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GH¿ÔLNqj¸ 
       ³ EoQLGHl ÖFLïCLõMnjÎFc − EoQLGHl TdfUCLõ, GS¸»¤CL, Td¸GSÚßÀ¥q, TdMLk½¥q ¿¢CLjÓ −bEcOq¸$cFo ¬¸ÔLFc 

MoNqj_<jCLj¸Á, ²¸Íj¥q¸=o, ®MLÂ¢ï Fc$q¿CLŠ öJdMLkBh¥cÓj $qFLj¥q. GS¸»¤CL TdfUCcõÓj On¸¨¸=hPy ‚@~ GS¸»¤CL¸ 
Jd<$qÆ»FLMc<j °¸=oFo ÄFo Mc+j" MLl¸=cOqj. ¬¸=o, GS¸»¤CL¸, ¬Á ¬¸Á¸ÔoMc<j PoŠ¸=o ÂÓMLÍj. ÄFLGH<Íj. ²GHð=h¥qGHlð<k 
$xGHð  O~$cÂï $xGHð$c Jd<$qÆ»FL Mc<j MLl¸=oFo ¥qEc  O~$q¸,  GS¸»¤CL¸,  $cFL¸ öQyCLÓŠ ¬¸EoÁ.  TdfUCLõ¸  TdfUCcõÂï 
¬¸Á¸¼FLMc<j Po¥qJwtjFc ÂÆÔo MLl¸^j¸Á, ö$q¸bÍ OqkGH¸Py. GS¸»¤CL¸ ‚@~ ö$q¸bÍOqkGH¸Py ¬¸=o ¿¥cOqjèÓ OqkGH¸Py 
ÂÆÔoMLl¸^j¸Á..¥cÂ¢ Fc*õCL MLjOqj$qjFLGH¨JwCLj¸Á, Mc¨FL ¥xÁ¤í..¿¥cOqjèÓj ¬¿»JwCcN|j ¥qEc.  Ccõ$qNqjõ ¥qßCLjÓFLk, ¬FLïMLjNqjõ 
GS¸¥iOqëFLÓFLk MLjFL¸ Mc¿ $x¸CLjPy÷ ®GHlð<j ÄFo ¬ÍßGRæ¸ MLjFLŠ PoÍj ¥qEc! ¥cÂ¢ TdfUCLõ  ö$q¸>bEcÓj MLköCL¸ ö$q¸DÍ ¥qOqëÓj PoŠFcï 
Jd>OqŠÓj −FL¸Á¸ÔL$qÆ»FLÄ, FLFLïNqjõ, À¥qÚFLï, ²öOqFL, JwCLFL, Ccõ$qNqjõ, ¬FLïMLjNqjõ, O~MLjEcGSj  MnjjÍPnÎFL MLjVFLjAKcMLlÓ  
TdfUCLõ¸, TdOqGSøCL¸ Mc¿ öGHCLõXL ÍOqùFcÂï MLjFLŠÔotjTdëtj ¥qEc ®GHð=h¥i, ®¸¥c ²GHð=h¥nÎFc!  ¬¸Co ¥cÍj, GS¸»¤CL¸ −JdCL 
MLjbÍjOq¸, TdfUCLõ¸ −PyÔLFcMLjßCL¸. GS¸»¤CL¸ ÄFLGH<$cFo −¥q¿úGSjë¸Á, ¬¸=o −FL¸Í öGHbEcFL¸, TdfUCLõ¸ −Py¼¸¼FL ¥xÁ¤í −-
FL¸EcÂï ®GSjë¸Á, ¬¸=o −PyÔLFc öGHbEcFL¸, ¬¸=o  GS¸EoQL¸Cy ‚¨FL −FL¸EcÂï ®GSjë¸Á.  

GS¸EoQcÂï ®Ôoá GS¸»¤CcÂ¥h ‚@~ TdfUCLõMoj öJd*¸ ¬FoÁ MLjFLŠ CnÆfS¸Eo. ¥qFLj¥q ³ EoQL TdOqGSøCL TdMLk½¥q 
°ÍõMLkÓj  ´Fc  EoQLGHl  TdfUCLõ¸ ÔoCLFo öGHAKcÄCL¸ ¬Nqkõtj, ¬MLlCctj, ¬MLlCLkFo MLl¸=ctj.  

−¸öbÍ  TdOqGSøCL Nqjj$q¸PyFo ¥cÍj, ¬ºÓ AKcOqCL TdOqGSøCL °ÍõMLkÓPyFLk..öGHGH¸ÔL TdfUCLõ Nqjj$cÓPyFLk ¬CLjõFLïCL 
öQoBh¥h Ôn¸ÁFLÁ, QLCc_ícÓ CLOq_¨ ¥y=c÷Á öGH×.ÓFLj öGHAKcÄCLjÓFLj ÔofSFLÁ, AKcOqÀ£Nqj TdfUCLõ −PyÔLFc bEyOq*jÓFLj CnÓj$qjMc¿ 
TdfUCLõ, TdOqGSøCL GS¸GHÍFLj GSMLjßbÍíî¸  ÔofSFLÁ, ÅÇ¢¥qßGRê EoMLO~NqjÓ Nqjj$q¸. O~NqjÓj ¥qÄ, GH¸¨CL, $cNqj¥q, ¥qWc¥cOqjÓFLj 
JwfR¸¼FL Mc<j MLköCLMoj ¥cÍj, ½¡ÄCL ¥cÓ¸Py μ¥qÚ NqjÍíîMLjj PyFLk My¨JwÂ MLjVÄ¤Oqj<j, ÂOq¸CLOqMLjk NqjjÍíî Oq¸$q¸Py 
ö_À¥hFLMc<j MLköCLMoj ¥cÍj, GSøNqj¸$c $xGHð GS¸GSÚßCL, −¸öbÍ ¥cMLõ¥qOqë. $xGHð GS¸»¤CLÄEcø¸GSj<j, Ä¤BcMcÍŠ<j, MLjÓ÷NqjjbÍíî  
Ä¤Oqj<j, $xGHð ¥qWc¥cOqj<j, ¥qWc JwGRŠ<j, ¥qWcbÃMLkÂ, MLkFLMLCcMcÁ, GS¸IGHjGS¸GSÚOqë. CLFLÔoÀPy GHO~½CLjPnÎFL tjCLOq bÍO~ôÓ 
Mc+"Š ‚@~ Mc¿ Mc¿ bEc¿ô¥q ¥cOqõ ö¥qMLkÓŠ GSÿ¥q¿¸¼FL MLjV GS¸GSÚOqë. CcFLj Ä¤OqMnÎGRêMLl@nÎFc, QnÎMLlÓFLj, KpÍjíÓFLk, tjCLOq -
PyÔLFc bEyOq*jÓFLk  −Í¿¸¼ −öQLNqjÄj¼áFLMc<j. CLFLj fU¸ÍjMLl ´Fc MLjgSÍjÓFLk, ÔL¿áÓFLk  ¥q=hæ¸¼ ®¼áFLMc<j, CLFL 
JdÓFLPy, ¬Âï MLjCcÓ, ŠPeÓ, bÍO~ôÓ Mc+"FLk  GSMLkFL¸$c −Í¿¸¼FLMc<j. −¸öbÍ TdfUCLõ¸PyÂ GH¸ÔL MLjV¥cMcõÓPy 
FcÓj$qj O~NqjÓ öGHCLõXL öGHMojNqj¸Cy MnÓfSFLMo. ¬¸ÍjPy μ¥q=h −MLjj¥që MLkÓõÍFLj  −NqjFL GSøNqj¸$c Oq¼sSë, On¸<MLÁ 
MLjFLjÔL¿öCLMLjjFLj −NqjFL ®GRæ GS[j<j, $qjOqjGSMLjj<j ´FL ¬Ó÷TdÂ rHÍíFL Oq¼sSë, MLjk<MLÁ ´FL Jd¸<jOq¸$q MLjÿCLõMLjjFLj −NqjFL 
TdìFL ¥qÄ ´FL CnFcÆ O~MLj¥qßGRjê<j Oq¼¸Ôc<j, FcÓj$qMLÁ ´FL MLGSjÔL¿öCLMLjjFLj ¬Ó÷TdÂ rHÍíFL ÇGRjõ<j ´FL AKL^jæMLjk¿ë ¬Â 
fHÓjML_¨FL O~MLjO~×. AKLkGR*j<j Oq¼¸Ôc<j. O~MLjO~×. AKLkGR*j<j O~NqjÓ TdöMLk×.õ °ÔLá fSìÀPy rHÍíFL ÇGRõ¿¥q¸ ÔofSFL Mc<j, 
AKLjMLFLÄ×.Nqj TdfUCLõ MLjbÍj¿MLjÓFLj CLFL MLGS¸CL $cFLMLjj$c MLjÓjÔLjŠFLï Mc<j. ´ÍMLÁ ´FL QLß¸$cOq FnÎGRbÍ¸ MLköCL¸ ÅÇ¢FcbÍ 
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MLjV¥qÄ Oq¼¸¼FLÁ, ¬Á GSøCL¸öCL ¥cMLõ¸ ¥cÍj. GS¸GSÚßCL ¥cMcõÂ¥h ¬FLjMcÍ¸ MLköCLMoj. ¯ μ¥qÚ GSCLõ¸ ÔcÓj −¸öbÍ 
TdfUCcõÂ¥h ²Ó÷ÓjPoÂ sSML ÔofSFL Mc<j ÅÇ¢¥qßGRê EoMLO~NqjÓj ¬Â Oqj¾MLlÔoNqj@~Â¥h. 

CLFL  CLFLjMLßÀë  TdöMLk×.õ OqXL*¸$c, MLjFL¹ öGHMLßÀë GSOqGS GS¸»¤CL TdfUCLõ Td¸GSÚßÀ¥q gSMLjÓ OqGSÄ¤XL*¸$c ö_À¥hFLMc<j 
O~NqjÓj. CLFL QL¿¢O~Âï GSMLjOq Oq¸$cÂ¥i, CLFL MLjFLGSjFLk, −CLôFLk GS¸»¤CL, TdfUCLõ, Td¸GSÚßÀ¥q Oq¸$cÓŠ ¬¸¥hCL¸ ÔofSFLMc<j 
O~NqjÓj. ¥qOqMcÓMLjjCy ¥qFLï  IGHj¸^MLjjCyFo CcFLj ¼Oq¸½¡ÄÂ  ¥c$qÓFLÂ, ¥cMLPnFLÂ CLÓ¼FLMc<j O~NqjÓj. TdöMLk×.õ gSMLjÓFLj 
GS¸OqXh¸ÔLj rSÎÂŠÂ¥qFLï  Td¸GSÚßÀ¥q gSMLjÓFLj GH¿OqXh¸ÔLj ¥qWc¥cOqj<j QcQLøCLjÂ$c ÔL¿öCLPy ÂÆ¼Jw$qÓ<j ¬Â FLÄjôFLMc<j 
O~NqjÓj. O~¾Ój  MnÈ" JwCcOqj ¥cÂ¢, ¥qÄO~¾Ój QcQLøCLjPnÎ ÂÆ¼JwCcOqj ÔL¿öCLPy, öGH×.Ó ÿßÍNqkÓPy ¬Â FLÄjôFLMc<j 
O~NqjÓj. GSMLk×. Qc¸À¥h GSMLõMnjÎFL GH¿JdÓFL, GSAKLõMnjÎFL FL<ML¨¥q ²¸CL MLjj[õMLjjPy GSøÔLáMnjÎFL, sSøÔLáNnjÎFL TdfUCLõ, GS¸»¤CL 
Td¸GSÚßÀ¥q GSOqøCyMLjj[ Ä¥cGSMLjk ¬¸Co MLjj[õMLjj ¬Â FLÄjô, CLFL GH¿JdÓFLPy, CLFL Nqjj$q¸Py −ÔL¿¸¼, ÔLkfH¸¼FL Mc<j, 
öGHGH¸ÔL ÔL¿öCLPy ¬CLõ¸CL $xGHð ÔLö¥qMLOqjëÓPy ÂQLáNqj¸$c μ¥q<j ÅÇ¢ ¥qßGRê EoMLO~NqjÓj. GSøCL¸öCL  AKcMcÓŠ, OqGSAKcMcÓŠ, 
GSOqGSAKcMcÓŠ GHl¿=hÓj÷ ´FL AKcML ¥qÄCyÍõMLj OqGSbÍøÂ..`FLÄøJwÍjOqj $c¥q Fc¥é=h fS$qjÜ, Fc tjÔLáNoj $c¥q Fc¥é=h MnOqGHl?` ¬Â 
Jv$qOofSFL, CLÓ ²$qOofSFL, CLÓGHlÓ Jv$ofSFL ¥qßGRêQcöfSë ML¸=h MLjVFLjAKcMLl<j ‚@~..` ¬GHlð<j GHl=hæMLl¸=o..ÅÇ¢¥qßGRêEoMLO~NqjÓ ¥cÓ¸Py 
GHl=hæMLl¸=o ²¸CL KcMLl¸@oÁ..GHl¨Co ¬GHlð<j FoFLj rHÍíFL $cFo GHl=hæMLl¸=cFLj` ¬Â ¥qÓÓj $qFcï<j.. ®¸CL¥qFcï O~NqjÓ 
OqGSOqMLjõMLjNqj MLjk¿ë¥h ÂÍOqùFLMLjj ³¸ ¥cMcÆ? O~NqjÓFLj −Í¿¸ÔL<¸ ¬¸=o ¬MLjôFLj −Í¿¸ÔL<¸..¬GHðÔnPn÷+"FLj 
¬bÃMLkÂ¸ÔL<¸..¬FLïÍMLjjôÓFLj ¬FLjO~$q¸Cy GSÄ£jfH¸ÔL<¸!  

O~NqjÓ ¥qÄCLøOqGS Ä¤XL*¸ ÔoNqj<¸ ¬¸=o ¬MLjô CnÓj$qj AKcGR JwtjFL GUxNqjÓFLj, GHÆ¥hFL $qMLj¥cÓFLj, ŠÆ¥hFL ÓNqjÓFLj 
GS¸CyGR¸ ÔnMLj¿áFL ¥q+"Cy ÔLk<<¸. ¬¸Co ¥cÍj, ¬Á¥qÄ FLFLïNqj$c¿ GS¸GSÚßCL Qy÷¥q¸Cy MnjjÍPnÎFL −¸öbÍ TdOqGSøCL¸Py Fc=h 
GHÍ¥x¸<ML QLCcÃí FLj¸¨ Fo=h MLOq‚ −¸öbÍAKcGRŠ ¬CLjõFLïCL TdìtjÂ¼áFL MLOqêFLFLj ÅÇ¢¥qßGRê EoML O~NqjPo ÔoQc<j, MoOnMLOqk 
ÔoNqjPoÍj. EoMLCLÓPy Mn¸¥q=oQLøOqj¨¥h GSMLkFLMnjÎFL EnÎML¸ ¥cÂ¢, AKcGRÓPy CnÓj$qj AKcGRŠ  GSMLkFLMnjÎFL AKcGR ¥cÂ¢ PoÍj ¬Â μ¥qÚ 
MLjj¥qÚPy CoÆá JdOoQc<j. MLjj¸Íj MLjj¸Íj ÄMLOq¸$c ¯ McõGS GS¸GHl=hPy ¯ GSCcõÂï MLjFL¸ Í¿ù¸ÔLMLÔLjá. ÄQofR¸¼ CnÓj$qj 
FoÓrHÎ, CnÓj$qj  AKcGRrHÎ, CnÓj$qj öGH×.ÓrHÎ ¬CLõ¸CL ¬FLjO~$cÂï ¥qÆ»FLMc<j  ÅÇ¢¥qßGRêEoMLO~NqjÓj. CLFL ¬bÁ¥cOqjÓj$c, öGHÀÂbÍjÓj$c 
CnÓj$qjMc¿Fo ÂNqjÄj¸ÔLjŠÂ,  CnÓj$qj Mc¿ GSOqøCyMLjj#ebÃMLßÁíî¥h  ÂOq¸CLOqMLjk rHÍí gH^ MofSFLMc<j.  

−MLjj¥qëMLkÓõÍ O~NqjÓ GSOqøCyMLjj[ öGHÀAKLŠ, Jd¸¨CcõÂ¥h, ÔLMLjCLÚßÀ¥h, GH¿Ç¤ÓFcÍßfRæ¥i, MLkFLMLCcMcEcÂ¥i ¬ÍjóCLMnjÎFL 
ÍOqð*¸. MoEcÓj, °GHÂGRCLjëÓj, bÍOqô QcöGSë¸, GS¸»¤CL QcöGSë¸, Jd¥q QcöGSë¸..μ¥q=oÄj=h GSMLjGSë QcöTdëÓPy CLFL öGHÀAKLŠ »¤^jO~tj$c 
−MLjj¥që MLkÓõÍFLj O~NqjÓj MLjÆÔc<j. −Oqj  QcøTdÓ −MLjj¥që MLkÓõEc öGH_¸bÍ¸Py MLlFLï MoÓ ¥xÓÁ¤ $qÍõ GHEcõÓFLj 
GSÄ£jXh¸ÔL<¸ ¯ McõGS °EoíQL¸ ¥cÍj. −Oqj QcøTdÓ GS¸XhGHë  ¥qDÍFLk, MLjj[õMnjÎFL GSÂïMoQcÓFLk, ÅÇ¢¥qßGRê EoMLO~NqjÓ GSOqøCyMLjj[ 
öGHÀAKLFLk MnÓ÷¨¸Ôo GHEcõÓFLk ÄMLjOqùFcCLô¥q¸$c GH¿Ç¤Æ¸ÔL<Moj ¯ McõGS öGHbEcFpEoíQL¸. −¸öbÍTdfUCLõ¸Py ¬FLOqÝ OqCLïMLjjPnÎFL  
öGH_¸bÍMLjjÓPy MLjBhGHmGSML¸=h , ¥xÆ¥hGHmGSML¸=h −MLjj¥qëMLkÓõEc öGH_¸bÍMLjjFL¥é ¥c¥q, O~NqjÓ MLõ¥hëCcøÂ¥i ÍOqð*¸ GH^æ<¸ ¯ 
McõGS¥qOqë Nnjj¥qÚ ÓXLõ¸. CLEcøO~ −¸öbÍTdfUCLõ OqGS ö$qÿ*Š, ÄMLjOqù‚ MLjOx¥q GHO~õNqj¸ −¸öbÍ TdfUCLõ öfHNqjjÓFLj 
GS¸fSbÍjíîÓFLj ÔoNqj<¸ ¯ McõGS¸ MnFLj¥q MLlFLï MLjÿEcQLNqj¸. TdfUÀ£ öfHNqjjÓj ¯ öGHNqjCcïÂï −Ç¤OqøÁ¸¼ ¬bÃMLkÂTdëOqÂ Fc  
−¥c¸XL. GSøfSë! **** 
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McõGS¥qOqë GH¿ÔLNqjMLjj 
 
MLFL¸ Mo¸¥q^ MLOq öGHTdÍ O~MLl 
[MLjô¸ ½Pe÷ FoÓ¥x¸<GHÆ÷Py 1965Py ×.FLFL¸, öJdDÍÄj¥q ÄEcõAKcõGSMLjj. 
CLOqjMcCL [MLjô¸Py ö$c<jõNojGRF|, °TdôÂNqk ÄQLøÄEcõÓNqj¸FLj¸¨ −¸$q÷¸Py Jw}Sæ  ö$c<jõNojGRF|,  
Jv=hæ ÅÇ¢O~MLjjÓj CnÓj$qj ÄQLø ÄEcõÓNqj¸ FLj¸¨ ×yõÀGRõ¸Py Jw}Sæ  ö$c<jõNojGRF|.  
CLÆ÷ Í¸ö<jÓj:- ÅÇ¢MLjÀ ×cFL¥i EoÄ, ÅÇ¢ MLFL¸ Mo¸¥q^ O~MLkO~MLl  
 
MLßÀë:- AKcOqCL ½¡ÄCL bÃ¢MLk GS¸GSì, MLjbÁOq, [MLjô¸ ½Pe÷Py 1990 FLj¸¨ ®GHð=hMLOq‚ Ä¥cTdbÁ¥c¿$c 

°Eyõ$q¸.öGHMLßÀë ¿¢Ccõ −bEcõÀô¥q, TdfUCLõ °GHFcõGSŠÓj.. AKL¥hë, ¯-=h.Ä. 2  MnjjÍPnÎFL ¬Fo¥q CnÓj$qj =iÄ¤ ÔcFn+"Py, 
−¥cQLMcBhPy.  

JzO~Bh¥q, Td¸fbHj¥q Fc^¥q OqÔLtjCL, FL^j<j, ÍOqùŠ<j, $oNqj OqÔLtjCL, öGHNnk¥që. AKL¥që öGHV÷Í, $yEc 
¥qWcõ*¸ (MLjj¥që MLkÓõÍ) JzO~Bh¥q GHÍõ Fc^¥cÓj, FcÓj$qj Td¸fbHj¥q Fc=h¥qÓj Oq¼¸¼, FL=h¸¼, ÍOqù¥qCLø¸ MLfU¸¼ ¬Fo¥q 
O~öGRæTdìtj Jw=iÓPy _ÿjMLjCLjÓj Jv¸EcOqj.  ¬Fo¥q O~GRæ Tdìtj, ¬¸CLOqO~öGRæTdìtj Jw=iÓPy Fc^¥q öGHÍOqùFL, FL^FL, 
ÍOqù¥qCLøMLj÷Py _ÿjMLjCLjÓj, öGHQL¸GSÓj Jv¸ÁFL ¬FLjAKLML¸.  200 rHÎ$c ¥qÄCLÓj, ¬Fo¥q ¬¸QcÓrHÎ $oNqkÓ, GS¸»¤CL, FLßCLõ OqkGH¥qÓ 
OqÔLFc. ¬Fo¥q =iÄ¤ ÔcFn+"Š, örHÎMo^j −ÓòMLj÷Š $oNqjOqÔLFc, GS¸AKcGR*Ó OqÔLFL. 

  O~öGRæ¸PyÂ ¬Fo¥q öGHfSÍíî  GHl*õ XoöCcÓPy, TdfUÀ£ ¥é¸öEcPy TdfUCLõ, bEc¿ô¥q, JzO~Bh¥q, −bEcõÀô¥q 
°GHFcõGSŠÓj.  

`ÔnÎCLFLõ AKcOqÀ TdfUÀ£ Td¸GSÚßÀ¥q GS¸GSì-MLjbÁOq` ¬Fo GS¸GSìFLj TdìfH¸¼, 1997 FLj¸¨ MLjbÁOq, [MLjô¸ 
½Pe÷ Py.. TdfUCLõ, GS¸»¤CL, Td¸GSÚßÀ¥q ¥cOqõö¥qMLkÓ EcøO~, NqjjML GSMojô+FcÓ EcøO~, MLõ¥hëCLøÄ¥cGS °GHFcõTdÓ EcøO~ TdMLk½¥q 
ÔnÎCLFLõ¸ ¥yGS¸ ¼Oqj ¥qßfR!  ¯Fc<j MnjjÍPnÎFL ¬Fo¥q ÁFLGHöÀ¥qÓPy, −bEcõÀô¥q MLkGS GHöÀ¥qÓPy TdfUCLõ, −bEcõÀô¥q, MoEc¸CL 
GS¸_¸bÍ ÄGRNqkÓrHÎ ¬Fo¥q McõGSMLjjÓ OqÔLFL.. 
 

PPP 
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−MLjj¥qëMLkÓõÍ - GHmOqøAKLkÄj¥q - GS¸XhGHë ¥q>bEc GH¿ÔLNqj¸  

 
 
−MLjj¥që MLkÓõÍ CnÓj$qj öGH_¸bÍMLjjÓPy ¥nPe÷ ¬ÍjóCLMnjÎFL _jjCLj MLOqêFLÓj, JdöCL ¼öCL*MLjk ¥qÓ 

öGH_¸bÍMLjÂ öGHQL¸fS¸GH_¨FLÁ. MLjj¥qëMLjj ¬¸=o Ä<jML _¨FLÁ, ¬¸=o bÍ¿¸¼ Ä¨¼rH^æ_¨FLÁ ¬Fo ¬FLøNqj¸Py, bÍ¿¸¼ 
Ä¨¼rH=hæFL `MLkÓõMLjj` ¬¸=o MLkÓ, GHmMLkÓ FLj `Í` ¬¸=o ®¼áFLÁ..¬¸=o CLFLj bÍ¿¸¼ Ä¨¼rH=hæFL GHmMLkÓFLj ®¼áFLÁ, 
®¸CL ¬O~íîÂï  ®Ôoá sHOqjFLj CnÓj$qjPy ¬CLjõCLëMLjMnjÎFL Mc=hPy μ¥q^Â ÔnGHð_¨FL öGH_¸bEcÂ¥h rH=cæ<j ÅÇ¢¥qßGRê EoMLO~NqjÓj. 
GHOqMLkCLjô¨¥h ¬Ó¸¥qOq*¸$c CLFL CL¸ö¨ ´FL ÄGRjê ¼CLjë<j ÂCLõMLjk GSMLj¿ð¸Ôo GHmMLkÓFLj CLFL CL¸ö¨¥h CnÆNqjŠ¸@~ CcFLj 
bÍ¿¸¼ (¬¸=o μ¥qOq¥q¸$c ²¸»Æ ÔofS..) ®¼áFL $yEcEoÄ ¯ öGH_¸bÍMLjjPyÂ Fctj¥q. −MnjNoj MLjj¥që MLkÓõÍ. ``QZk¨ 
¥xÚ<jCcëW§`` ¬Fo CLÄj+MLjjPyÂ GHÍ¸, −MLjj¥që MLkÓõÍ ¬Fo GHEcÂ¥h GS¿ ´FL GHÍ¸. `QZk¨ ¥xÚ<jCcëW§ ` ¬¸=o bÍ¿¸¼ 
®¼áFLÁ ¬Â ¬OqíîMLj^! ¬¸Íj¥é $yEcEoÄ On¸<j MLkÓÓFLj TdøÄj¥h GSMLj¿ð¸¼¸ÍÂ CLÄj+ TdOqGSøCLMLjj PyÂ  $yEcEoÄ GSjëCLjÓj 
CnÓjðCctj..( Jd¨¥xÚ<jCcëW§ FLO~ðMLkPnÎ, GHmMLkPnÎ QZk¨¥xÚ<jCcëPnÎbþ¹W§..QZk¨¥xÚ<jCLë QLj<OxÚ¨Noj)  On¸<k..μ¥q=h  
JdMLkÓ..¬¸=o Jd^Ó MLkÓ, ¬¸=o −Mnj CLFLj ÔofSFL öMLCL¸Py AKc$q¸$c öGHÀ Oy¾e Oy¾¥x¥qÚ=h ÔxGHlðFL MLkGS¸ ¥cÓ¸ ÄOq¼¸¼FL 
30 JdQLjOqMLjjÓ ¬¸=o Jd^Ó MLkÓ ´Co, On¸<MLÁ GHmMLkÓ ¬¸=o CLFLj bÍ¿¸¼ Ä¨¼, ²¸»Æ ÔofS TdøÄj¥h ®¼áFL GHlGRðMLkÓ! 
−MLjj¥që MLkÓõEc öGH_¸bEcÂ¥h `ÄGRjê ¼À£ëNqjMLjj`  ¬Fo On¸<ML sHOqj ‚@~ MLlFLïÁ. Fctj¥q ´FL $yEcEoÄ CL¸ö¨ ÄGRjê¼CLjëÓj 
®¸ÍjPy öGHbEcFL JdöCL ¥qFLj¥q, −NqjFL FL<ML¨Â, Ç¤PeÂï, Ä×.NqkÂï ®¸ÍjPy ML¿ê¸ÔL<¸ ×.¿»¸Á ¥qFLj¥q Á¤Â¥h ÄGRjê ¼À£ëNqjMLjj 
¬Â ‚@~ sHOqj.        
     ÄGRjê¼CLjëÓj MnÎGRêML  bÍOqô öGHMLOqëŠÓPy $qjOqjMLlPnÎFL  GHÂïÍíOqj −WcøOqjÓj ¬Â fHÓjML_@o GHFnï¸<j MLj¸Á MLjVFLjAKcMLlÓPy 
öQoGRjæ<j, ¬CLõ¸CL AKLŠë<j ¬Â −NqjFLFLj `rH¿NqkWcøOqj` ¬¸=o..rHÍí −WcøOqj ¬Â fHÓjTdëOqj! −WcøOqj ¬¸=o MLjVAKLŠë<j ¬Â 
¬Oqì¸. MLjV ÄGRjêAKLŠëPnÎFL MnÎGRêMLbÍOqô $qjOqjMLlÓPy ¯NqjFL rHÍí ¬¸=o $xGHðMc<j ¥qFLj¥q ¯NqjFLŠ MLköCLMoj − sHOqj.  
GHFnï¸<jMLj¸Á −WcøOqjÓPy μ¥qCo ögSë, −MnjNoj $yEcEoÄ. GHFnï¸<j MLj¸Á −WcøOqjÓPy öQoGRjæ<j ´FL ÄGRjê¼CLjë<j, ³¥nÎ¥q  ögSë MLjk¿ë 
´FL $yEcEoÄ ¯ öGH_¸bÍMLjjPyÂ  öGHbEcFL JdöCLÓj ¥qFLj¥q, GHOqMLj MnÎGRêMLl<j, ÄÇadæEnÎøCL MLjCL ¬MLÓ¸Ã ´FL ÅÇ¢¥qßGRê EoMLO~NqjÓj Á¤Â 
¥qOqë ¥qFLj¥q , öEcÄ< $qjOqj GHOq¸GHOq öGHAKcMLMLjj ¬Fo ö$q¸bÍMLjj FLj¸¨ öGHbEcFL ¥qDÍFLj O~NqjÓj ¯ öGH_¸bÍ¸¥yGS¸ gSø¥q¿¸¼ sSøÔLá$c, 
GS¸ÍOyó¼CL¸$c ¥xÂï MLkOqjðÓFLj ÔofS, öGHbEcFL ¥qbÍCy ×y¨¸Ôc<j. ÄGRjê¼CLjëÓj  Fo=h CLÄj+Fc<jPyÂÁ, Fc=h Jd¸<õ  öGHAKLjMLlÓ 
³Ój_¨PyÂÁ ´FL ÅÇ¢ÄÆ÷GHlCLkëOqj ¬Fo ö$cMLj¸Py  ×.Âô¸ÔcOqj. ¯ ö$cMLkÂ¥é bÍXmFLMLõ GHlOq¸ ¬Fo sHOqj ‚@~ °¸Á, MnÎGRêML 
GS¸öGHEcNqj¸Py. − ö$cMLj¸Py ML^GHöCL Qctj ´FL MLjVÄGRjêMLl EoMcÓNqj¸ °¸Á. TdøÄjÂ  GS¸öGHEcNqj¸Py ML<rHOqj¸$ytjPeF| 
¬Â fHÓjTdëOqj.  −ÓNqj GHm×c¿ ´FL MLjjŠ¸EcÔcOqjõÓj, GHÍô ¬Fo Í¸GHCLjÓŠ ×.Âô¸¼FL KcÓŠ<j ÄQoGR ×cåFLMLjj, 
Jd¸¨CLõMLjk PoŠFLïGHð=h¥i, ¬GH¿ÄjCLMnjÎFL AKL¥hë, TdÀø¥q $qj*¸ ¥qÆ»FLMc<j. −NqjFo ÄGRjê¼CLjëÓj. Nqj¾Qcù#ebEcõtj, KybEcNqjFL 
GSköCL ¬FLjNqktj. CLFL CL¸ö¨ MLPnFo −NqjFL ‚@~  ML^GHöCL QctjÂ  ÂCLõMLjk GHOqMLj AKL¥hëCy ¬OqáFL ÔoGSjë¸@oMcOqj. CLMLj CcCL 
CL¸ö<jÓj GS¸JdÁ¸¼ ®¼áFL TdOqML¸CLMnjÎFL AKLkÄjPy μ¥q $xGHð °EcõFLMLFLMLjjFLj JwfRGSkë  IGHÓ, GHlGRðMLjjÓÔo TdøÄjÂ 
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¬¿áGSkë..CLMLj Cy^PyÂ CLjÓgS Í+MLjjÓFLk, GHlGRðMLjjÓFLk MLkÆ¥qÓÆ÷ ÂCLõMLjk TdøÄj¥h ¬Ó¸¥q¿¸¼ ¬À ÂO~<¸_OqMnjÎFL 
½¡MLFcÂï $q¨sH  Í¸GHCLjÓŠ GS¸CcFL¸ PoÂ ¥xOqCL MLköCLMoj °¸@oÁ.  

μ¥qFc<j ²GHð=hPe$o CLFL Cy^PyÂ CLjÓgS Í+MLjjÓFLj sS¥q¿¸ÔL@~Â¥h  MnÈ"FL ÄGRjê¼CLjëÓ Mc¿¥h Cy^Py 
μ¥q ¬¸ÍMnjÎFL ögSë ÇQLjMLl ÓbÃ¸¼¸Á. −Ä<Š `¥yEnÎ` ¬Â (¥yEnÎ ¬¸=o MLkÓ, GHmMLkÓ ¬Â ¬OqíîMLjj, CLÄj+¸Py. Mc<j¥qPy 
`$yÍ`NqjÂ fSìOqGH¨¸Á. CLÄj+¸Py `−¸@~W§` ¬¸=o ÓXhô ¥qFLj¥q −¸@~W§  ¬Â McOqj fHÓjÔLjŠ¸=cOqj) sHOqjKn=hæ rH¸ÔLj¥yML<¸ 
öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj  Í¸GHCLjÓj.  

ÄGRjê¼CLjëÓj CLFL −O~bÍõEnÎMLMnjÎFL ML< rHOqj¸$ytjPeF|  −×årHÎ,  Jd¸<õEoQL  MLjVO~¾ ´FL MLjCLûõ  
bÍø¾¨ ¥xÓjMLlŠ MnÈ"  MLjVO~¾Š MnÎGRêMLCLCcøÂï  KybÁ¸¼, Äj»ÆFL GH¸¨CLjÓFLj ×.tj¸¼, ÅÇ¢ MLjVÄGRjêMo öQoGRjæ<j ¬Â 
ÂOqkfH¸¼  MLjCLûõ bÍø¾¨Â MnÎGRêMLlÂ$c MLkOqjTdë<j.  

MLjCLûõ bÍø¾Â ¬GSÓjsHOqj  MLÓ÷AKLEoMLl<j. ¯ MLÓ÷AKL EoMLl<j ¬¸CLŠ ö¥hCL¸ μ¥q MoQLõŠ PyÓj@nÎ ÂCLõMLjk  
MoQLõCy ¥cMLj AKc$cÓPy CoÆ −FL¸Á¸Ôo Mc<j. μ¥q Oy¾ O~öÀ ²GHð=hPe$o MLjjGSj$qjMoGSjŠÂ  MoQLõtj¸=h¥h Mn<jCLjFLï  O~¾Š μ¥q 
tj¸=h¬Oqj$qjÄ£jÍ Cy¨ GH¸¨CLjÓCy GS¸AKcGR*  ÔoGSjëFLï μ¥q MLßbÍíî  öKcÿô*j<j ÔnfHðFL μ¥q Qy÷¥qMLjj ÄÂfHGSjë¸Á. `` McFc¥cÓGHl 
FcÓj$qj FnÓÓ ¥xOqŠ Äj»ÆFL ²ÂÄjÁ FnÓPy  

−VOq bEcFLõMLjjÓFLj GSMLj‚Oqjá¥xFLMLPnFLj, O~öÀ+j" ¬MLGSOqMLjNoj Mc=h¥yGS¸ GH$q=hGHm^Fo öGHNqjCLïMLjj 
ÔofS fSÍíîMLjj ÔoGSj¥xFLMLPnFLj, MLßEcíîGHõMLjj ¥xOqŠ NqjMLøFLMLjjPyFo CL»FL ×cö$qCLëÓj À£GSj¥xFLMLPnFLj, GHOqPy¥qMLjjPyÂ ½¡MLFLMLjj ¥xOqŠ 
¬¸=o EoVFL¸CLOqMLjj ÍjOqÜCLjÓj Jv¸ÍŠ¸@~ °¸<MLPnFLj ¬¸=o ¯ ×.FLôPyFo MLj¸¼ ¥qOqôMLjjÓFLj ÔoNqjMLPnFLj..`tjÁ¤ − 
MLßÍíîöKcÿô*j<j ÔnfHðFL Qy÷¥q CcCLðOqõMLjj.  

¯ Qy÷¥cÂï ÄFLï O~¾Š −PyÔLFL, GH¿MLOqëFL ¥qÆ», ®¸CL ¥cÓMLjk CLFLj GSMLjNqkÂï, NqjMLøFcÂï, bÍFcÂï 
Mn¼á¸¼ CLjÔLáîMnjÎFL  AKy$qMLjjÓ¥xOqŠ  öJdŠPe¨FL¸ÍjŠ  GHQcáCcëGHMLjj ¥qÆ», Mn¸^Fo CLFL AKLMLFcÂ¥h MnÈ", MLjO~ï<j 
O~×.$qjOqjMLlCy, tjCLOq MLjj[jõÓCy GSAKLÁ¤¿á CLFLFLj ÍNqj¾efS Í¿×oOqá $qÆ»FL EnÎMLMLjj ²MLOqj ¬Â ÂOqêtj¸GH$y¿ CLFL 
¥xÓjMLl‚^MLjjPy μ¥q GSë¸AKLMLjjFLŠ _¸$cOqj¥cGSjÓ  

MLjk^FLj öMoPe< Á¤tj¸¼, CLFLŠ CL»FL −bEcõÀô¥q °GHEoQLMLjjFLj, EnÎMLMLjjFLj ÔLkfH¸¼FL Mc¿¥h  _¸$cOqj 
FcBnMLjjÓ MLjk^FLj ¥cFLj¥q$c öGH¥q=h¸Ôc<j. 

ÄGRjê¼CLjëÓŠ TdXcCLÚ¿¸¼FL ML^GHöCLQctj O~×.GSAKLŠ MnÈ"  ¬¥qÚ¨ GH¸¨CLjÓCy McÁ¸¼ 
¬FLõMLjCLMLjjÓFLj ÂOqfS¸¼, My¨¸¼, ÄGRjêMLjCLMLjjFLjTdìfH¸¼, O~¾FLj MnÎGRêMLlÂ$c ÔoNqjjMLjÂ −×cåfH¸ÔL$c, ` FoFLj GH¸¨CLj<FLj 
¥cFLj, ¥éMLÓMLjj Â¢ sSMLÓj CLGHð ¬FLõMLjj CnÆNqjÂ Mc¨Â ¬¥qÚ¨¥h GH¸fH ²¸ÍjŠ Fc GHO~×.Nqj, GHO~AKLMcÓŠ Â¢MLl 
¬öGHÁGRæJdÓj$cML<¸`   ¬Â ¬FLï ÄGRjê¼CLjëFLŠ ` FoFLjFcïFLj$c, Â¢¥éÄ£j AKLNqjMLjj PoÍj, Fc −×åFLj bÁ¥qÚ¿¸ÔL¥q Â¢MLl MnÈ"  
McÁ¸ÔLjMLjNqkõ , ¬¸Cc FoFLj ÔLkGSjŠ¸=cFLj ¬FL$c, MLPn÷NqjÂ ÄGRjê¼CLjëÓj O~×.GSAKLŠ MnÈ" , ¬¥qÚ¨ GSOqøMLjCLöGHÀÂbÍjÓFLj CLFL 
Jd¸¨CLõ, ×cåFL, Cc¿Ú¥q öGHÀAKL ÔoCL ¬öGHÀAKLjÓFLj ×ofS, ÅÇ¢MLjVÄGRjêMo GHOqEnÎMLMLjj ¬Â ÂOqkfH¸ÔL$c  GSë¸AKLMLjjFLŠ öMoPe<Á¤fSFL 
bÍFLGHlGS¸¼ MLjj¨ Cn»..CLFL¸CL  CcFLj$c FoÓO~Æ, ÄGRjê¼CLë Ä×.NqjMLjj Oqkb¨NnjÎ, MLjVO~¾ −NqjFLŠ ÇGRjõ@nÎ −NqjFLFLj GSCLÚ¿¸¼ 
GH¸GHlCc<j.  
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−NqjFLŠ AKL$qMLÍíCLëMLjj$c Ex¿¥hFL KcÆ¥q $yEcEoÄ CLFL CL¸ö¨ ´FL ÄGRjê ¼CLjëÓj TdøÄj¥h ¬Ó¸¥q¿¸ÔLj^Š 
fSÍíîMLjj ×osS GHmÓMLkÆ¥qÓFLk, CLjÓgSMLkÆ¥qÓFLk CLFLCL¸ö¨ ÔLk<Š¸@~ bÍ¿¸¼ GHOqMLÇ¸¼ JwCLk MLjOqPe  MLkÓÓFLj ³Ä£j 
²Oqj$qFL^j÷ Nqj>bEcTdìFLMLjjPy FLj¸ÔoÁ. ÄGRNqjMLjj CnÆNqjÂ −MnjCL¸ö¨ − MLkÓÓFo  TdøÄj¥h ¬Ó¸¥q¿¸ÔoMc<j. μ¥qFc<j 
ÄGRjê¼CLjëÓMcOqj TdøÄj¥h fSÍíî¸ ÔofSFL MLkÆ¥qFLj CLFL‚CLjOqj bÍ¿¸ÔL<¸ ÔLkfS, ŠMLkOnëFLj MLj¸ÍÆ¸¼, Oy¾ MLkÓFLj TdøÄj¥h 
¬Ó¸¥q¿¸ÔL<MLkôÂ, Äj»ÆFL GHm×.FLj Nqj>bEcÄbÁ$cÔofS,  ÂÍj¿¸ÔL$c, TdøÄj GSøGHï¸Py ÍOqùFLÄj¼á, −Mnj CLFL −¸CLOq¸»¥q 
AKLŠëO~ÓÂNqjk, −Mnj bÍ¿¸¼ ®¼áFL MLkÓ CLFLŠ ¬CLõ¸CL ögHÀ¥qOqMnjÎFLÁ  ¬Â¢ CnÆfH, −Mnj ¥cOq*×.FLjôO~ÓÂ CnÓjðCc<j. ÁFLÁFL 
öGHMLOqíîMLkFLNnjÎ ¬ÀPy¥qPeML*õMLÀNnjÎ  rHOqj$qjCLk, KcÓõMLjjFLj¸@o ÄGRjêAKL¥hë $qÓÁNnjÎ, CLFLCyFo rHOqj$qjCLjFLï ÄGRjêAKL¥hë ÔoCL 
MLjVÄGRjêMLlFLj −O~bÁ¸¼, −NqjFLFLj CLGHð ¬FLjõÓFLj ÄMcÿMLk<FLÂ ÂQLátj¸ÔLjŠÂ, TdøÄjÄ£jÍ  

ÄOqÿMLjjCy ¥qßÇ¸¼ JwMLlÔLk ¼ML¿¥h −CLôCcõ$qMLjj ÔoNqjj^¥nÎFLFLk ÂQLátj¸ÔLj¥xFL$c −Mnj ÔnÆ¥qCnëÓj 
Mc¿¸¼, $yEcEoÄ TdXcCLkë AKLkEoÄ ¬¸QLCy ×.Â¸¼FL ¥cOq* ×.FLjôO~ÓÂ, GHmOqø ×.FLôPy $yEcEoÄNoj GSCLõAKcMLjNqjÂ¢, CcMLjj 
Fc$q¥qFLõÓMLjÂ¢ , ö¥hCL¸ ×.FLôPy CcMoj $yfH¥qÓj$c MLlFLïGHlð<j, ¥cCcõNqjÂ¢ öMLCLMLjj ÔofS ÅÇ¢ ¥qßGRjêÂ AKLOqë$c  Jv¸ÁFL=o÷ ¯ ×.FLôPyFLk 
$yÍ  öMLCLMLjjFLj ÔL¿¸¼FL^÷tjCo TdøÄjÂ Jv¸ÍMLÔLjá ¬Â CnÓjGHlCcOqj. Mc¿ °GHEoQcFLjTdOqMLjj MLkOqÜÇOq MLkGSMLjjPy 
bÍFLjGSû¸ö¥qMLj*¸Cy MnjjÍPnÎ MLkGS¸ Td$o bÍFLjO~ôGSMLjjPy $yEcEoÄ FnÓOy¾Ój ¥cCcõNqjÂ¢ öMLCLMLjjFLj ÔofS,  FnÓOy¾Ó öMLCLMLjjPy 
CLFLFLj $yGH¥qFLõ$c, CLFL ÔnÆ¥qCnëÓFLj $yGH¥qFLõÓj$c, CLFL ÄÆ÷GHlCLkëOqjFLj FL¸Í$yŠÓ¸$c CLMLjFcbÍj<j ÅÇ¢¥qßGRjêÂ Jv¸Í<¸¥xOqŠ ÔosS 
öMLCL¸$c − öMLCcÂï AKcÄ¸¼, öGHÀOy¾e μ¥q ÁMLõMnjÎFL $oNqkÂï Oq¼¸¼ TdøÄj¥h ÄÂfH¸ÔoÁ. ¯ öMLCLÂGRçÓCy, °GHMcGSMLjjÓCy, 
ÄOqÿMLjjCy FcFc=h¥i ¼¥hÚ QLÓõMnjÎJwtjFL ŠMLkOnë fSìÀÂ¢, −Mnj MLjFLôbEcMLGSìFLk ¬MLkNqjŠ@nÎFL ÄGRjê¼CLjë<j $qj¿ë¸ÔL¥q CLFLTdøÄjCy 
McJwCc<j. TdøÄj ` ¯Mnj FLFoï −O~bÁ¸ÔLjÔLjFLïÁ, Fc¥xOq¥é ¯ ¬MLGSì Nqj¸CLNqjk..GSMLjGSë AKL¥hë ÄbEcFLMLjjÓPyFLk $cFL ¥nÎ¸¥qOqõMLjj 
ÔoCL FoFLj ¬CLõ¸CL CLßfHë Jv¸ÍjCcFLj. ÂGRÚÓôGRMnjÎFL AKL¥hë ÔoCL FLFLjï Jv¸Íj^Š  ²MLø¿¥nÎFLFLk ³ ÄbÍMLjj$c Jv¸Íj^¥nÎFLFLk  
¬<è¸ŠÓj PoMLl, O~MLl`  ¬Â EcÂ¥h μ¥q °EcÿOq*MLjj$c μ¥q GHOqMLjAKLŠë<j ´FL MLkÓEcGS¿ ¥qDÍFLj ÔnJdë<j ÄGRjê ¼CLjëÓMc¿¥h.  

 
μ¥q MLkÓEcGS¿ ÂCLõMLjk MLj¸$q+ ¥nÎÇ¥i O~$q¸Py ¥iOqëFLÓFLj Oq¼¸¼ TdøÄj¥h MojÓj¥xÓjGHlÓj Jd¨ 

ÄÂfH¸¼ sSÄ¸ÔoMc<j. μ¥qFc=h ¬OqíîO~öCL¸Py μ¥q ¬<ÄfHÆ÷ ¥y+"$qj¨QnPy ÍkOq$c ¥y+j" AKLNqj¸Cy ¬OqML<¸Cy  ¥y¨‚CLÓŠ 
CnÓ÷Mc¿FLÍÂ  öbKqMLjÔoCL,  MLkÓEcGS¿ tj¸=hFLj¸¨ _NqjÓjEo¿ Ôi¥q=hPy Ec¿ CLfHð, μ¥q ö_ÿôO~XLGSjFLŠ ¼¥hÚ, McÂ¥h −VOqMLjj 
¥cKytj, McÂÂ ö_ÀÄjPe¨,  öJdbEoNqjGH¨, TdøÄj¥h  Oy¾‚@~ MojÓj¥xÓjGHl Jd¨ ML¼á −VOqMLjj FpCcFLj ¬Â ¬À ¥qGRæMLjj 
Ä£jÍ  ö_ÿôO~XLGSjÂ μfHð¸¼, ¬Eo öGH¥cOqMLjj$c TdøÄj¥h $cFL ¥nÎ¸¥qOqõMLjj ÔofS, ML¼á, CLFLFLj ÔL¸fH ÀFLMLÔLjáFLÂ ÔnGHð$c,  
ö_ÿôO~XLGSj<j  MLkÓEcGS¿ GSCLõ ÂGRæŠ −QLáOqõGH¨, CLÂ ÖFLïCLõMLjjFLj $qj¿ë¸¼, JdÍMLjjÓrHÎ_¨, CLFLj GHmOqø×.FLôPy μ¥q 
öKcÿô* NqjjMLŠ<FLÂ¢ öbKqGRjæ@nÎ, ÍjGRæ¥qOqôÓ ¥cOq*¸$c ¯ ×.FLô ML¼áFLÍÂ¢ ÔnfHð MLkÓEcGS¿Â CLFL $cFL ¥nÎ¸¥qOqõ IGHÆCcÂï CLFLŠ 
bEcOq JwfS CLFL ö_ÿôO~XLGS OqkGHMLjjFLj  CxÓ»¸ÔLMLjÂ Mo<j¥xÂ, ö_ÀÄjPe¨,  öJdbEoNqjGH<$c, ²^æ¥éÓŠ  Fc=h $cFL ¥nÎ¸¥qOqõ 
IGHÆCcÂï MLköCLMLjj bEcOq JwrSÍFLÂ   MLkÓEcGS¿ GHÆ¥h,  − $cFL IGHÆCcÂï GSMLj¿ð¸ÔL$c,  ö_ÿôO~XLGSj¨¥h  GHmOqø OqkGHMLjj, 
Jd¸¨CLõMLjk ML¼á, MLkÓ EcGS¿ JdÍMLjjÓrHÎ _¨ EcGS¿Â CLFL $qjOqjMLl$c GSjëÀ¸¼, ÅÇ¢ Oq¸$qMLjjPy TdøÄj¥i, $yEcEoÄ¥i ¥qWcõ*MLjj 
×.Oqj$qKyMLlÔLjFLïÍÂ GHÆ¥h EcGS¿Cy $qk¨ ÅÇ¢ Oq¸$qMLjjFLŠ ÔoOqjŠ¸=c<j.  
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¯ ¥qDÍFLj ÄÂfH¸¼, $yEcEoÄÂ ÅÇ¢ Oq¸$qMLjjFLŠ Cy@xÚÂML¼á GSMLjGSë Pe¸ÕÔZFLMLjjÓCy  CLFLŠ ®Pe÷ÆÂ 
ÔoNqjMLjÂ ÔnfHð TdøÄj ÄGRjê¼CLjëÂCy  GHÓj¥q$c ¬=o÷NqjÂ ÄGRjê¼CLjë<j $yEcEoÄÂ TdøÄj¥h ¥qFcõEcFL¸ ÔoNqj$c, $yEcEoÄ ÅÇ¢ Oq¸$qÂ 
rH¸@d÷¨ −NqjFLPy ´¥qõMnjÎ  JwCLj¸Á. tjÁ GS¸XhGHë¸$c ¥qDÍ. öGHbEcFL¸$c `$qjOqjGHOq¸GHO~ öGHAKcMLMLjj`  ¬Fo MnÎGRêML $qjOqjMLlÓ ÔL¿öCL 
´FL öJdÔiFL ö$q¸DÍMLjjFLj¸¨ ö$qfU¸¼FL MLjkÓ ¥qDÍCy ÄGRjê GHlO~*MLjj, MLO~ÿ GHlO~*MLjj, ¬Fo¥qMLjjPnÎFL °GHÂGRCLjëÓj, MoÍMLjjÓj, 
bEc¿ô¥q ö$q¸bÍMLjjÓFLj¸¨ ö$qfU¸¼FL ¬Fo¥q ÄMLOqMLjjÓCy, ¬Fo¥q QcöGSëMLjjÓ MLjOqôMLjjÓCy, CLFL Py¥q GH¿Ç¤ÓFc Jd^ML¸Cy, ¥qDÍFL 
MnÎÇGRæõ¸Cy Td=hPoÂ öGH_¸bÍMLjj$c −MLjj¥qëMLkÓõÍFLj  ÅÇ¢¥qßGRêEoMLO~NqjÓj À£¿áÁEcí<j. ÅÇ¢¥qßGRêEoMLO~NqjÓ ¬¸CL=h GH¿Ç¤ÓFcÍßfRæ 
¥qÆ»FL, GSÂïMoQLMLjjÓ, JdöCLÓ ¼öCL* ÔofSFL ¥qMLlÓj ÔcPe ¥xÁíMLj¸Á MLköCLMoj ¥qÂfHTdëOqj öGH_¸bÍ Nqjj$q¸Py ‚@~..  ¥xÁíMLj¸Á 
¥qFcï ‚@~ μ¥q fHGSOqj ²ŠÚML Py¥cFLjAKLMLMLjj ÄÄbÍ QcöGSë  GH¿ÔLNqjMLjj O~NqjÓ¥é MLlFcïtj ¬ÂfHGSjë¸Á. ®Á ¥éMLÓ¸ μ¥q GS¸XhGHë 
¥qDÍ MLköCLMoj. O~NqjÓj CLFL OqÔLFLŠ gSø¥q¿¸¼FL Mc=hPyFLj¸¨ MLkOqjðÓCy, ÔoOqjðÓCy,  FLkCLFL Mcõ#eõFLMLjjCy ×y¨¸¼ 
−MLjj¥qëMLkÓõÍPy ®Ôcá<j. μ¥xÚ¥qÚ −QcøGSMLjjPyÂ öGHfSÍíîMnjÎFL, MLjj[õ GHEcõÓFLj, GSÂïMoQcÓFLj CnÓjGSjŠFo GS¸ÍOqóMLjjPy ¯ 
ÄMLO~ÓFLj MLjFL¸ GHm¿ë$c CnÓjGSjŠ¸EcMLjj.  GSøfSë!!! 

*** 
  
 

 

öGHDÍMLkQcøGSMLjj 
 

°. 

ÅÇ¢ ¥qMLjÂ¢Nqj VOqMLjBh ÔnFLjï$q EcFLjFLj ¥{GSjëAKL¸_jFL¸        

Ec ¥qMLjPeMLbÍk=hNqjj FLjEcOqCL EyGH GHOqGSðO~CLôÓ¸  

Ec¥qÆCL¸_jPnÎFL CLMLj Nqk¥qßCLj ÓÔLáîCL rHÎ¥h Ey¼Nqj  

Twë¥qCLFL¸Íj EyÔnFLFL QybÃÓj Mo¸¥q^ AKLOqë $xPnáÍF|  

   

 

ÅÇ¢ - ¥qMLjÂ¢Nqj - VOqMLjBhF| =  ÓXiôEoÄ Nnjj¥qÚ ¥qMLjÂ¢NqjMnjÎFL ÿOqMLjjPyÂ MLjBhPy 

ÔnFLjï$q - CcFLjFLj   =      Kc$qj$c CcFLj 

¥{GSjëAKL¸KLjFL¸Íj -  ¥qMLjPe MLbÍk=hNqjjF| = ¥{GSjëAKLMLjjFL¸Íj  ÓXiô EoÄNqjjFLj 

°EcOqCLF| - CyGHF| = Äj¥hÚÆ$c öGHÀÃ¸Ã¸ÔL$c 
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GHOqGSðOq −CLôÓ¸ÍjF| - −¥qÆCL¸_jPnÎFL = GHOqGSðOqMLjj μ¥q¿ MLjFLGSjPy μ¥qOqj ÂÆ¼FL 

CLMLj −¥qßCLjÓj - ¬ÔLáîCLF| - rHÎ¥hF| - CyGHF| = CLMLj CLMLj −¥cOqMLjjÓj QL¿¢Oq GSøÔLáîCL ÔoCL _Nqj^Š ¥qÂfH¸ÔL$c  

¬Twë¥qCLF| - ¬¸ÍjF| - CyÔnF| ¬FL = Äj¥hÚÆ ²ŠÚML NLÙ^ ÔoCL McÂPy ¥qÂfH¸ÔnFLj ¬FLï^j÷$c  

QybÃÓj - Mo¸¥q^ AKLOqëF| - ¥xPnáÍF| = MnÓj$x¸Íj Mo¸¥q=cÔLÓ GHÀÂ ¥xÆÔnÍFLj   

 

®Á −MLjj¥qëMLkÓõEc öGH_¸bÍ¸PyÂ öGHDÍMLjGHÍõ¸. CxÆ GHÍõ¸PyFo ¬ÍjóCLMnjÎFL ÄQoadÓFLj ÔLkfH¸Ôc<j O~NqjÓj. 

MnjjÍ=h ÄQoGRMLjj CLFL GSøCL¸öCL AKcMcMoQLMLjj, ¿¢À. TdbÍOq*MLjj$c QcOqkíÓ MLßCLëMLjjCy öGH_¸bEcÂï öJdOq¸bÃ¸ÔL<¸ −FLMctjÀ£. öGHfSÍíî 

öGH_¸bÍ¥cOqjÓ¸ÍOqk ¬Pe$o ÔoQcOqj.  `` ÅÇ¢ MLXy×. ŠOq¸$q FcAKLMnjÍrHÎ ÔnFxï¸Í ..`` ¬Â rHÍíFL CnÓj$qjPy CxÆ  GSøCL¸öCL 

¥cMLõMnjÎFL, öGH_¸bÍMnjÎFL MLjFLjÔL¿öCLFLj, ` ÅÇ¢O~MLk ŠÔLMLj¸<Æ£MLjß$qMLjÍ ÅÇ¢$q¸bÍGS¸McfSCL TdñOyEcOq AKLj×c¸CLOqj¸<j`...¬Â 

ÅÇ¢FcbÍj<j QLß¸$cOq FnÎGRbEcÂï, `ÅÇ¢ AKLkGHlöÀ ÄMcÿ Mo+ Â×. MLj¸½¡O~ö$q OqCLï GSøÆ£PebÃMLõ¥hëF|`..¬Â AKL^jæMLjk¿ë MLGSjÔL¿öCLFLk, 

`ÅÇ¢¥c¸CcMLjBh $qFxôOq¸» MLjÁ bEcöÀFLô¸¼FLF|` ¬Â CnFcÆ O~MLj¥qßGRjê<j Jd¸<jOq¸$q MLkVCcôõÂ¢ï öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj, μ¥q °EcÿOq* 

¥yGS¸, MLjOx¥q FcÓj$qj CnÓj$qjMLjV¥cMcõÓFLj GSô¿¸ÔL<¸ ¥yGS¸ ¯ ÄMLOq¸. O~NqjÓj MLköCL¸ °CLðÓMLkPe MLßCLë¸Cy öJdOq¸AKL¸ 

ÔoQc<j. GSOo, °CLðÓMLkÓ CyFo ²¸ÍjŠ ¬FoÁ tj¸¥c ÄQoGR¸. ö$q¸DÍ ¥qDÍ MLkÓCy MLjj¨GH¨ MLl¸Á ¥qFLj¥q,  ö$q¸DÍ FcMLjMLjjPyFo 

MLkÓ MLlFLïÁ ¥qFLj¥q, μ¥q MLkÓFLj GSk¼¸ÔL<¸ ¥yGSMLjj ¬Pe ÔoQc<j, ¥éMLÓ¸ ¬Eo ¬tjCo ÔL¸GH¥qMLkPe MLßCLë¸ ‚@~ GS¿ ´FLEo 

¥cMxÔLjá ¥qEc, ÔL¸GH¥q MLkPe MLßCLë¸ ²¸ÍjŠ Mc<PoÍj ¬¸=o °EoíQL GHmOqø¥q¸$cFo..¬Â Fc °EoíQL¸.  

 

``Pp¥h¥cFc¸ fU TdbÍkFc¸ ¬Oqì¸ Mc$qFLjMLOqëÀ , _jjgRFc¸ GHlFLO~EcõFc¸ McÔLMLjOyíîFLjbEcMLÀ `` ¬Â μ¥q $xGHð 

MLk^ ¬Fcï<j AKLMLAKLkÀ  `°CLëOq O~MLjÔL¿CLMLjj` ¬Fo $xGHð Fc^¥q¸Py,¬¸=o, Pp¥hŠPnÎFL MLjVFLjAKcMLlPnÎFLMc¿  McŠÚÓŠ ¬Oqì¸ 

¬FLjGS¿¸¼ MLGSjë¸Á, ¬¸=o Mc¿ McŠÚÓj ¬OqíîML¸CLMLjjÓj$c öGHNnk×.FL GHmOqø¥qMLjjÓj$c MLl¸=ctj, ¥cÂ¢, _jjGRjÓ ¬OqíîMLjjÓFLj _=hæ 

McŠÚ CLFL¸CL CcFLj$c ¬FLjGS¿¸¼ MLGSjë¸Á, ¬¸=o Mc¿ MLjFLGSjPyÂ ¬O~íîÂï ¬FLjGS¿¸¼ GHÓjŠÓj CLMLj¸CL CcMLjj$c MojMLj¸=o 

MojMLjj ¬Â MLTdëtj, TdMLkFLõ ¥qÄ GH¸¨CLjÓPe$c McŠÚÓ¥yGS¸ MnÍjŠÚFo, GHÓjŠÓ¥yGS¸ GHÓML¿¸Ôo GH¿fSìÀ °¸<Íj. McŠÚPo 

Mc¿ _¸^÷MLPn ²ÍjOqjÔLkGSkë¸=ctj Mc¿ MLjFLGSjPyÂ ¬O~íîÂ¥h ¬XLOq OqkJdÂï ®MLø<¸ ¥yGS¸. ÅÇ¢¥qßGRê EoMLO~NqjÓj _jjfR 

CLjÓjõ<j. GS¸EoÿMoj PoÍj. 

°CLðÓMLj¸=o ¥qÓjML. Â¢PyCLðÓMLj¸=o FLÓ÷¥qÓjML. ¥qÓjMLÓPy öQoGRçMnjÎFLÁ FLÓ÷¥qÓjML. ®¸ÍjPy Fctj¥q ML¿¸¼FLÁ 

FLÓ÷FLNqjõFLj. ¥qFLj¥q Â¢PyCLðÓ¸ GSjñOq*Š ML¼á¸Á ¥qFLj¥q °CLðÓMLkÓ Â¢PyCLðÓMLkÓ ´Jwtj¸Á¥qÚ<. MLjOx¥q ÄQoGR¸ ‚@~ 

MLlFLïÁ. MLjFLôbÍj¨Â GH¸ÔLKc*j<j ¬FcïOqj AKcOqÀ£NqjÓj. −NqjFL KcBcÓj GHmPo.  ´Íj GHmÓ KcBcÓj ¬OqÄ¸ÍMLjj( GHÍôMLjj, 

CcMLjOq GHmMLl ), ¬Qy¥qMLjj ( ¬Qy¥q GHlGRðMLjj ), MLkÄj¨, FLMLMLjÆ÷¥q, FLÓ÷¥qÓjML. ¯ ´Íj GHmÓ‚  MLkÍFLMLjj ( ¥cMLjMLjj ), 

°FcôÍMLjj, GS¸CcGHFLMLjj ( Íj:[MLjj ), GS¸Qy*MLjj ( QLjfRÚ ¸¼ JwML<¸), ÂQoáadç¥qOq*MLjj ¬Fo ´Íj ÄÇGRç $qjBcÓjFcïtj. ¯ 
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´Íj $qjBcÓk μ¥q=h$c öJdOq¸AKLMnjÎ, ö¥qMLj ö¥qMLj¸$c CLO~øÀ EcÂï,  CLO~øÀ EcÂï ¥qÓjGHlŠ¸^k Jwtj ¼ML¿¥h ´ÍMLÁ ´FL 

ÂQoáGRç$c GH¿*ÄjTdëtj! ¬¸=o ¼ML¿ Ec¸=y÷ ¬¸CLŠMLjj¸Íj ÔnfHðFL FcÓj$qj $qjBcÓk ¥qÆfSJwtj °¸=ctj ¬FLïMLk^! ¬¸=o, 

MLÓ¼FLMc¿ Ä£jÍ MLjÍFLAKcMLMLjj ¼$qj¿¸¼, ¬Á À£OqŠ¸=o  °FcôÍMnjÎJwtj,  KcbÍ À£öML Íj:#eÂ¥h Ec¿ À£fS,  MLÓ¼FL Mc¿  ¥yGS¸ 

ÂöEcVO~Ój MLkÂ QLjfRÚ¸¼, ¼ML¿¥h ÔoGRæÓj¨» GSë¸bÃ¸¼ JwML<¸ PoEc ×.<CLø¸ EcGHl¿¸ÔL<¸ ×.Oqj$qjCctj. FLÓ÷FLNqjõ ösHMLjPy 

GH¨, ¯ ¬MLGSìÓFLj ¬Âï¸=hÂ¢ ¬FLjAKLÄ¸¼ ¼ML¿¥h ÂQoáGRç ´Jwtj¸Á $yEcEoÄ, ®¥q ³Ä£j ÔoNqj@~Â¥h ÔoCL ¥cÂ fSìÀPy ¼ML¿¥h −CLô 

Ccõ$cÂ¥h  ‚@~ fSÍíîMLjtjõ¸Á, ¬¸Co $cÍj, CLFL ösHMLj, Mnkÿ, ¥cMLj JdQcPy÷ _¸bÁ¸ÔL<¸ ¥yGS¸ TdXcCLkë  FLÓ÷FLNqjõrHÎ ®Âï 

KcBcÓk öGHNnk»¸¼ ´ÍML Kc*¸Cy NqjÂï ‚@~ ÂQoáadçMLGSìŠ $qj¿ ÔofS¸Á. Py¥q¸Py GSÿ×.¸$c fHÓ÷ÂTdëMLjÂ MnWcëOqj fHÓ÷ 

CLÆ÷Í¸ö<jÓj, ®¥qÚ< MLköCL¸ ¥qDÍ CcOqjMLkOnÎ  fHÓ÷ÂMLøMLjÂ Py¥éQLøOqj@o fHÓ÷ CL¸ö¨Â ¬¨» ö_ÀÄjPe@o MLOq‚ MnÈ"¸Á ¥qDÍ ¼ML¿¥h.  

Â¢PyCLðPeÂ¥h ®¸CL ¥qDÍ MLl¸Á ¥qFLj¥q, Â¢PyCLðÓ GSkÔLFL¥yGS¸, °CLðÓMLkÓFLj °EoíQLGHmOqø¥q¸$c O~NqjÓj CLFL öJdOq¸AKL GHEcõÂ¥h 

²FLjïŠFcï<j!  

 

öGHV÷Íj<j ‚@~ ÅÇ¢ÿ¿Â À£öML¸$c −O~bÁ¸¼, ösHÄj¸¼, ³¥c¸CL¸Py OyÁ¸ÔoMc<j, MnjÎMLjOq¼Jwtj $cFL¸ 

ÔoQoMc<j, ÅÇ¢ ÿ¿ CLGHð MoOo ³MLjjFLïÁ ¬Â GSFLï$c FLMLløŠFo Mc<j, ÅÇ¢ ÿ¿ ¬Fo rHÂïbÁ Ex¿¥h¸ÍÂ ²»¿ $q¸CLjÓj MoQoMc<j 

μ¥yTd¿, ¼ML¿¥h `öGH*Nqj ÿOqú ×.ÂCL KcGRð GSÆÓ ÄjÈCL GHlÓŠ@nÎ  ÂÄ£jÆCL FoöCLj@nÎ μ¥q Ôy^ ÂÆ¼ MLmOqŠ¸<j` ¬Fcï<j 

JwCLFL MLjVFLjAKcMLl<j! GHOqMLkCLjôÂCy ösHMLjPy GH¨Fc ¼ML¿¥h ÔoGRæÓj¨» JwML<¸ ×.Oqj$qjCLj¸Á, GSMLkbÁAKcML¸ ¬¸=o ¬Eo! 

GHOqMLkCLjô<j μ¥qÚ@o GHlOqjGRj<j GSßfRæPy, Äj»ÆFL ¬¸ÍOqk ögSëPo, ¯ AKcML¸Cy GHOqMLkCLjô¨Â FcbÍjÂ$c  −O~bÁ¸ÔL@~Âï  MLjbÍjOq 

AKL¥hë MLkOqÜ¸ ¬¸=cOqj, AKcOqÀ£Nqj AKL¥hë MoEc¸CL¸Py. O~bEcEoÄ ¯ MLkO~ÜÂ¥h −ÍjõO~Ój. ¥qÆNqjj$q¸Py ¯ öGH*NqjAKL¥hë  MLkO~ÜÂ¥h 

GHO~¥cGRç$c ×.Âô¸¼FL ×.$q×.ãFLÂ ¬¸QL ´FL $yEcEoÄ ÅÇ¢ ¥qßGRjê¨Â −O~bÍFLŠ, öGH*Nqj AKL¥hë¥h $qjOqjTdìÂ¢NqjjO~Ój! $yEcEoÄNoj ¯ 

öGH_¸bÍ FcNqjŠO~Ój ¥qFLj¥q, −Mnj GHOqMLkCLjôÂ ösHMLjPy GH¨, CcFLj bÍ¿¸¼ MLÁÆFL `GHm MLkÓFLj` −NqjFLŠ ®¼áFL ÄGRNqkÂï 

GSk¼¸ÔL<¸  ¥yGS¸ CcFLj ‚@~ μ¥q MLkÓFLj, °CLðÓ MLkÓFLj, GSMLj¿ð¸Ôc<j Mo¸¥q=oQLøOqj¨¥h.      

 

®¥q GHEcõÂï GH¿Ç¤ÆsSë, `ÅÇ¢` Nnjj¥qÚ ¬¸=o ÓXhô Nnjj¥qÚ Mnj<PyÂ ¥qMLjÂ¢NqjMnjÎFL VOq¸PyÂ MLjBhPy CLFLj, CLFL 

MLXLGSìÓ¸ Ä£jÁ ¥{GSjëAKL MLjBhPy −Ä< GHOqGSðOq ösHMLkÀQLNqj¸ÔoCL ¥qÂfHGSjëFcïOqj.  ®ÍíOqk CLMLj CLMLj −CLôPy÷, ÿßÍNqkÓPy, 

μ¥q¿Fx¥qOqj ÂÓjGHlŠÂ MLlFLï ¥cOq*¸ ÔoCL, GSøÔLáMnjÎFL − CLôÓ ¥cOq*¸$c,  MLj¿¢ GSøÔLáMnjÎFL QL¿¢OqMLjjÓFLj¸¨ rHÎ¥h ML¼á MLj¿¢ 

¥qÂfHGSjëFcïNojMnk ¬FLï^j÷$c, −Ä< Mnj<PyÂ VOq¸PyÂ MLjBhPy ¯NqjFL, ¯NqjFL MLXLGSëÓ¸rHÎFL MLlFLï ¥{GSjëAKL MLjBhPy −Ä< 

¥qÂðGSjëFcïOqj. ¯ Oq¥q¸$c QybÃPo÷ Mo¸¥q=cÔLÓGHÀÂ  FoFLj sSÄ¸ÔnÍFLj ¬Â CLFL MLjFyOq>bEcÂï MnÓ÷¨¸Ôc<j. 
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ÔcPe ÔLMLjCcÚOqGHmOqø¥qMnjÎFL GHÍõ¸ ®Á. ×cö$qCLë$c ÔLksSë ®¥qÚ< MLjk<j ÍßQcõÓjFcïtj. μ¥q=h ÓXiôEoÄ 

¬MLjôMcOqj. −Ä<  Mnj<PyÂ VOq¸Py MLjVÄGRjêMLl ¥qÂfHGSjëFcï<j. On¸<MLÁ ÄGRjêMLjk¿ë.  −NqjFL MLXLGSìÓ¸ rHÎFL  MLlFLï ¥{GSjëAKL 

MLjBhPy ÓXiôEoÄ ¥qÂfHGSjëFLïÁ. MLjk<ML ÍßQLõ¸ ÅÇ¢ Mo¸¥q=cÔLÓGHÀ. ÓXiôEoÄ MLjFLGSj PyGHÓ ÿßÍ¸CLO~+¸Py MLlFLï Mc@o rHÎFL MLlFLï 

VOq¸Py öGHÀIGHÆ¸Ôc<j.  ²¸CL $xGHð AKLŠë@y, °JdGSŠ@y,  O~NqjÓj ²¸CL ×cåÂNnk, ¬MLbÍjÓj PoÂ Jd¸¨CLõ, öGHÀAKc, 

MLlõCLðCLjëÓŠ rHÂïbÁML¸=hMc@y ÔnGHð@~Â¥h  ¯ GHÍõ¸ μ¥q MLjÔLjá CLjFL¥q. `¬¸CLOqòfUQLáCL¹ GSûOqø¸ McõGHõ FcO~Nqj* fSìCL¹ 

¬FL¸CLMLjMLõNqj¸ ¥qÄ$qj¸ GSMLjjöEo¸CL¸ ÄQLø QL¸AKLjML¸..`` _Nqj=c, PyGHPe ¬¸CL=c McõGHëMnjÎMLlFLï, ¬¸Í¿PyFLk, ¬Âï¸=c °FLïEo 

ÄGRjê CLCLøMLjj ¬Â FcO~NqjByGHÂGRCLjëPyÂ  ¯ MLj¸öCcO~ìÂï GSjñ¿¸GH ×oQc<j °JdGSFc GHOq¸$c, °GHÂGRCLjëÓ GHOq¸$c, 

GSOqøAKLkCLMLjjÓ ÿßÍNqj EoQL¸Py FoFLjFcïFLj ¬OqjãFc ¬FLï »¤CcÔcOqjõÂ GHÓjŠÓFLj bÍøÂ¸Ôc<j. ¬Âï¸=c MLlFLïMc@o ¬MLjô 

ÿßÍNqj¸Py MLlFcï<j ¥qFLj¥q −NqjFo rHÎ¥h ¥qÂfH¸Ôc<j, ¬MLjô Nnjj¥qÚ GSøÔLáCL ¥cOq*¸$c. 

 

−Ä< GSøÔLáMnjÎFL Eoÿ¸PyFLj¸¨ PyGHÆ öÿjCLjð¸<¿¢¥q¸Py MLlFLï ¯NqjFL ¥qÂfH¸Ôc<j ¬¸=o, GSøÔLáMnjÎFL MLjFLGSjCy 

TdøÄjFo CLGHð ²ML¿Â¢ CnÆNqjÂ GHÀöMLCL ¥qFLj¥q, GSøÔLáMnjÎFL Eoÿ¸ ÓXhôÁ, ¥qFLj¥q GSøÔLáMnjÎFL Eoÿ¸ JdOqÍOqù¥q¸ $cML<¸ÔoCL rHÎFL MLlFLï 

VOq¸PyÂ MLjBhPy PyGHÓ MLlFLï −NqjFL ¥qÂfH¸Ôc<j ¬¸=o , ¬¸Co GSøÔLáMnjÎFL ÿßÍNqj¸Cy CLFLFo ÿßÍNqj¸Py ÂÓjGHlŠFLï 

$yEcEoÄÂ ®Pe$o ¥qOqjBh¸Ôc<j, ¥qOqjBhTdë<j ¬Â bÍøÂ. ÓXiô ÄGRjêÓj ¬bÃFLjïÓj, JdOqøÀ£ÇMLlÓ MLPnFo, GSOqGSøÀ£ ö_ÿôÓMLPoFo, 

gSCcO~MLjjÓMLPnFo , Mc‚Ú EcÂ ¬OqíîMLjjÓ MLPnFo, GSkOqjõ<k NqjFL MnÓjCLjOqj MLPnFo. ¥qFLj¥qFo ÓXiô ÄGRjêÓ GS¸Nnk$q CLCLøMnjÎFL 

Mn¸¥q=oQLøOqjÂ¥h, CLFL ®GRæ EnÎMLMnjÎFL Mn¸¥q=oQLøOqjÂ¥h ML¸ÍFLMLjjÓj ÔoGSjëFcï<j.            

 

Pp¥h¥q¸$c ÔLkfSFc −AKLOqBcÓPy CLMLj öfHNqjjÓ öfHNqjjO~¸ö< ¼öCcÓFLj °¸ÔLj¥yML<¸ ¥xCLë ÄGRNqjMojÄ£j ¥cÍj. 

ÿßÍNqkÂ¥h Í»ÜOq −AKLOqBcÓPyFo ¥cÍj, ÿßÍNqkÓPyFo GHOqGSðOq¸ McOqj μ¥q¿Fx¥qOqj ÂÓjGHlŠFcïOqj ¬Â ÔnGHð<¸ ¬¸Í¿¥i 

CnÆfSFL ÄGRNqjMoj ´Fc MLjOqPe ÔnGHð<¸ ²¸Íj¥q¸=o ¬FLjO~$qMLjj, ¬¿AKcMLMLjj (QLöCLjCLøMLjj) On¸<k GHOqGSðOq¸ ®¼áGHlÔLjáŠFo 

EcÂï_=oæ rHOq$q<¸, CLOq$q<¸ ¬FoÄ MLl¸=ctj.  −NqjFL −MnjFLj CLFL ÿßÍNqj gH>Oq¸Py ÂÓjGHlŠFcï<j ¥qFLj¥qFo, −Ä< −NqjFL 

GHÍMLjjÓ Ôn¸CL ¥qÂfHGSjë¸Á ²GHlð<k! MLjOx¥q ÁMLõMnjÎFL Pp¥h¥q ¬¸Í¸ ³Äj^¸=o ¼ML¿Py MLjj¥cëtj¸GHl$c Mo¸¥q=oQLøOq sSML ÔorSÍFLj 

¬Â MLjj»¸Ôc<j. Mo¸¥q=oQLøOqjÂCy öJdOq¸AKL¸ ´¸Á −NqjFL MLjFLGSjPy AKcML¸, Mo¸¥q=oQLøOqjÂ ÿßÍNqj gH>Oq¸rHÎ MLl¸@o ÓXiô EoÄ 

¬MLjôMc¿ MLjk¿ë ÍOqùFLÄj¼á¸Á, Mo¸¥q=oQLøOqjÂ MLXLGSëÓ¸rHÎFL MLl¸@o ¥{GSjëAKLMLjBh ¥qÂfH¸¼¸Á, ¬¸ÍjPy ¬MLjôMcOqj ¥qÂfH¸¼¸Á. 

QLjÍíî TdÀø¥q AKcML¸ GSøÔLáMnjÎFLÁ. QLjÍíî  GSCLëø GSøOqkGHlPnÎFL ®Íí¿ GSøÔLáMnjÎFL EoVÓPyFLj¸¨ ®OqjMLl¿ ÿßÍNqkÓPyÂ MLjkOqjëÓj 

¥qÂfHGSjëFcïNqk  ¬FLï^j÷ °FLï Mo¸¥q=oQLøOqjÂ GSôOq*Cy öJdOq¸AKL¸ ÔoQc<j, Mo¸¥q=oQLøOqj<j ÓXiô FcO~Nqj*jÓ GSÄjfRç  CLCLëø¸ ¬Fo 

GSkÔLFLCy! 
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MoÍMLjjÓŠ ¶¸¥cOqMLjj öGHDÍMLkXLOq¸ MLPnFo, ¥qßCLjÓŠ ÅÇ¢ ¥cOqMLjj öGHDÍMLjMLjj..¬Â GSk¥hë, ¥qFLj¥q,  ÅÇ¢ ¥cOqMLjjCy 

MnjjÍÓjKn=cæ<j. −ÁPy MLj¸$q+¸, MLjbÍõPyFLk MLj¸$q+¸, ¼ML¿PyFLk MLj¸$q+ GSkÔL¥qMLjjÓj$c MLjV ¥cMLõ OqÔLFL MLl¸@~Æ ¥qFLj¥q, 

ÅÇ¢McÔL¥qMLjjCy MnjjÍÓjKn^æ<¸, MLj¸$q+ McÔL¥qMLjjCy MnjjÍÓj Kn^æ<¸ ¥cMLõ ÓXL*¸, GS¸öGHEcNqj¸ ¥qFLj¥q `ÅÇ¢`¥cOq¸ ÔLj=hæ 

MnjjÍÓjKn=cæ<j! −Ç¤GSjû, FLMLjTdÚOqMLjj, MLGSjëÂOoíQL¸Cy MLj¸$q+ ¥cMLõ öJdOq¸AKL¸ ÔoNqj<¸ GS¸öGHEcNqj¸ ¥qFLj¥q ..®Â¢ï ¥qÆfS MLÔoáPe, 

MLj¸$q+ McÔL¥q¸Cy, bÍøÂ$c MLGSjë ÂOoíQL¸Cy (¬¸=o ¥cMcõÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL ÄGRNqj GSkÔLFLCy), FLMLjTdÚOq¸Cy(Mo¸¥q=cÔLÓ GHÀ¥h) 

CLFL ¥cMLõ öJdOq¸AKL¸ ÔoQc<j, ¬CLjëõCLëMLjMnjÎFL Py¥q GH¿Ç¤ÓFc, öGHÀAKc, Jd¸¨À£, MLlõCLðÀ£ë, −bEcõÀô¥q ×cåFLMLjjÓFo GH¸ÔLFLÍjÓ 

öGHMcÿ¸$c, GHOqMLkCLôTd$qO~Â¥h ¬bÃMLjj[¸$c, CLFL ¥qÄCLø OqGS öGHMcVÂï GHOqj$qjPnÀë¸Ôc<j! 

 

¥cMLõ  öJdOq¸AKL¸PyFo CLFL GSOqø GSøCL¸öCL TdOqøAKpMLj ÓXLBcÂï Ôc=c<j. CLFLŠ ¬MLGSOq¸ PoÍj ¬FLjŠFLï QcOqkíÓ 

MLßCLë¸Cy öJdOq¸AKL¸, `MLj` $q*MLjjCy öJdOq¸AKL¸ ¬Fo GS¸öGHEcNqkÂï ²¸CL ÔLML$cÜ GH¥qÚŠ Kn=cæ@y, Äj»ÆFL ¥cMLõ ÓXLBcÓFLk, 

GS¸öGHEcNqkÂ¢ï ¬¸CL FnÀë¥nCLjëŠFcï<j. ¬¸Co$cÍj, ¥cMLõ¸Py CLFL sSøÔLáî  öGH¥cOqMoj $yEcEoÄÂ, ×.$q×.ãFLÂ JdöCLFLj, ®Á öGH_¸bÍ¸ 

¥qFLj¥q, öGH_¸bÍ Fctj¥q$c ¥cMLÓfSFL QLß¸$cOq ÓXLBcÓj ¬Âï¸=hÂ¢ −OyfH¸¼ ¬ÍjóCLMnjÎFL MLOqêFLÓj ÔoQc<j, ¥qÂ¢GS¸ μ¥qÚ Ôy^ $qk@~ 

GHm¿ë −bEcõÀô¥q GSkÔLFLPnÎFL ÀOqjJdðMnÎ JdQLjO~Ó ×yÆ¥h Mn+"PoÍj, −WcøOqjÓ $qjOqj GHOq¸GHO~ öGHAKcML¸ PyFLj¸¨ À£GSjŠFLï 

ÄGRNqkÓFLj ‚@~ CLFL öGHBcÈ¥q öGH¥cOq¸, MLkOqjðÓk, ÔoOqjðÓk, ¥qDÍÓFLj MnFL¥c MLjj¸Ík ÔofS, öGH_¸bÍ ÄÓjMLÓŠ rHÍí gH^ 

MoQc<j, EoQL, ¥cÓ, JdöCLÓ GH¿ÄjCLjÓFLj GH¥qÚŠ Kn=hæ, ¬GH¿ÄjCLMnjÎFL −FL¸EcFoï, GS¸EoQcÂ¢ï ®MLø<¸ ¥yGS¸. öGHCoõ¥h¸¼ Fc^¥iNqjCL, 

JdöCL ¼öCL*¸, JdöCLÓCy GHÆ¥h¸Ôo GS¸AKcGR*Ó $xGHðÍFcÂ¥h −MLjj¥që MLkÓõÍŠ Td=hMLÔoá öGH_¸bÍ¸ PoÍj. ¬¸Co ¥cÍj,  öGHCoõ¥h¸¼ 

μ¥q GS¸EoQcCLô¥qMnjÎFL ¥qDÍFLj, MLkÓ EcGS¿ ¥qDÍFLj, ²¥qÚ@y MLO~ÿ GHlO~*¸Py °FLïEcÂï À£GSj¥x¼á, öGHbEcFL ¥qDÍŠ ¬ÍjóCL¸$c 

×y¨¸¼, ¬CLjõCLëMLj −bEcõÀô¥q ×cåFL öGHKybÍ¸ ÔoQc<j O~NqjÓj. ¯ McõGSMLjjPy ‚@~ MLj¿¢ PyCnÎFL GHm¿ë −bEcõÀô¥q ÄGRNqkÓFLj 

ÔnfHðFL Mc=hÂ Ec=oGSjŠÂ, öGH_¸bÍ GS¸_¸bÍMnjÎFL, OqGS GS¸_¸bÍMnjÎFL, GSOqGS GS¸_¸bÍMnjÎFL Mc=hÂ MLjFL¸ ²ŠÚML$c GH¿Ç¤ÓFL ÔoEcíMLjj, 

¥éMLÓ¸ TdfUCLõ ösHÄjŠÓj ´FL Mc¿Â ÍßfRæPy rH^jæŠÂ.  

 

öGHDÍMLkQcøGS¸PyÂ ¯ öGHDÍMLj GHÍõ¸PyÂ ®¸¥x¥qÚ ÔLMLjCcÚO~Âï ÔL¿á¸ÔLjŠÂ MLjj¸ÍjŠ Td»JwEc¸. 

²ÍjOnÍjOqj$c °¸¼FL ÍOqðBcÓPy ¥qÂfH¸Ôo öGHÀÃ¸_MLjjÓ GS¸[õ ¬FL¸CLMLjj! ®¥qÚ< ‚@~ ¬Eo ÔLMLjCcÚOq¸ ÔoQcOqj O~NqjÓMcOqj. 

Mo¸¥q=oQLøOqjÂ MLjk¿ëPy MLXLGSìÓ¸ rHÎFL ¥{GSjëAKL MLjBh MLl¸Á. ¬¸ÍjPy ¬MLjôMcOqj ÍOqùFLÄjGSjë¸Á.  ÍOqùFLÄj¼áFL ¬MLjôMc¿ VOq¸ 

PyÂ MLjBhPy ¬NqjõMcOqj ÍOqùFLÄjTdëOqj..MLjOqPe ¥{GSjëAKLMLjBh ‚@~ ¥qÂfHGSjë¸Á ¥qEc..¬¸ÍjPy MLjOqPe ¬MLjôMcOqj..®Pe ¬FL¸CL 

MLjkOqjëÓ ¬¸CLjPoÂ ÁMLõ ÍOqùFcÓ GHOq¸GHOq ¬FLïMLk^, ®Á ²¸Íj¥q¸=o, −NqjFL ¬FL¸CLj<j, ¬FL¸CLMnjÎFL ÄQLø¥qOqë ¬Â ¯NqjFLŠ 

FLMLjô¥q¸ $qFLj¥q. rHÎFL öJdOq¸AKL¸Py °Ecÿ¿¸ÔLjŠFLï `¬¸CLOqòfUQLáCL¹ GSOqø¸ McõGHõ FcO~Nqj* fSìCL¹` CLO~øÀ Mc¥qõ¸ `¬FL¸CL 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   14 McõGS¥{MLjjÁ

MLjMLõNqj¸ ¥qÄ$qj¸ GSMLjjöEo¸CL¸ ÄQLø QL¸AKLjML¸..`¬¸=o, ¬FL¸CLj<j, ¬MLõNqjj<j (CL¿» JwÂMc<j, ¬¸=o XiBh¸ÔL<¸,FLÇ¸ÔL<¸  

PoÂMc<j ), GSßfRæ ¥qOqë, GSMLjjöÍ GHOqõ¸CLMnjÎFL ÄQcøÂ¥h −NqjFL ¬bÁGHÀ ¥qFLj¥q. 

 

¬¸Co ¥cÍj, ®¥qÚ< MLXLGSìÓ MLmõÿ ÓXhôÂ O~NqjÓMcOqj ÔnGHlëFcïOqj. ÀOqjGHÀ ÅÇ¢ Mo¸¥q=oQLøOqjÂ Â×.OqkGH ÍOqùFL 

GSMLjNqj¸Py öGHÀ °ÍNqjMLjk  MLXLGSìÓ¸ Ä£jÍ MLlFLï ÓXiôEoÄÂ GHm½TdëOqj. Mo¸¥q=oQLøOqjÂ¥h CLjÓgSÍ+MLjjÓCy ¬OqáFL ÔofSFL CLO~øCL 

− ¬OqáFLPy °GHNnk»¸¼FL CLjÓgS Í+MLjj ÓCyFo MLjOqPe  GHEcôGSFL, ÁøAKLj×. ´FL  ÓXiô ¬MLjôMc¿Â GHm½TdëOqj, 

MLO~ÿGHlO~Bc¸CLOqÜCL ÔLCLj¿ø¸QLÀ ( 24 ) FcMLjMLjjÓCy. ¶¸ ÅÇ¢ NnjÎ FLMLj¹..Cy MnjjÍPnÎ ¶¸ ¬Ãí ×cCcNnjÎ FLMLj¹ ¬Fo ®OqMnÎ 

FcÓj$qj FcMLjMLjjÓ PyÂ MnjjÍ=hEnÎFL `ÅÇ¢` GHÍMLjjFLj Mc<<¸,  MLXLGSìÓMLjjÄ£jÁ ¬MLjôMc¿Â ÔLk<<¸,  ¬MLjôMc¿ Mnj<PyÂ VOqGHl 

MLjBhPy TdøÄjMc¿Â ÔLk<<¸ ®MLÂ¢ï ®¸ÍjŠ GSkÔLFLÓj$c, ¯ MLOqêFLŠ ¬FLjMLl$c, rHÎFL ÔnfHðFL ö$q¸>bEcOqíîMLjjFLj GSk¼¸ÔL<¸ ¥yGS¸, 

AKcÄ ¥q>bEc GSkÔL¥q¸$c, ¬FL¸CL GSßfRæ ÔLCLj¿ø¸QLÀ CLCLëøMLjjÓCy Â¸¨ MLlFLïÁ ¥qFLj¥q (QL_í, OqkGH, GSðOqù, OqGS, $q¸bÍMLjjÓFo GH¸ÔL 

CLFcôöCLÓj, öGHlDÁMcõGHsSë×y McNqjjO~¥cQLMLjjÓFo GH¸ÔL AKLkCLMLjjÓj, GH¸ÔL ¥qOoô¸öÁNqkÓj, GH¸ÔL ×cåFo¸öÁNqkÓj, MLjFLGSj, _jbÁíî, 

¼CLëMLjj, ¬ÿ¸¥cOqMLjj ¬Fo ¬¸CL¹¥qOq* ÔLCLjGRæNqj¸..®Ä¤  ®OqMnÎ FcÓj$qj CLCLëøMLjjÓj..Ä¤=h GH¸Ôi¥qOq*¸ ¬¸=o Oq¥q Oq¥cÓ Jd+"Py 

ÄjöQLMLj¸ ÔoNqj<¸ MLÓFL, MLjOx¥q AKcGRPy ÔnJdðÆ ¬¸=o ¯ ®OqMnÎ FcÓj$qj CLCLëøMLjjÓ GHOqjô=oGRF|û ¬¸@| ¥c¸ÃFoGRF|û MLÓFL GSßfRæPyÂ 

AKLkCL ¥y=h °ÍóÄ¸¼¸Á ¬Â AKcOqÀ£Nqj MoEc¸CL QcöGSë¸ ÔnGHlë¸Á). − ÔLCLj¿ø¸QLÀ CLCLëø GSkÔL¥q¸$c ÔLCLj¿ø¸QLÀ FcMLjMLjjÓCy 

ÔosS MLmõÿ ÓXiô GHm×.FLj bÍøÂGSkë, Mo¸¥q=oQLøOqjÂ öJdOqíîFLCy CxÆ GHEcõÂï ¬¸Á¸¼ −MLjj¥qëMLkÓõEc ö$q¸>bEcÂï öJdOq¸AKL¸ ÔoQc<j 

O~NqjÓMcOqj!     

PPP 
 

öGHDÍMLj GHÍõ¸ CLOqjMcCL, ®Á ÄGRjê GS¸_¸bÍMnjÎFL öGH_¸bÍ¸ ¥qFLj¥q, ÅÇ¢ ¥qßGRê EoMLO~NqjÓj,  CLFLj MLõ¥hë $qCL¸$c 
Ä¤OqMnÎGRêMLl<j ¥qFLj¥q , MLOqjGS$c ÁQoGRj@nÎFL ¬FL¸CLjÂ μ¥q GHÍõ¸Py, ÄGRjê  McÿFLMnjÎFL $qOqj<j¨Â μ¥q GHÍõMLjjPy, ÄGRjê ¥cOqõ 
ÍjOq¸bÍOqj<j, MnÎGRêML AKL¥hë MLkOqÜ¸Py EoMLsSFcGHÀ ´FL ÄGRø¥éûFLj¨Â  μ¥q GHÍõ¸Py, ¬Pe$o Jd¸ÔL×.FLõ QL¸[MLjjFLk, GSjÍOqùFL 
ÔLö¥qMLjjFLk, ÅÇ¢ ÿ¿ $qÍ ´FL ¥{MnkÍ¥i $qÍFLk, ÅÇ¢ ÿ¿ ÄÓj÷ ´FL QcOqãÜ$q bÍFLjGSjûFLj, ÅÇ¢ÿ¿ [<ÜMnjÎFL FL¸Í¥qMLjjFLj, MnÎGRêML MLkOqÜ 
$qjOqjMLlÓj ´FL GHÂïÍíO~WcøOqjÓFLk ..®Pe MnjjCLë¸ CxÄjôÁ GHEcõÓPy ®GRæ EoMLCc GSjëÀ$c MLjVÄGRjê GH¿McOqMLjj$c AKcÄ¸Ôo rHÎFL 
ÔnfHðFL ¬¸Í¿Â¢, −NqjFL −NqjjbÍMLjjÓFLk,  MnÎGRêML MLkOqÜ¸Py öQoGRjçÓj ´FL $qjOqjMLlÓFLk öJd¿íî¸¼ − CLO~øCL  ¯ ö$q¸DÍ OqÔLFLŠ 
¥cOq*MnjÎFL ÁMLõ GSÂïMoQcÂï μ¥q ¬ÍjóCLMnjÎFL ÍßQLõ ¥cMLõ¸$c MLjÆ¼ ML¿ê¸Ôc<j. 

rHÎFL ÔnGHlðŠFLï CxÄjôÁ GHEcõÓk Â×.¸$c FLMLOqCcïÓj. ¬ÍjóCLMnjÎFL MLOqêFLÓj, ÔLMLjCcÚOqMLjj MLlFcïtj, ¥cÂ¢ 
öGHCoõ¥h¸¼ −bEcõÀô¥q ¬¸QcÓj $qFLj¥q Mc=h $qj¿¸¼ ÄQoGRMLjj$c ®¥qÚ< ÔLOqá ÔoNqjŠ¸<, μ¥q MLk^ MLköCL¸ ÔnGHlðŠ¸Ec¸. 
AKL$qML¸CLj¨ GH¿McOqMLjj, −NqjjbÍMLjjÓj, AKLŠëÓj Ä¤Oq¸ÍOqk ‚@~ AKL$qMLCLûMLkFLjPo..Mc¿Â GSô¿¸ÔLj¥xFL<¸ ÔoCL AKL$qMcFLj¨¥h CLFLFLj 
GSô¿sSë ²¸CL ögHÀ ¥qÓj$qjCLj¸Ey, ¬¸CL=h ögHÀ ¥qÓj$qjCLj¸Á. ¥qFLj¥q ¯ öJdOqíîFLÓj. GS¸öGHEcNqj  öGH¥cOq¸  ‚@~ MLjj¸Íj GH¿McOq 
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EoMLCLÓFLj sSÄ¸¼, Mc¿ ¬FLjMLjÀCy, Mc¿Â GS¸CLßGHlëÓFLj  ÔofSFL CLO~øCL öGHbEcFL EoMLCLFLj sSÄ¸ÔcÆ. Pp¥h¥q¸$c ÔLkfSFc, MLjFLMLjj 
¬CLõ¸CL ösHMLjCy −O~bÁ¸Ôo Mc¿ öGHÀ ¥qÍÆ¥q, ¥q^kæ, Kx^kæ, MLk^ À£Oqk ¬Â¢ï MLjFLFLj MnjÎMLjOq¼JwNoj^j÷ ÔoNqj<¸ ²¸CL 
GSÿ×.Mnk, Mc¿Â CLÓÔLj¥y$cFo Mc¿¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL GSOqøMLjk $qjOqjëŠ O~ML<¸ ¬CLõ¸CL GSÿ×.¸, ¬Á MLjFL ¬¸¥hCL AKcMcÂ¥h 
¬GSPnÎFL ÍOqð*¸.  ¥qFLj¥q ®Pe CLFL ®GRæ EoMLCc GSjëÀ ÔofSFL CLO~øCL, CLFLFLj ¯ ö$q¸DÍ OqÔLFLŠ ösHOofH¸¼FL GSÂïMoQcÂï ML¿ê¸Ôc<j 
O~NqjÓj. 

 NqjjÍíî  Ä×.NqkÓ¥nÎ Í¸<NqköCLÓŠ ²¥qÚ¨¥h MnÈ"Fc ¬¥qÚ¨ öGHfSÍíî EoMcÓNqkÓFLj Í¿ù¸¼, ®FcMLjjÓk, 
AKLkMLjjÓk ®¼á, ½¡OqêMnjÎ JwtjFL −ÓNqkÓFLj °Ííî¿¸¼, CLFL ÍOqùFcÂ¥h $qjOqjë$c ¥xÂï QcGSFcÓFy, $qjOqjëÓFy TdìfH¸¼, ¥xÂï GSôßÀ 
¼VïÓFLj À£GSjŠÂ À¿» O~×.bEcÂ¥h ÔoOqjŠFoMc<j O~NqjÓj. ¥qÈ¸$q Í¸<NqköCL GS¸ÍOqóMLjj$c Ä×.NqjMc< Ä£jÍj$c MnWo"GHlð<j, 
MnFLŠÚ À¿» MLÔoáGHlð<k ÅÇ¢ ¥cŠ+¸öbÍ MLjV ÄGRjêMLl ÍOqùFL¸ ÔoGSjŠFcï<j O~NqjÓj. fS¸VÔLÓ¸, °ÍNqj»¿, ¬FLïMLOq¸, ®Pe 
²Fyï öGHMLjj[ EoMcÓNqkÓFLj  Í¸<NqköCL GS¸ÍOqó¸$c Í¿ù¸Ôc<j. QcGSFcÓFLj Motj¸Ôc<j. ½¡Oqê EoMcÓNqj °ÍíîOq* ÔoQc<j. $cÆ 
$yGHlO~ÓFLj Â¿ô¸Ôc<j. °ÍNqj»¿ FLj¸¨ ¬¥qÚ¨ KcÓ¥qßGRjêÂ öGHÀMLjFLj À£GSjŠÂ MnÈ" CLFL GHm×c MLj¸ÁOq¸Py TdìfH¸ÔLjŠFcï<j. 
Ä×.NqjMc<Py ¥xÂï MLkGSMLjjÓj MLj¥c¸ MoQc<j. Ä×.NqjMc<-MLj¼Æ£GH^æ*¸ MLkOqÜ¸Py, Ä×.NqjMc< CLO~øCL EcEcGHl μ¥q ®OqMnÎ 
¥hPyÄ£j^Oq÷ CLO~øCL öGHbEcFL OqÿEc¿ Á» EcEcGHl μ¥q ®OqMnÎ ¥hPyÄ£j^Oqj÷ öGHNqk*¸ ÔosSë ¯ ÅÇ¢ ¥cŠ+¸ ¬Fo ö$cMLj¸ MLlFLïÁ. ¬¥qÚ¨ 
EoMcÓNqj¸PyÂ ÄGRjêMLjk¿ë¥h −¸öbÍ MLjV ÄGRjêMLl ¬Â sHOqj. ¯ Fc=h¥i ¬¥qÚ< ¯ EoMcÓNqj¸ °FLïÁ. ÅÇ¢¥qßGRê EoMLO~Nqj GH=cæbÃsR¥q 
MLjÿyCLûML¸ ×.¿» ´ÍjML¸ÍÓ  GS¸MLCLûO~Ój GHm¿ë ´FL GS¸ÍOqó¸$c ¥qO~ê^¥q öGHAKLjCLø¸ McOqj MLjÿyCLûMcÓFLj ×.¿fHFL GS¸MLCLûOq¸ 
CLO~øCL... ³ −¸öbÍjÓ GS¸XoMLj¸ $qj¿¸¼, TdfUCLõ¸ $qj¿¸¼, Td¸GSÚßÀ¥q MnÎAKLMcÂï $qj¿¸¼ ÂOq¸CLOqMLjk −Py¼¸Ôc@y, − −¸öbÍ 
öGHAKLjCLø¸ ¥q+j" Cn¿¼, ÅÇ¢ ¥qßGRê EoMLO~NqjÓ GH=cæbÃsR¥q GH¸ÔL QLCcÃí °CLûMcÓ GS¸ÍOqó¸$c ®¥qÚ< ‚@~ öGHCoõ¥q Td¸GSÚßÀ¥q 
¥cOqõö¥qMLkÓFLj ÂOqøfU¸¼¸Á..   

`` ¬Â tjGRæEoMLCc öJdOqíîFL¸_j ×ofS MLjjFoï $qÈ¸$q EoQL Ä½»¤ad  MLjÂ¢GRF| Í¸@nÀëJwtj Ä×.NqjMc=h¸ $xÂï 
McGSOq¸_jÓj¸¨  ÅÇ¢¥cŠ+ Â¥éCLFLj¸<$qj Fc¸öbÍ MLjbÍjMLjDÍFLj  sSÄ¸GH¸ Kytj  

ÿ¿McGSOyGHMcGS¸ _ÔLá^ $cÄ¸GH FLGHlð*õ O~öCL ÔLCLjOqì NqkMLj¸_jFL..`` ¬Â μ¥q ¼Âï $qÍõ¸Py CLFL GSøGHï 
MLßCLë¸CL FoGHbEcõÂï ÔnJdð<j. ®Á ¯ OqÔLFLŠ ¥iÓ¥qMnjÎFL GSÂïMoQL¸ ¥qFLj¥q ¯ $qÍõFLj ‚@~ GHOqMLkOqù ÔoGSjŠ¸EcMLjj. 

¬GHð=h¥h ¥x¸CL¥cÓ¸ ö¥hCL¸ ¥qÈ¸$qEoQL¸ ( μ¿TdûrHÎ, $q×.GHCLjÓrHÎ) Ä£jÁ¥h Í¸<NqköCLŠ MnÈ"FLGHlð<j, 
Ä×.NqjMc=h¥q ¬¸=o Ä×.NqjMc<Py ¥xÂï ÁFLMLjjÓj ÂMLfS¸¼, GSÄ£jGH¸PyFo MLlFLï ÅÇ¢ ¥cŠ+¸  ¬Fo ö$cMLjMLjjPyÂ −¸öbÍ MLjVÄGRjêMLl 
¬Â sHOqj $qÓ ÄGRjêMLjk¿ëÂ Í¿ù¸¼, μ¥q ³¥cÍÇ Fc<j ¬¥qÚ<Fo °GHMcGS¸ ÔofS,  GSÂïbÁPy ÂÍj¿¸¼FL CLFLŠ (O~NqjÓŠ)  O~öÀ 
ÔLCLjOqì NqkMLj¸Py μ¥q ¥qÓ ML¼áFLÍÂ¢,  ¥qÓPy  ÅÇ¢¥cŠ+ −¸öbÍ MLjV ÄGRjêMLl ®Pe ÍOqùFLÄj¼á, ®Pe −FLÀÔcá<Â¢ 
¥xFLTd»GSjëFcï<j O~NqjÓj. ÔLCLjOqì NqkMLjMLjj ¬¸=o FcÓj$qML Oq]kMLjj. Oq]kMLjj ¬¸=o MLjk<j $q¸^Ó ¥cÓ MLõMLbÁ. GH$qÓj FcÓj$qj 
Oq]kMLjjÓj, O~öÀ FcÓj$qj Oq]kMLjjÓj , MnOqfS ®OqMnÎ FcÓj$qj $q¸^Ój μ¥q Oy¾ ¬Á AKcOqÀ£NqjjÓ Pn¥qÚ. O~öÀ FcÓj$qML Oq]kMLjj 
¬¸=o O~öÀ ¼ML¿ AKc$q¸Py, ¬¸=o CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL, ®¸CL öGHCoõ¥q¸$c ÔnGHð<¸ ²¸Íj¥q¸=o, CnÓ÷McOqKyNoj MLjj¸Íj ML¼áFL 
¥qÓÓj GSCLøOqMoj Â×.MLjj ¬MLlCctj ¬Â FLMLjô¥q¸. O~öÀ μ¥q^ML Oq]kMLjjFL ML¼áFL ¥qÓÓj μ¥q GS¸MLCLûO~Â¥h, On¸<ML Oq]kMLjjFL 
ML¼áFL ¥qÓÓj −Oqj FnÓÓŠ,  MLjk<ML Oq]kMLjjFL ML¼áFL ¥qÓÓj μ¥q FnÓPyFLk FcÓj$qML Oq]kMLjjFL ML¼áFL ¥qÓÓj Mn¸^Fo IGHÆTdëNqjÂ 
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×yõÀGR QcöGSë¸ GSøGHï GS¸_¸bÍ ÄGRNqkÓPy ÔnJwë¸Á. ÅÇ¢¥qßGRêEoMLO~NqjÓj GS¥qÓ QcöGSë JdOq¸$qCLj<j ¬Â ÔnGHð@~Â¥h ®Á ¼FLï 
°EcÿOq* MLköCLMoj. ¬¸Íj¥é öGHCoõ¥qMLj$c ÔLCLjOqì NqkMLjMLjjFL ¬Â öGHCoõ¥qMLjj$c ÔnGHð<¸, ÁøÀ£Nqj, CLßÀ£Nqj NqkMLjMLjj ¬Fcï 
ö$q¸DÍOqÔLFLŠ MLÔoá tj_ò¸EoÄ£j °¸<Íj!   

         
gS.             Â¢ÓMojIGHjMLjj @~Ój ©Ój sSNqj$q ×cÓj 
                 MnjOqj$qj ×cMLjFLÔcNqj MojÂ Cy< 
                 FLOqÄ¸ÍMLjjÓ ¥qÔLjáÓ<»¸ÔLj½» rUÔLjá  
                 FcNqjCL¸_$qj ¥qFLjïEytj Cy< 
                 _jÓj$qjO~NqjÂ  ÔL^jæGHÓ MLFnï FxOq_^jæ 
                 GUx¸_^jæ½Ój$qj On¸=n¸_jCy<  
                 FLjÍNqkOqÚ Ã¸_¸_j FxOqGHl Ä<¸_¸_j  
                 ExOqÓ¸$qFc<j ¥{GSjëAKLMLjj Cy<  
            Co. ÍÄjô¥éÓj¸< KnOq¥éÓ Í¸< ®ÔLjá 
                 PoMLjjÓj¨rH<j   Po¾eGHl PoMLjCy<  
                 ExÓŠ  ÍNqjEnÓjð ¼OqjFLMLløCy<$qÓ Í  
                 Í¸öbÍ ×.Ó×cXLj ¨^÷Â NqkFLÀÔná 
 
Â¢ÓMojIGHjMLjj @~Ój - ©Ój sSNqj$c ×cÓj =  Â¢Æ MojIGHjMLjj Nnjj¥qÚ ÔLOqôMLjj ¬¸=o ÔLOqô¥c¸ÀÂ Â¢OqfS¸Ôo^j÷, 

CLŠÚML ÔosS^j÷ ÔoNqj $qÆ»FL  
MnjOqj$qj - ÔcMLjFL ÔcNqj -  MojÂCy< = Mnj¿fSJwNoj ÔcMLjFL ÔcNqjPyFLjFLï QL¿¢Oq¸Cy  
¬OqÄ¸ÍMLjjÓ - ¥qÔLjáÓj - ¬<»¸ÔLj = GHÍôMLjjÓ ¬ÀQLNqjMLjjFLj ¬*¼MosS,  
½»F| - rUÔLjá - NqjCL¸_$qj - ¥qFLjïEytj Cy< = ¥c¸À CyFLk, ²ŠÚML  ÄQcÓMnjÎFL ¥qFLjïÓCyFLk  
GHlÓj$qj O~NqjÂ - ÔL^jæGHÓ - MLFnïF| - μOq_^jæ = GHXLjÓ O~×nÎFL $qOqjCLô¸CLjÂ On¥qÚÓ Oq¸$qjFLj μOqjGSjŠÂ 

JwMLlÔLjFLï, TdFLKn^jæÔLjFLï     
GUx¸_^jæ - ½Ój$qj - On¸=n¸_j - Cy<F|  = _¸$cOqGHl MLOqêMLjjPyÂ GH^jæFoCL$qÓ MLöGSëMLjjCy    
°ÍNqkOqÚ Ã¸_¸_jF| - μOqGHl - Ä<¸_¸_j = °Ítj¸ÔLj ÔLjFLï GSkOqõ Ã¸_MLjjFLj μfHð¸ÔLj JwÆ¥qFLj, 

TdMLjõMLjjFLj 
CxOqÓ¸$qFc<j - ¥{GSjëAKLMLjj Cy<F|  = CLkÓFc@o, GH¿ÿfS¸Ôo ¥{GSjëAKL MLjBhCy 
CLÄjô¥éÓj¸<F| - rHOq ¥éÓ - Í¸< ®ÔLjá = GHÍôMLjj μ¥q ÔoÀPy FLj¸<$c ®¸¥x¥q ÔoÀCy ÔoNqjkCLÂGSkë, TdøÄj 

ÔoÀPy Ôotj ¥qÆfH  
PoMLjjÓj¨rH<j - Po ¾eGHl -  PoMLj Cy<F|  = Ec¿öÍõMLjjFLj CxÆ»¸Ôo PoCL ÔLkGHlÓ tj¸ÀCy, ÓXiô EoÄCy  
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 ExÓŠ - ÍNqj EnÓjð - ¼OqjFLMLlø Cy<F| - ¥qÓF| = CxBh¥hGSPe<jCLjFLï, ÍNqjFLj GSk¼¸Ôo ¼OqjFLMLløCy, 
`¥qÓ`Nqj¸Íj    

CLÍ¸öbÍ  ×.Ó×cXLj<j - ®^j÷ ¬Â - FLÀÔnáF|  = GHÍôMLjjÓML¸=h ¥qFLjÓj $qÆ»FL  −¸öbÍ MLjVÄGRjêMLl ®Pe GHÆ¥h 
−×cåfH¸Ôc<j  

Â¢ÆMojIGHjMLjj Nnjj¥qÚ ¥c¸ÀÂ  bÁ¥qÚ¿¸Ôo öGH¥cQLML¸CLMnjÎFL ÔcMLjFLÔcNqj Oq¸$qjPy MLlFLïMc<j, GHÍôMLjjÓ `¥qÔLjáÓj` 
¬¸=o  ¬ÀQLNqkÂï, ¬¸=o öGH$cPeóÓFLj ¬Bh¼ MoQo ¥c¸ÀML¸CLMnjÎFL, ÄQcÓMnjÎFL ¥qFLjïÓ ×.¸^ $qÓMc<j ÍOqùFLÄjÔcá<j. ¥qÔLjáÓj 
¬FoÁ ÔcÓ ¬OqjEnÎFL GHÍ¸. ¬ÔLá CnÓj$qj GHÍ¸.  ¥qÔLjáÓj ¬¸=o ¬ÍFLMnjÎFL, ¬bÁ¥qMnjÎFL, ¬Â..   TdøÄj bÍ¿¸¼FL _¸$cOqGHl MLOqêGHl 
¬¸ÔLjÓj ¥qÆ»FL GH^jæMLöGSë¸ ²¸CL ¥xCLë$c..ÄjfSÄj GHGSjGHlPy MLl¸Á ¬¸=o, GHlÓj$qjO~Nqj<j, ¬¸=o GHXLjÓŠ O~×nÎFL $qOqjCLô¸CLj¨Â 
²¥hÚ TdøÄj öGHNqk*¸ ÔoGSjëFLïGHlð<j, ¬^k ®^k ¥cÓjMoGSjŠÂ ‚Oyá<¸ MLÓ÷  On¸<j öGH¥qÚÓ, @x¥qÚÓ Ä£jÍ, On¥qÚÓ MLÍí, 

¯ GH^jæ MLöTdëÓ O~fH¨¥h  Oq¸$qj $qOqj<j¨ JdO~ùøÓFLj TdFLKn=hæFL^j÷, OqjÁíFL^j÷$c  On¥qÚÓj, JdO~ùø Ój 
GHGSjGHlOq¸$qjFLj GHmGSjŠ¸=cNojMnk  ¬FLï¸CL GHÔLáÂ GH^jæMLöTdëÓFLj bÍ¿¸¼MLlFcï<j, 

°ÍtjGSjëFLï GSkOqõ ¥c¸ÀÂ  bÁ¥qÚ¿¸Ôo PoCLEnÎFL ²öOqÂ ¥c¸À ¥qÆ»FL, ¥{GSjëAKLMLjBhÂ ¥qÆ»MLlFLïMc<j, −NqjFL 
öGH¥qÚFL μ¥q tj¸À MLlFLïÁ, −Mnj μ¥qÔoÀPy GHÍôMLjj MLlFLïÁ, MLjOx¥q Ôotj TdøÄj Mc¿ ÔoÀ¥h ±CL¸ ®GSjëFLïÁ, −Mnj PoCL ÔLkGHlÓj 
GSMLjGSë Í¿öEcÓFLk ÍkOq¸ ÔoTdëtj, ²¸Íj¥q¸=o −Mnj ÅÇ¢ MLjVÓXhô ¥qFLj¥q. PoCL ÔLkGHlÓj ¬¸=o öGHGSFLï¸$c ÔLksS ¥xFL$q¸=h 
ÔLkGHlÓj, ¥qOqj*Cy Â¸¨FL Fc¾e¥nÎFL ÔLkGHlÓj. ¥xGSÓj PoCL$c MLl¸=ctj ¥qFLj¥q ¥xGS¥q¸=hFLj¸¨, ÔLkgS ÔLk<FL^jæ ÔLksS 
¥q¸=hFLj¸¨ MLÔoá ÔLkGHlÓj!  ®^jML¸=h ®¸ÀCy ¥qÆfS ÍOqùFLÄj¼áFL  TdøÄj  

ÍNqj CxBh¥hGSPe@o ¥qFLjÓCy, ¼OqjFLMLløCy tjPe GHÆ¥h, tjPe  −×å  ®Ôcá<j.    
gS. GHÆ¥h CLjC|ösHXyGHMLjÓ ×cÀ Kn¸ rH¥qÚ  
        OqfSŠPpFLFL MLjEcÓGS ÔL¿öCL  
    AKcMLbÍøÂMLõ¸$qõ sSMLbÁ ¥c$q ×n 
        fHðÀÄ  GSCcõMLbÍk  ögH*FL¸_j  
     QLßÀGHlO~ByGHGS¸fUCL Po¿á ‚¿áÀ  
        GS¥qÓ¥q>bEcTdOq GS¸ö$qÿ¸_j  
     öQyöCLIGHjÔLáî^Ój ÄÔLjá$c Oq¼¸¼À GSk¥hë 
        FnÎGHlBh  ×cåFL ¼¸CcMLjBh ¥qßÀ 
Co. MLjYhNqjj OqGSMLj¸×.¿¢ MLjj[õ MLjbÍjOq ¥cMLõ 
     OqÔLFL MnjfHð¸ÔLj¥x¸=h »¤O~ø* AKcGR 
     Fc¸öbÍ AKcGR NqjTdbÍõ¸Kn Nqj¸Íj Fx¥qÚ  
     ¥qßÀ ÄÂ¿ô¸GHlÄj¥q MLkŠ öÃNqjMLjj ¥c$q  
°C|ösHXL - °GHMLjÓ - ×cÀ rH¸rH¥qÚ - OqfSŠPpFLFL - MLjEcÓGS ÔL¿öCL GHÆ¥hÀ = °C|ösHXL, °GHMLkFL, ×cÀ 

(¬¸=o GSøAKcMLMLjj ¬Fo bÍøÂCy) GSøAKcMyŠëÓCy OqfSŠÓj MnjÔLjáŠFo^j÷ MLjEcÓGS ÔL¿öCL Oq¼¸¼FcMLl     
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AKcML - bÍøÂ - MLõ¸$qõ sSMLbÁ ¥c$q - GSCcõMLbÍkögH*FL¸_j - ÔnfHðÀÄ = AKcMLMLjj, bÍøÂ, MLõ¸$qõMLjj ÂXofH¸¼ 
`GSCcõMLbÍkögH*FL¸_j` Oq¼¸¼ÀÄ 

QLßÀ - GHlO~* - °GHGS¸fUCLÓj - ³¿á - GS¥qÓ ¥q>bEc TdOq GS¸ö$qÿ¸_j - ‚¿áÀÄ = MoÍMLjjÓFLj, 
GHlO~*MLjjÓFLj GS¸fUCLÓFLj QybÁ¸¼ GS¥qÓ¥q>bEcTdOqGS¸ö$qÿMLjjFLj Oq¼¸¼ÀÄ   

öQyCLß - ¬IGHj - ÕÔZ^Ój - ÄÔLjá$c - ×cåFL ¼¸CcMLjBh ¥qßÀ -GSk¥hë FnÎGHlBh -Oq¼¸¼À = ÄFoMc¿ JdGH 
GSMLjkVÓj Ä¼áJwNoj^j÷ ×cåFL ¼¸CcMLjBh ¥qßÀÂ ÔL¥qÚÂ GSkŠëÓ FnÎGHl*õ¸Cy Oq¼¸¼ÀÄ  

ÅÇ¢¥qßGRê O~Nqk! °C|ösHXc , °GHMLkFcÓ¸¥cO~ÓCy, GSøAKcMyŠëÓCy OqfS¥q×.FLjÓj AKLÈ¢ ¬Fo^j÷ MLjEcÓGS ÔL¿öCLFLj, 
MLjbÍjOqMnjÎFL AKcMcÓFLj, bÍøÂ, MLõ¸$qõMLjk ÂXofH¸¼ GSCcõMLbÍkögH*FL¸_j ¬Fo ö$q¸DÍMLjjFLj, MoÍMLjjÓFLj, GHlO~*MLjjÓFLj, GS¸fUCLÓFLj 
QybÁ¸¼ GS¥qÓ¥q>bEcTdOqGS¸ö$qÿMLjjFLk, ÄFoMc¿ JdGH GSMLjkVÓj CyÆ»JwNoj^j÷$c  ×cåFL ¼¸CcMLjBh ¥qßÀÂ¢, ®¸¥c OqGSMLj¸×.¿ 
MnjjÍPnÎFL MLjbÍjOq ¥cMLõMLjjÓFLj Oq¼¸¼ GS¸GSÚßCL AKcGRPy MnjGHlðÓFLj Jv¸ÁFL Â¢Š −¸öbÍ AKcGRPy ¥cMLõ ÂO~ô*¸ ÔoNqj<¸ 
¬TdbÍõMLk? ®¥q  −¸öbÍ AKcGRPy μ¥q ¥qßÀÂ ¬ÍjóCL¸$c Oq¼¸¼ MLkŠ ögHÀÂ Ôo‚OqáMLNqkõ ¬Fcï<j  −¸öbÍ MLjV ÄGRjêMLl. 
GS¸GSÚßCL¸Py Â¢ öGH×åFLj ÔLkfH¸¼ MnjGHlðÓj Jv¸EcMLl ¥qEc..®¥q GS¸GSÚßCL  ö$q¸DÍ OqÔLFLŠ ¥x¸CL ÄO~MLjMLjjÂ¼á..CnÓj$qjPy μ¥q 
¥cMcõÂï `MLkŠ` ögHÀ ¥qÆ$o^j÷ ¬FL<¸ $pOqMLMcÔL¥q¸$c MLköCLMoj ¥cÍj, ML¼áFL Mc+j" ®ÍíOqj, ÓXiô FcO~Nqj*jÓj, ²¥qÚ¨¥nÈ"Fc 
®ÍíOqk ¥qÆsS MnWcëOqj, ¬OqjÍj$c ¬GHlð<GHlð<j ¥x¸Ôn¸ MnFLj¥c MLjj¸Íj$c MnWc"Oqj  Oq¥q Oq¥cÓ ¬MLCcO~ÓPy, ®ÍíOqk ¥qÆsS 
MLl¸=cOqj ¬Fo GSkÔLFL$c μ¥qÚ Mo¸¥q=oQLøOqj¨ ÍOqùFL¸ PyFo −NqjFLŠ ÓXiô FcO~Nqj*jÓ OqkJdÓj $yÔLOqMnjÎFL GS¸$qÀ MLjFLŠ 
®¸CLŠMLjj¸Íj CnÆfSFLEo, ¥qFLj¥q MLkŠ ¬¸=o MLk ®Íí¿¥i ‚@~ öfHNqjMLjj$c CnÓj$qj AKcGRPy μ¥q ¥qßÀÂ Oq¼¸ÔLMLNqkõ ¬Fcï<j, 
$yEcEoÄ ¬MLjôMc¿ ¬MLCcOqMoj ¥qFLj¥q ×.Oqj$qKyNoj ¥q>bEc OqÔLFL Ä<Š ‚@~ ögHÀÂ ¥qÆ»¸ÔoEo, ¬Á ®¥qÚ¨ ÔLMLjCcÚOq¸!   

°. ²ÂïFLj $qkOqjë FLFLï ÄFLj Moj MLjjFLj  EcÆáFLMLkÓõÄjÔLjá FL  
     fHðFLïÁ Oq¸$qMLj¸ÍtjFL rH¸¨Æ rSGHlðMLjj MLjjFLjï $x¸=h Fo 
     ML FLïFLÍ¸< Nnjj¥qÚ MLj$qMc¨< FoFLj EnÓj¸$qj O~Nqj<F|    
     $qFLïÍ O~Nqj Nqj¥xÚÍjML $qGHlð öfHNqkGH¿AKLj¥që AKc¥qÚDÍF| 
(®Á   ¥x¸CL GSjÓjMnÎFL GHÍõMoj ¥qFLj¥q öGHÀGHEcOqíîMLjj ¬MLGSOqMLjj PoÍj.)`` Noj Â¢ $qj¿¸¼ ÔnGHðFLj..? `` ¬Â 

¬<j$qjCcMoMnk..FLFLjï.¬¸=o ¬FL¸CLMnjÎFL ¬MLCcOqMLjjÓPy, ¬O~á MLjkOqjëÓPy ³ ¬MLCcOqMLjj $qj¿¸¼ ¬FLï GS¸EoÿMLjj 
MLGSjë¸EoMnk..`Moj` ¬¸=o QL¿¢Oq¸ Ä£jÍ ö¥hCL¸ CLFLj bÍ¿¸¼FL MLkÓõMLjjFLj (GHmÍ¸<FLj) ®¼á, FLFLjï ÅÇ¢Oq¸$qMLj¸Íj rHÈ"  ×oGSjŠFLï 
fHFLïÁ ¬¸=o  fHÓ÷ ¬Â μ¥q ¬OqìMnjÎCo `FLfHðFLï` ¬¸=o $yEcEoÄ NqjÂ Mc<j¥q CLÄj+ MnÎGRêML öGH_¸bEcÓPy, ¬Á ®¥qÚ¨ ÄOqjGHl.. rH¸¨÷ 
¥qDÍFLj ÔnGHlð,   ®Á ‚@~ AKcÄ ÍßQLõ GSkÔL¥q¸. ÅÇ¢ÿ¿ CLFL ‚CLj¿Â ÔoGH<Cc<j ¬Â CnÆfSFL CLO~øCL ÄGRjê ¼CLjëÓ McOqj 
ŠMLkOnëFLj ¬<j$qjCcOqj, ÿ¿Nnjj¥qÚ ³ ¬MLCcOqMLjj CLFL MLjFLGSjPy °FLïÁ ¬Â, −Mnj ¬MLCcOqMLjjÓ, ¬O~á MLjkOqjëÓ ÄMLO~Ój 
¬¨»Co  ÁMLõ  EoQcÓj  ¬Â  fHÓjML  _@o  108 GHl*õ  XoöCcÓ  $qj¿¸¼ , ¬¥qÚ¨  ¬OqáFc , ¬Ó¸¥cOq , GHm×c  ÄQoadÓFLj  
$qj¿¸¼  ÔnGHmë   −08 MLjkOqjëÓPy Oq¸$qFc>bÍj¨Â −Ä< ²FLjïŠ¸^j¸Á , EcFoï tj¥qÚ< GSkÔLFLÔoQc<j −¸öbÍMLjVÄGRjêMLl  
GHÓjŠÓ  EcøO~  ÅÇ¢¥qßGRêEoMLO~NqjÓj. MLjjFLjï $x¸=h..³MLF|.. FLFLÍ¸< μ¥qÚ MLj$qMc¨<..¬¸CLŠ MLjj¸Íj μ¥q MLj$qMc<j  GHmMLkÓFLj 
®sSë, EcÂï ¬tjGRæ¸$cFo gSø¥q¿¸ÔcFLj MLj¿,  ¥xOqCLFLj(¥xÍjMLFLj) `öfHNqkGH¿AKLj¥qëAKc¥qÚDÍ` öfHNqjjO~ÆÔoCL ¬FLjAKLÄ¸ÔL_<è, 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   19 McõGS¥{MLjjÁ

²¸»ÆÔoNqj_<è EcÂïJv¸ÁFL Fc ¥qDÍFLj ÔnGHðMLNqkõ! tj¥qÚ< ¥x¸CL ×cö$qCLë$c ÄMLjOqù ÔoGSj¥yMcÆ. ¬¸CLŠ MLjj¸Íj μ¥q MLj$qMc¨sSë 
³ML$c ¬¸=o, ÄMLjj[CLCyFo gSø¥q¿¸ÔcFLj..¬FLïEcÂ¥h ö¥hCL¸ MLjj¥qëMLkÓõÍFLj GH¿Ç¤Æ¸¼FL rHÍíÓj  MLj$qMc<j ¬¸=o ÅÇ¢ ¥qßadêMLCcOq¸Py 
GSjEcMLjj<j ¬Â, PoEc ÄGRjê¼CLjëÓj ¬Â AKcÄ¸ÔcOqj, ¥cÂ¢ , ¬Á GS¿$cÍj ,O~NqjÓ QnÎÆ GHÍMLjjÓ ‚OqjðPyFo ¥cÍj, GHÍMLjjÓFLj 
°GHNnk»¸Ôo GSìÓ¸PyFLk ¥x¸CL ¥h÷GRæ¸$c MLl¸^j¸Á, GS¸GSÚßCL AKcad TdfUCLõ öGHNnk$cÓ ¬ÓMc^jMLÓ÷, rH¸¨÷ ÔoGSjŠFLï ¬Fo 
GHÍMLjjFLj  °GHNnk»¸¼FL CLO~øCL ®Á ÔnJdð<j ¥qFLj¥q, ‚CLjOqj GHOqMLkCLjô¨¥xOqŠ CLFLj fSÍíî¸ ÔofSFL MLkÓFLj MLjj¸Íj$c −Mnj 
bÍ¿¸¼ ®GSjëFLï GS¸$qÀ ö$qfU¸¼FL ÄGRjê ¼CLjëÓj ŠMLkOnëFLj MLj¸ÍÆ¸¼,  Fc<j MLkÓFLj GSMLj¿ð¸ÔLŠ¸@~ Äj»ÆFL GHm×. Nqj>bEcÄbÁ 
$c ÔofS,  CLO~øCL ŠMLkOnë bÍ¿¸ÔLŠ¸@~ ×cö$qCLë GH¨FL MLkÓFo TdøÄj¥h ¬¿ð¸ÔoMc<j, GSøGHïMLjjPy TdøÄj ¥qFLGH¨, −Mnj bÍ¿¸¼ 
®¼áFL MLkÓNoj CLFLŠ ®GRæMLjÂ ÔnGHð<¸, −Mnj CLFLŠ AKcOqõ ¥cKyCLjFLïÁ ¬Â ÔnGHð<¸ ¥qDÍPyÂ AKc$cÓj. ¥qFLj¥q −Mnj bÍ¿¸¼ 
®¼áFL MLkÓŠ ¬ÓMc^jGH<è CLO~øCL rH¸¨÷ ¬Nojõ Ec¥q −Mnj GS¸GHOqÚ¸ PoŠ¸@~ ÄGRjê ¼CLjëÓj ®¼áFL MLkÓFLj ¬tjGRæMLjj$c 
gSø¥q¿¸¼, ®¥q −MnjFLj CLFL ®Pe÷ÆÂ ÔoGSj¥yFL MLÓfS¸Eo ¬Â ÂQLátj¸ÔLjŠFcï<j, ®Pe AKcÄ¸ÔL<Moj °¼CLMLjj ¬Â ¯ McõGS¥qOqë 
°EoíQLMLjj.  ¶ ¥qFLï< O~Nqk, ÅÇ¢¥qßGRê EoMLO~Nqk, FoFLj CnÓj$qj O~Nqj<FLj ¬Â ¬GHlð<j CLFLj ²MLOy GSðGRæ¸ ÔoQc<j. ¬GHlð<j CLFL 
²ÍjOqj$c MLlFLï MLjk¿ë ÅÇ¢¥cŠWc¸öbÍ MLjVÄGRjê MLjk¿ë ¬Â O~NqjÓŠ ÂQLáNqj¸ ¬tjõ¸Á.  −¸öbÍ MLjVÄGRjê MLjk¿ë ®Pe 
¥xFLTd»¸Ôc<j. 

 
  .           CnÓj$qEoÓNqjFLï EoQL¸_j EnÓj, $oFLj  
             CnÓj$qj MLÓ÷AKLj¸< CnÓj$x ¥q¸<  
             ²Ó÷ FLßGHlÓj $xÓjML ²Oqj$qMo KcTd¨ 
             EoQLAKcGRÓ¸Íj CnÓj$qj PnGSû 
 
CnÓj$qjPyFo ²¸ÍjŠ ¬¸=cMc? ®Á CnÓj$qj EoQLMLjj, FoFLj CnÓj$qj FoÓrHÎ MnÓfSFL Mc¨Â, CnÓj$qj AKcGR ¬¸=cMc, 

`¥q¸<` ¬¸=o À£NqjÂÁ, MLjbÍjOqMnjÎFLÁ, (¥q¸< ¬¸=o GHlfRæ ¥qÓÁ ¬Â ¥cÍj tj¥qÚ<, ¥q¸< ¬¸=o ÂIGHj¸^jMLl öGH¥cOq¸ ‚@~ 
GH=h¥qKnÓ÷MLjj ¬Â ¬OqìMLjj MLlFLïÁ, [¸<Td¿ ÔL¥nÚOq Š ¬ÔLá CnFLj$qj GHÍ¸ ¥q¸< ÔL¥nÚOq ) O~¾Ó¸ÍOqk ÂFLjï ¥xÆ¼, 
Jv$qj<jCLj¸=o CnÓj$qj AKcGR PyÂ MLkbÍjO~õÂï CnÓjGSjŠFLïMc<Mo ¥qEc FLjMLlø! ¬¸Co $cÍj, EoQL AKcGRÓ¸Íj CnÓj$qj PnGSû..GS¸GSÚßCL¸ 
EoMLAKcGR ¥qFLj¥q GSMLjGSë AKcGRÓPyFLk $xGHðEo, Â¢Š CnÓjGSj$qEc, ¥qFLj¥q CnÓj$qj `EoQL AKcGRÓ¸Íj` öQoGRçMnjÎFLÁ!    

       ¥q.  ¬¸¥hCLMnkNqjFL Â¢¥qÓ 
            Mo¸¥q^GHÀ ®GRæMnjÎFL MoÓð$qj^ CLÁ¤  
            Nqk¸¥hCLMLjj sSNqjj Mnjj¥xÚ¥q  
            GS¸¥éCLMLjj$c ¥qCL<OqGS Foï$cFo         
®¥q ¬¸¥hCLMLjj ²ML¿¥i ®McøÆ ¬Â ¬<j$qjCcMc? Â¢Š Mo¸¥q=oQLøOqj<j tjGRæ EnÎMLMLjj ¥qFLj¥q Mn¸¥q=oQLøOqjÂ¥h 

¬¸¥hCLMLjj ÔoNqjMLNqkõ, μ¥xÚ¥qÚ ¬MLCcOqMLjj μ¥xÚ¥qÚ CLCcëøÂ¥h GS¸¥éCLMLjj, ¬¸Co $cÂ¢, `¬OqGSF|` ¬¸=o ¬OqfSÔLk<$c, GH¿Ç¤Æ¸¼ 
ÔLksSë,  Mn¸¥q=oQLøOqj¨Â ‚@~ FoFo ¥cEc? ¯ On¸<j GHEcõÓk CnÓj$qj AKcGRŠ ®¸CLŠMLjj¸EnÎFc, ®¥qrHÎFL ´Fc ¬¸ÁFL, ¬¸Í$qÆ$o 
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¬CLjõFLïCL öGHQL¸GSÓj. O~NqjÓ¥q¸=o MLjj¸Íj ¥cÂ¢, O~NqjÓ CLO~øCL ¥cÂ¢ CnÓj$qj AKcGRrHÎ ®¸CL °FLïCLMnjÎFL öGHQL¸GSÓFLj ²MLOqk 
ÔoNqjPoÍj, ®¥qrHÎ ÔoNqjPoOqj!  

`EoQL`AKcGRÓPy  CnÓj$qj PnGSû, ³ Oq¥q¸$cFnÎCo GSMLjGSë AKcGRÓPyFLk `EoML`AKcGR ´FL GS¸GSÚßCL¸ PnGSû ´FLEy, À£fH 
¥qÆ»FL AKcGR..¯ GHÓjŠÓFLj  TdXcCLkë  ÅÇ¢ MLjVÄGRjêMLl Fy=hMn¸^ GHÆ¥h¸Ôc<j. MLjOx¥q ÔLMLjCcÚOq GHmOqø¥qMnjÎFL ÄQoGR¸ MLl¸Á 
tj¥qÚ<. tj¥qÚ< TdXcCLkë EoMLAKcGR ´FL GS¸GSÚßCL¸ GSMLjGSë AKcGRÓPy¥i $xGHðÁ, ÀNqjõFnÎFL CnÓj$qj AKcGR GSMLjGSë `EoQL` AKcGRÓPy¥i 
$xGHðÁ, ®¥q EoMLCLÓPy Mo¸¥q=oQLøOqj<j $xGHðMc<j, ¥qFLj¥q, ®¸CLMLOq‚ GS¸GSÚßCL OqÔLFLÓj ÔoQcMLl ¥qEc, ®GHlð<j CnÓj$qj AKcGRPy μ¥q 
¥cMcõÂï Oq¼¸ÔLj, Mn¸¥q=oQLøOqjÂ¥h ¬¸¥hCL¸ Ôntjõ, ¬Â ÔnfHð AKcGRÓPy CnÓj$qj  AKcGR EoMLCLÓPy Mn¸¥q=oQLøOqj¨Cy GSMLkFLMnjÎFL 
$xGHðÍFcÂï ¥qÆ»MLl¸Á ¥qFLj¥q Â¢ ¥cMLõGHOq¸$c AKcGR‚, ¥cMLõGHÀ GHÍÄ¥i  CnÓj$qj, Mn¸¥q=oQLøOqj<k CL»FLMcOqj ¬Â CnÆáJdOoQc<j. 
MLjOx¥q −bEcõÀô¥q OqÿTdõÂ¢ï ÔnJdð<j. `` −¥cQcCLðÀCL¸ CyNqj¸ Nqj>bEc $qÔLáÀ Td$qOq¸ GSOqø EoML FLMLjTdÚOq¹ ¥éQLML¸ öGHÀ 
$qÔLáÀ``, −¥cQLMLjjFLj¸¨  GH¨FL MLOqúGHl Â¢Oqj ²¥qÚ@n¥qÚ<, ³ sHOqjCx , ³ OqkGH¸Cy öGHMLfU¸¼Fc ¼ML¿¥h GSMLjjöÍ¸Py ¥qÆfSFL^j÷, 
³ EoMLl¨¥i, EoMLCL‚ ÔofSFL FLMLjTdÚOq¸ ´Fc ¥éQLMLl¨¥h, ¬¸=o ÄGRjêMLlŠ Ôn¸ÍjCLj¸ÍÂ, ¬GSÓj ¥éQLMLFcMLj ¬Oqì¸ `¥q` 
¥cOq..`QL`¥cOq.. 

`MLj` ¥cOqMLjjÓj MLjk<k öÀMLjkOqjëÓŠ GS¸¥éCcÓj ¬Â ÔnfHðFL °GHÂGRCLjëÓ TdO~Âï bÍøÂ¸¼, ¯ −¸öbÍ 
MLjVÄGRjêMo  Mo¸¥q=oQLøOqj<j ¥cEc, ¥cŠ¸=o μ¥xÚ¥qÚ ÄQoGR CLCcøÂ¥i μ¥xÚ¥qÚ ¥cOqõ TdbÍFL‚ μ¥xÚ¥qÚ ¬MLCcO~Âï FoFLj ( 
GHOqCLCLø¸) EcÓá<¸ ×.Oqj$qjCLj¸Á ¬Â ÔnJdð<j. ¥qFLj¥q EoMLl+"Py Mo¸¥q=oQLøOqj¨¥i, AKcGRÓPy CnÓj$qj AKcGR‚, ¥qMLlÓPy ÅÇ¢¥qßGRê 
EoMLO~NqjÓ‚ Äj¸¼FL McOqj PoOqj! CnÓj$qjMc¨Â ¬Â ÔnGHlðŠFo  öGHÀMLõ¥ië ÄbÁ$c ¥q¸>OqGSì¸ ÔoNqjMLÓfSFL GHEcõÓj ®Ä,  CnÓj$qj 
TdfUCLõGSMLkMoQcÓPy MLjj¸Íj öJdOqìFc GHEcõÓj$c GH>Oh¸ÔLMLÓfSFL GHEcõÓj ®Ä,   

¯ On¸<jGHEcõÓk O~NqjÓ¼öCL¸Cy ¥qÆfH öGHÀ CnÓj$qjMc<k, ¥qÂ¢GS¸ öGHÀ CnÓj$qjTdfUCLõ ösHÄjŠ<k CLFL ®¸=y÷ 
$y<Š ¬Ó¸¥q¿¸ÔLj¥yMcÆ ¯ McõGS¥qOqë °EoíQL¸Py!       

`...tjPe ¯ ¥cMLõ OqÔLFc ÔoNqjMLNqkõ, Â¢Š MLjj¸Íj MLjj¸Íj ²¸Cy ¬bÃMLßÁí ×.Oqj$qjCLj¸Á`¬Â ÅÇ¢¥cŠWc¸öbÍ 
MLjVÄGRjêMLl ÀNqjõ$c −FLÀNqjõ$c, CLFLFLj −Ç¤OqøÁ¸¼ ¬ÍßQLjõ<j  ¥c$c, MojÓj¥xFLï O~NqjÓj  EoMcÓNqj $yGHlO~Â¥h ML¸ÍFL¸ ÔofS, 
O~×.bEcÂ¥h À¿» ML¼á, CLFL MLj¸öCLjÓCy, EnÎML¾åÓCy, AKLjMLFL Ä×.Nqj ¥qMLlÓCy, GHlOqöGHMLjj[jÓCy GSAKLÁ¤¿á, CLFL GSøGHï MLßCcë¸CLMLjjFLj 
Mc¿¥h ÄML¿¸¼, ¬¸Í¿ ¬bÃFL¸ÍFLÓFLj,  GSøGHï QLjAKLIGHÆCLMLjjÓ ÄMLOq*ÓFLk ¬¸ÍjŠÂ,  CLFL ML¸QLÔL¿öCLFLk, $xGHðÍFcÂ¢ï, CLFL 
GHmOqø ×.FLô GHlBcõÂ¢ï ¥xÂNqk¨FL MLjbÍjOqMnjÎFL GHÍõMLjjÓFLj ¬¸Á¸¼, CLO~øCL ÅÇ¢ Mn¸¥q=oQLøOqjÂ¥h ¬¸¥hCL¸ ÔofSFL GHEcõÓFLj ÔnfHð 
öGH>bEcFL ¥qDÍPy¥h Á$c<j. ¬¸¥hCL¸$c ÔnfHðFL MLjk<j MLjjÔLá=nÎFL GHEcõÓFLj Oqj¼ÔLkfS MLjFLMLjj ‚@~ öGHbEcFL ¥qbÍPy¥h MnWcíMLjj. 

 

PPP 
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కం. అంభోధి కనయ్కా కుచ  
కుంభోంభిత ఘుసృణ మసృణ గురువకుష్నకున్  
జంభారి ముఖాధయ్కుష్న  

కంభోజాకుష్నకు మి హరయ్కుష్నకున్ 

 
అంభోధికనయ్కా కుచకుంభ - ఉంభిత -ఘుసృణ - మసృణ-గురువకుష్నకున్.. అంటే సము ర్ని కుమారెత్ ఐన ల దేవి యొకక్ 

.కలశములవంటి విశాలమౖెన వకోష్జములు..  
వాటికి పూయబడిన కాశీమ్ర కుంకుమ పొడిచేత- పర్కాశవంతమౖెన విశాల వకష్సత్లమును కలిగిన వానికి..  మహా విషుణ్ వుకు - జంభారి-ముఖ-
అధయ్కుష్నకు-దేవేం డు మొదలెనౖ వారికి నాయకుడెనౖ  
అంభోజాకుష్నకు - కమలముల వంటి ఎరర్నెనౖ, విశాలములెనౖ, నేతర్ములు గలవానికి, మహావిషుణ్ వుకు-  
సామి-సగము భాగము..ఇది అరుదెనౖ జాను పదముల పర్యోగానికి రాయల పర్సిదిధ్కి ఒక ఉదాహరణ!  
హరయ్కుష్నకున్-సింహము ఐన వానికి- సగము సింహము ఐన వాడు అంటే నరసింహుడు.  
కీష్రసాగర కనయ్ ఐన  మహాలU యొకక్ కలశములవంటి వకోష్జములపె ౖపూతగా అదుద్ కునన్ కాశీమ్ర కుంకుమ పొడి అంటుకునన్ కారణం చేత 
(ఆమెను కౌగిలించుకునన్ కారణం చేత) ఎరర్ని రంగులీనుతునన్ సమసత్ విశవ్మునూ భరించే విశాలమౖెన వకష్సథ్లానిన్ కలిగినవాడు, దేవేం దులకు 
నాయకుడు, పదమ్ములవంటి విశాలములెనౖ, సుందరములెనౖ, చివరలు ఎరర్నెనౖ నేతర్ములను కలిగిన వాడు ( సాము కా శాసత్ర్ం పర్కారం 
శరీరములో కొనిన్ అవయవాలు ఎరర్గా వుండడం ఉతత్మ పురుష లకష్ణం..కనులు ఆ అవయవాలలో ఒక భాగము కనుక కావయ్ములలో కండల్ను 
పదమ్ములతో పోలచ్డం) సగము నరుడు, సగము సింహము ఐన నరసింహ మూరిత్కి , హరికి..  

కం. మరిద్త కాళియ ఫణికి గ  

పరద్ దజబింబితాచఛ్ పదనఖ ణికిన్  

దోరద్ండ రజ్ఞ్గ్కిణి కఘ  

కరద్మ దినమణికి దనుజ కరివర సృణికిన్  

 
 

మరిద్త కాళియ ఫణికి..మరిద్ంపబడిన కాళీయుని పడగలు గలవాడు, అంటే, కాళీయుని పడగలను మరిద్ంచిన వాడు,  కృషుణ్ డు  

కపరద్ త్..కపరద్ము అంటే జటా జూటము..దానిని ధరించినవాడు, కపరిద్.. అంటే శివుడు, శివుని చేత  

అజ..బర్హమ్దేవునిచేత  
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బింబిత-అచఛ్-పద నఖ- ణికిన్..పర్తిబింబించ బడిన పదముల గోళళ్ కాంతులు కలిగినవాడు..  మహావిషుణ్ వు  

దోరద్ండ - శారజ్ఞ్గ్  - కిణికి..మహా దండము వంటి బహువుకు శారజ్ఞ్గ్ ము అనే మహా ధనుసుస్ను ధరించుట చేత కాయలు కాచిన వాడు  

అఘ-కరద్మ-దినమణికి ..అఘము అంటే పాపము.. కరద్మము అంటే బురద.. దినమణి అంటే సూరుయ్డు..అంటే పాపములనే 
బురదను ఎండిపోయేటుల్  జేసే సూరుయ్ని వంటి హరికి,  

దనుజకరివర-సృణికిన్..రాకష్సులనే ఏనుగులను అదుపు జేసే అంకుశము వంటి  మహా విషుణ్ వుకు..  

కాళీయుని పడగలను మరిద్ంచినవాడు, శివుడు , బర్హమ్ తనకు వినయముగా నమసక్రించునపుడు వారి రూపములను పర్తిబింబించే 
కాంతులీనే కాలి గోళళ్ను కలిగినవాడు, నిరంతరమూ శారజ్గ్ము అనే మహా ధనుసుస్ను ధరించుట చేత కాయలు కాచిన మహా దండము వంటి 
బాహువు కలిగినవాడు, జనుల పాపములు అనే బురద పాలిటి సురుయ్నివంటివాడు.. పాపములను నశింపజేసేవాడు ఐన  కృషుణ్ నకు ,  
హరికి..  

 

కం.బంధురరథాంగధారా గంధవ పత్జ లచిచ్ఖాపటల 

 పున స ంధుకష్ణ త రా ప  

           లాంధోసృక ృతికి ంకటాచల పతికిన్  
 

 

బంధుర-రధాంగ ధారా..గొపప్దిఐన చకర్ము యొకక్, అంటే సుదరశ్న చకర్ము యొకక్ పదునెనౖ అంచుచేత  

గంధవహ ఆపత్ - జవ్లత్ - శిఖా పటల..వాయుదేవుని మి డెనౖ అగిన్దేవుని యొకక్ జవ్లించుచునన్ శిఖల సమూహముయొకక్ 

పునసస్ంధుకష్ణ..మరలా సంధానము చేయడంలో  

రాహు-పలాంధః..రాహువు అనే.. పల అంధుడు..పలము అంటే మాంసము..దానిని ఆహారముగా కలిగినవాడు..రాహువు అనే 
రాకష్సుడు  

అసృక్..రక త్ముయొకక్  

సృతికిన్.. తి అంటే సరవ్ము కలిగినవాడు అగు..వేంకటాచల పతికిన్...  

సుదరశ్న చకర్ము అనే హోమాగిన్ యందు రాకష్సులను హోమము చేయటకు రాహువు అనే రాకష్సుని రక త్మునే ఆజయ్ముగా అంటే 
నేయిగా కలిగిన వేంకటాచల పతికి..అంకితముగా తన కావాయ్నిన్ రంభం చేసుత్ నాన్ను అని కొనసాగించాడు రాయలు. చివరలో అరవ విభకీ త్ 
పదములతో( కిన్..కున్..యొకక్..లోన్..లోపలన్..) పూరిత్ అవుతాయి కనుక వీటిని షషఠ్ య్ంకములు అంటారు. వీటితో ఫలానా వారికి..అని అంకితం 
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చేయడం సంపర్దాయం! హోమము జరిగేపుప్డు ఆ హోమ గుండములోని అగిన్ శిఖలను పర్జజ్ రిలల్ జేసేందుకు నేతిని పోసాత్ రు. రాకష్సులను 
అంతం చేయడం అనే యజఞ్ములో సుదరశ్న చకర్పు పదునెనౖ అంచులే హోమగుండం ఇకక్డ. చ నికెతౖే అంచులు పదును ఎకక్డానికి సాన 
బెటేట్పుప్డు కొంత తడిని కూడా చేరుసాత్ రు. అగిన్కెతౖే ఆ అగిన్ కీలలు మరింతగా వి ంభించేందుకు నేతిని పోసాత్ రు. ఇకక్డ ఆ తడి ఐనా, ఆ నేయి 
ఐనా రాహువు అనే రాకష్సుని సర్విసుత్ నన్ రక త్మే! అటువంటి సుదరశ్నచకర్ధారి ఐన వేంకటాచల పతికి అంకితం చేసుత్ నాన్డు రాయలు తన 
కావాయ్నిన్.  

 

విలిల్పుతూత్ రు వరణ్నం:  

మ. లలితోదాయ్న పరంపరా పిక కాలాప తి ధానము  

ల లభీ నీల హరినమ్ణీ పిక క న మంబూనప్ మి  

నున్లతో రాయు వరణ్ ధముల నెందుం జూడ జెనొన్ంది   

లుబుతూత్రు చెలంగు బాండయ్ నగరోరీ  రతన్ మంత   

లలితములెనౖ ఉదాయ్నవనముల సముదాయములలోని కోకిలలు చిలుకలు నిరంతరమూ తమ తీయని ధవ్నులు చేసుత్ ంటాయి. ఆ 
ధవ్నులు ఆ నగరములోని మేడలలో పర్తిధవ్నులు చేసుత్ ంటాయి. అంటే పర్తి ఇంటిలోనూ ఒక తోట, ఒక ఉదాయ్న వనము ఉంటుందనన్మాట! ఆ 
ఇండల్ చూరులకు నీలమణులతో తాపడం చేయబడిన చెకక్బడిన కోకిలలు, మరకతములచేత తాపడం చేయబడిన చెకక్బడిన చిలుకలూ 
ఉంటాయి. కోకిల నలల్నిది కనుక నీలమణులతో తాపడం చేయబడడం, చిలుక పచచ్నిది కనుక మరకత పచచ్లచేత తాపడం చేయబడడం! ఎంత 
సహజ, సుందరమౖెన వరణ్న! తోటలలోని, ఉదాయ్నవనముల లోని కోకిలల, చిలుకల ధవ్నులు ఇళళ్లోల్  పర్తిధవ్నులు చేసుత్ ంటే, ఆ ధవ్నులను 
వినన్వాళుళ్, దారిన వెళేళ్ వాళుళ్ తలలెతిత్ చూసేపప్టికి ఇళళ్ చూరులలోని ఈ నీలమణుల కోకిలలు, మరకత పచచ్ల చిలుకలు కనబడి, ఈ 
బొమమ్కోకిలలు, బొమమ్చిలుకలే ఆ ధవ్నులు చేసుత్ నాన్యని భర్మపడుతుండగా, ఆకాశానిన్ ఒరుసుకునేంత  ఎతెన బంగారు మేడలతో, ఎకక్డ 
చూసినా కళకళలాడుతూ, శృంగార పర్కాశముతో,  విలిల్పుతూత్ రు పాండయ్దేశము అనే యొకక్ పాపిటలోని రతన్మువలె పర్కాశిసూత్  వుంటుంది.  

. పాథోదిజలయుకిత్ చివటిట్న ది    

కరులు నాదగు మరకతపు గరుల  

గరుల తొండము కక్ గబళించి ంగిన   

హరులునా దొండ మొపప్గు తదశమ్  
హరుల దాపినతాప లమర నేనికదోయి  

నీరారుచ్ నపరంజి నీటి త  

లు దతాప్ర  చి త శంఖ చ ముల్  
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రతన్ంపు దినెన్ల తిఫలింప  
 

తే. బెరపురాళి గృహ ల బెండిల్యాడ  

భవనరాజులు గటిట్న బా కమన  

దనరు మణితోరణములతో దా ర తతి  

బరగు థులు పురి పటిట్నటుల్  
 
ఆంధర్ సాహితయ్ములోని అతయ్దుభ్త వరణ్నలలో ఇదొకటి. ఆ విలిల్పుతూత్ రులో గృహములలో రతన్మయ వేదికలు వునాన్యి. ఆ వేదికలకు 

దారి తీసే మెటల్కు అటూ ఇటూ ఏనుగుల శిలప్ములు చెకక్బడి వునాన్యి. మెటల్కు అటూ ఇటూ మరకత పచచ్లు తాపడం చేసిన ఏనుగులు 
సముదర్ జలములలో వుండీ వుండీ పాచిపటిట్న దిగగ్జములు అనన్టుల్  వునాన్యి, ఆ పచచ్ల కాంతిచేత. కొనిన్శిలాప్లు సింహపు ముఖాలు 
కలిగినవి, వాటి ముఖముల లోనుండి ఏనుగుల తొండములు మాతర్మే కనిపిసూత్  తొండములను తపప్ ఆ ఏనుగుల మిగిలిన శరీరాలను 
ంగేసినటుల్  కనిపిసుత్ నాన్యి. ఆ మెటెల్కిక్ వెళేత్ రతన్మయ వేదికలు కనిపిసాత్ యి. ఆ వేదికల వెనుకనునన్ గోడలమీద బంగారపు నీరు పోసిన ల  

దేవి చితత్రువులు వునాన్యి. ఆ ల  పర్తిమలకు అటూ ఇటూ తమ తొండములలోని కలశములలోని నీటి చేత సాన్నం చేయిసుత్ నన్ ఏనుగుల 
చితత్రువులునాన్యి, శంఖ చకర్ముల చితర్ములునాన్యి, గోడలమీది ఈ ల  చితర్ముల, సాన్నము చేయిసుత్ నన్ ఏనుగుల చితర్ముల, శంఖ 
చకర్ముల పర్తిబింబములు దిగువనునన్ రతన్మయ వేదికల మీద పడుతునాన్యి. ఆ గృహముల దావ్రములు మణి తోరణములు కటిట్  వునాన్యి. 
ఆ మణి తోరణాలు ఆ గృహములు అనే రాజులు యితర పటట్ణములలోని ఇండల్ లను అంటే సంపదలు అనే లను వివాహం చేసుకొనడం 
కోసం కటిట్న పెళిల్ బాసికాల లాగా వునాన్యి, అంటే యితర మముల పటట్ణముల (పెర పురాళి) సంపదలను సావ్ధీనం చేసుకునన్టుల్ , 
పరిహసిసుత్ నన్టుల్  వునాన్యి. ఆ పటట్ణ వీథులు వంకర టింకరలు లేకుండా సూటిగా, తీరిచ్నటుల్  కటుట్ బడి సుతారులు దారము పటిట్  తినన్గా 
కటిట్నటుల్  వునాన్యి.  

ఈ పర్బంధమే  మయం, ల  మయం, రంభంలో  పదం, ల  దరశ్నం, సవ్పన్ంలో  దరశ్నం, కావయ్ వసుత్ వు ఆ ' ' యొకక్ 
(గోదాదేవి యొకక్) మ వివాహం, ఇళళ్ చూరులలో చెకక్బడి వునన్ కోకిలల చిలుకల పర్తిమలు నీల మణుల మయములు, చిలుకలు మరకత 
పచచ్ల మయములు, ఇపుప్డు మేడలు  మయములు..ఇకక్డ..రతన్మయ వేదికలు, పచచ్లు తాపడం చేసిన ఏనుగుల సింహముల పర్తిమలు, 
గోడలమీద ల  చితత్రువులు, దావ్రములకు కటిట్నవి మణిమయ తోరణములు, అది లU పుటట్బోతునన్ పటట్ణం, ల పతి ఐన వటపతర్ శాయి ' 
మనన్నారు' అనే పేరుతొ కొలువబడుతునన్ పటట్ణం, కనుక మయం!  

పలుకులతో రమయ్ హరామ్య్లను చితత్రువులుగా నిలిపి చూపాడు రాయలు, సరసవ్తీ పర్సాదంగా 'ల  సాదములను' పర్సాదించాడు. 
ఇంత అదుభ్తమౖెన 'వరణ్'చి లను కేవలం పోతన మాతర్మే చి ంచాడు ఆంధర్ కవితవ్ కుడయ్ములపె,ౖ ఒక భీషామ్చారుయ్నిపె ౖదూకిన కృషుణ్ ని 
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చి నిన్, ఇంతింతయౖె ఎదిగిన ఒక వామనుడిని..ఐతే ఇంతవరకే చెపేత్ రాయల గొపప్దనం ఏముంది? ఇందులో ఒక అదుభ్తమౖెన ఉపాసనా 
రహసాయ్నిన్ ఇమిడాచ్డు, తెలిసి తెలిసీ, ఉదేద్శ పూరవ్కంగా! యాదృచిచ్కంగా కాదు.  

శుదధ్ సతత్  గుణ సవ్రూపిణి ఐన, సకల సంపదలను పర్సాదించే  మహాలUని ఆవిడ రెండు పర్కక్లా రెండు ఏనుగులు సువరణ్ 
కళాశాలలో నీటితో అభిషేకిసుత్ నన్టుల్  భావించి ఉపాసన చేయడం శీఘర్ ఫలపర్దం, అతుత్ య్తత్మ ఉపాసన. అందుకే జగదుగ్ రువు ఆది 
శంకరాచారుయ్లు తమ పర్పర్థమ సోత్ తర్మౖెన 'కనకధారా సత్వం' లో చివరిలో..'' దిగగ్గ్సిత్భి: కనకకుంభ ముఖావసృషట్  సవ్రావ్హినీ విమల చారు 
జలాపుల్ తాంగీం తరన్మామి జగతాం జననీం అశేష లోకాధినాథ గృహిణీం అ తాబిద్ పు ం'' రెండుపర్కక్లా బంగారపు కలశములలో 
సురగంగా జలంచేత అభిషేకింపబడుతునన్ జగజజ్ననీ, అనంతలోకములకు అధిపతిఐనవాడి గృహిణీ, ఓ అమృతాబిద్ పు , తఃకాలమున నీకు 
పర్ణామములు' అనాన్డు! కృషణ్దేవరాయల సరవ్తోముఖ పర్తిభకు ఈ పదయ్ం ఒక మచుచ్తునక.  

PPP 
విలిల్పుతూత్ రు వరణ్నలో ఆ నగరసౌందరాయ్నిన్, ల సౌందరాయ్నిన్, అకక్డి వారకాంతల సౌందరాయ్నిన్, అకక్డి పర్కృతి 

సౌందరాయ్నిన్, పంటచేల, బావుల, ఉదాయ్నవనముల , పురుషుల వరణ్న చేసూత్   24 అతయ్దుభ్తములెనౖ పదాయ్లను చెపాప్డు రాయలు. 
నిజానికి ఏ ఒకక్ పదయ్మూ కూడా వదిలిపెటాట్ లిస్నది కాదు, కానీ, ఇది కేవలం విమరాశ్ వాయ్సమే, విమరాశ్ గర్ంథం కాదు గనుక ఒక 
మూడు నాలుగు పదాయ్లను పరిశీలిసుత్ నాన్ము మనము. 

 
ఉ. న మేడ  వలభి ణిక జంట వ ంచి పప్గా  
     బూ లు గోటమీటుతరి బోయెడు తేటుల  త గామిశం 
     కావహమౌ తాభయ్సన లౌటను దంతపు మెటల్ ంబడిం  
     జేవడి ణ మీటుటలు చికెక్డలించుటలు న రింబడన్      
    
వేకువ కాగానే అనడానికి 'వేవినన్' అని విచితర్ పర్యోగము చేశాడు. వేకువ కాగానే, తెలల్వారగానే, 

మేడలమీద  చూరుల వెంట కూరుచ్ని తమ జడలను విపుప్కుంటూ తం రా  తాము తురుముకునన్ వడలిపోయిన పూవులను తమ 
గోళళ్తో మీటుతూ వాటిని విదిలించివేసుత్ ంటే, ఆ పూవుల పరిమళమునకు తుమెమ్దలు చేసుత్ నన్ ధవ్నులను వినన్ ఆ దారిన 
వెళేళ్కాముకులకు, వారు ( ఆ లు ) కృతాభయ్సనలు ( అభాయ్సము చేసినవాళుళ్ ) కావడం చేత, చేవడిన్..చేతుల 'వడి' తో అంటే.. 
హసత్ లాఘవంతో దంతపు మెటుల్  వేసి వునన్ వీణలను మీటినటుల్ గా  అనుమానము కలుగుతుంది. అంటే ఇది ఆ నగర వారకాంతల 
వరణ్న అని అనవ్యం.   ఇకక్డ పర్తేయ్కంగా చెపప్క పోయినా ఈ పదయ్నికిముందు పదాయ్లలో, ఆ తరావ్తి పదాయ్లలో కూడా ఆ నగర 
వారకాంతల సౌందరాయ్నిన్, అతిశయానిన్, వెభౖవానిన్ వరిణ్ంచిన పదాయ్లే వునాన్యి కనుక ఇకక్డ వరిణ్ంప బడడ్ లు  కూడా ఆ నగర 
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వారకాంతలే అని భావం. వారకాంతలు కనుకనే దారిన వెళేళ్  వాళళ్ను కవివ్సూత్ , ఊరిసూత్  భర్మలు పెడుతూ ఇలా చేసాత్ రు అని కూడా 
ఒక విసురు!  

ఆ సుందరీమణులు సంగీత శాసత్ర్ములో నేరుప్, అభాయ్సము కలిగినవారు కనుక, ఆ సంగతి ఆ వాడలోని ఇళళ్ జాడలు 
తెలిసిన వాళల్కు  పరిచయమే కనుక,  దారిన వెళేళ్ వాళల్కు ఆ సుందరీమణులు.. వేణికన్ ..అంటే జడను..'చంట' వహించి..అంటే తమ 
వకోష్జములమీద పడేటుల్ గా, ముందుకు వేసుకుని..విపుప్తూ..విలాసంగా గోళళ్తో మీటుతూ విదిలించి వేసుత్ ంటే.. ఆ నలల్ని జడ, ఆ 
జడకింద వునన్ విశాలమౖెన వకోష్జ భాగము వీణ మెటల్ దారి, వీణ దిమమ్లా (బురర్లా) ఏమిటి అనే 
అనుమానాలను కలిగిసుత్ నాన్యి.  యింతలో ఆ విసిరేసుత్ నన్, విదిలిసుత్ నన్ పూల పరిమళాలకు ఆకరిష్ంప బడి ఝుమమ్ని తలు చేసూత్  
వచిచ్ వాలుతునన్ తుమెమ్దల ధవ్నులు వీణా నాదములా ఏమిటి.. అనే అనుమానాలను కలిగిసుత్ నాన్యి. 

ఈ జడ, జడకింది వకోష్జ భాగం వీణలా కనిపించడం అనేది ఒక విచితర్మౖెన, పర్తేయ్కమౖెన వరణ్న. జడను ఇలా 
వరిణ్ంచడం ఇదివరకు ఎవరూ చేయలేదు ఆంధర్ సాహితయ్ంలో బహుశా. కానీ ఈ కావయ్ నాయిక ఐన గోదాదేవి మాతర్ం 
అదుభ్తమౖెన అధాయ్తిమ్క రహసాయ్లతోపాటు సాహితయ్ సౌరభాలను కూడా కలిగిన తమిళ సారసవ్తంలోని  పర్సిదధ్మౖెన తన తిరుపాప్వె ౖ
పాశురముల పర్బంధంలో  ఒక గొపప్ వరణ్న చేసింది..'' పుతత్రవలుగ్ ల్ పునమయిలే..'' అని, 'పుతత్రవలుగ్ ల్' అంటే, పుటట్లోని పాము 
వంటి పిరుదుల భాగము కలిగిన అని, పిరుదులపెనౖ పడుతునన్ నలల్ తాచు వంటి జడను ఒకసారి ఊహించుకుంటే, విశాలమౖెన ఆ 
జఘన భాగం పుటట్లాగా, అకక్డిదాకా వునన్ నలల్నిజడ కొస చుపాముతోకలాగా, తలవెనుకవెపౖునుండి చూసేత్ శిరసుస్ మీది భాగం 
వెడలుప్గా ఉండి, పడగవిపుప్కునన్ నలల్ చులాగా కనిపిసుత్ ంది, కేవలం తలనుండి జడ చివర దాకా చూసేత్, పునమయిలే అంటే 
పురివిపిప్న నెమలి అని, మగనెమలి పురివిపిప్ ఆడుతుంటే ఎలా వుంటుందో, సేవ్చఛ్గా విరిసిన తలకటుట్  అంత అందంగా 
ఉంటుందని. ఇలాంటి వరణ్నకు సమానమౖెన వరణ్న వేరెకక్డా, ఏ సాహితయ్ములో కూడా లేదు అని మహానుభావులెనౖ పెదద్లు 
సాధికారికంగా తెలుగు, తమిళ, సంస త ఆధాయ్తిమ్క, సాహితయ్ సారసవ్తముల పె ౖవిమరశ్ చేయగలిగిన వారు చెపాప్రు, నాకు మాతర్ం 
ఈ కృషణ్  దేవరాయల వరణ్న , గోదామాత చేసిన ఆ వరణ్న రెండూ పర్తేయ్కమౖెన, విశిషట్ మౖెన  వరణ్నలు అనిపించాయి, ల తలకటుట్  
గురించి. ఆదిశంకరాచారుయ్ల వారి సౌందరయ్లహరీ  సోత్ తర్ం ఈ వాయ్ఖయ్లో మినహాయిసేత్, ఎందుకంటే ఆయన వరిణ్ంచిన కేశపాశములు 
జగజజ్నని ఐన అమమ్వారి గురించి కనుక. 

('' ధునోతు ధావ్ంతం నః తులిత దళితేందీవరవనం ఘనం, సిన్గధ్ం, శ ల్కష్ణ్ం చికురనికురుంబం తవ శివే 
 యదీయం సౌరభయ్ం సహజముపలబుద్ ం సుమనసో వసంతయ్సిమ్న్ మనేయ్ బలమథన వాటీ విటపినాం ''  
నలల్కలువల వనానిన్ ధికక్రించే, ఆ సహజమౖెన సౌరభానిన్ తాము కూడా పొందాలని వచేచ్, దేవేం ని  
నందనోదాయ్నవనంలోని దేవజాతికిచెందిన పుషాప్లకు కూడా నివాస సథ్లమౖెన నీ నలల్ని పర్కాశవంతమౖెన  
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తలకటుట్  మా యొకక్  పాపములను ఎగురగొటుట్ గాక.. 
'' తనోతు కేష్మం నః తవ వదన సౌందరయ్ లహరీ పరీవాహ తసస్రణివ సీమంత సరణి: 
వహంతీ సిందూరం పర్బల కబరీభార తిమిర దివ్షాం బృందె:ౖ బందీ తమివ నవీనారక్ కిరణం''  
నలల్ని ఆ జుటుట్ ను రెండు పాయలుగా చీలిచ్న సౌందరయ్ పర్వాహంలాగా పాపిట మారగ్ం వుంటే, చీకటుల్  అనే  
శ వులబృందం బందీగా చేసిన బాలభానుడేమో అనన్టుల్  ఆ  పాపిటమారగ్ంలో ధరించిన అమమ్వారి  
సిందూరం వునన్ది..అటువంటి ఆ పాపిటమారగ్ం మాకు కేష్మమును కూరుచ్గాక''..ఇవీ ఆది శంకరుడి వరణ్నలంటే!) 
ఇంత బేరీజు వేయడానికి ..తదావ్రా కలిగే మాటలకందని ఆతామ్నందానిన్ ఒంటరిగా అనుభవించడం ఇషట్ ం లేక  
అందరితో పంచుకోవాలనుకోవడం ఒక కారణమౖెతే, కవిగా రాయలు ఎదిగిన ఎతుత్ లు ఊహించడానికి చేసే 

పర్యతన్ంలో..  
ఒక గోదాదేవి, ఒక ఆదిశంకరుడు మాతర్మే రాయలంతటి విశిషట్  వరణ్నలు చేశారు అని 

చెపాప్లనుకోవడం రెండవ కారణం. 
 
మ. తల బకష్చఛ్ట కిక్ బాతువులు కేదారంపు గులాయ్ంతర 
      సథ్లి ని ంపగ జూచి యారెకులుష సా త పర్యాత దివ్జా 
      వలిపిండీకృత శాటులనస్వి దదావాసంబు జేరప్ంగ రే        
'' తనోతు కేష్మం నః తవ వదన సౌందరయ్ లహరీ పరీవాహ తసస్రణివ సీమంత సరణి: 
వహంతీ సిందూరం పర్బల కబరీభార తిమిర దివ్షాం బృందె:ౖ బందీ తమివ నవీనారక్ కిరణం''  
నలల్ని ఆ జుటుట్ ను రెండు పాయలుగా చీలిచ్న సౌందరయ్ పర్వాహంలాగా పాపిట మారగ్ం వుంటే, చీకటుల్  

అనే శ వులబృందం బందీగా చేసిన బాలభానుడేమో అనన్టుల్  ఆ  పాపిటమారగ్ంలో ధరించిన అమమ్వారి సిందూరం 
వునన్ది..అటువంటి ఆ పాపిటమారగ్ం మాకు కేష్మమును కూరుచ్గాక''..ఇవీ ఆది శంకరుడి వరణ్నలంటే!) 

ఇంత బేరీజు వేయడానికి ..తదావ్రా కలిగే మాటలకందని ఆతామ్నందానిన్ ఒంటరిగా అనుభవించడం ఇషట్ ం 
లేక అందరితో పంచుకోవాలనుకోవడం ఒక కారణమౖెతే, కవిగా రాయలు ఎదిగిన ఎతుత్ లు ఊహించడానికి చేసే పర్యతన్ంలో.. ఒక 
గోదాదేవి, ఒక ఆదిశంకరుడు మాతర్మే రాయలంతటి విశిషట్  వరణ్నలు చేశారు అని చెపాప్లనుకోవడం రెండవ కారణం. 
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మ. తల బకష్చఛ్ట కిక్ బాతు లు కేదారంపు గులాయ్ంతర 
      సథ్లి ని ంపగ జూచి యారెకులుష న్త యాత దిజా 
      వలిపిండీకృత టులన  దదా సంబు జేరప్ంగ రే        
      ల డిగగ్ నె స బారు ని గని న నాలి గోపోయ్ఘముల్  
        
 
ఆ వూరి వరిచేలలోని పంట కాలువలలో తలను రెకక్ల చాటున(పకష్ చఛ్టన్) 'కుకుక్కొని'.. దూరుచ్కొని..ఆ వరిమళల్ 

మధయ్లోని నీటి పాయలలో బాతువులు అంటే బాతులు నిదురిసుత్ ంటే పహారా కాసుత్ నన్ వూరి కాపలా భటులు (ఆరెకులు) తలలు 
కనబడక, దగిగ్రికి ముడుచుకుని పడుకునన్ ఆ తెలల్ని నీటి బాతులను దూరం నుండి చూసి, వాటిని.. ఉషః కాలంలో కాలువలో 
సాన్నాలు చేసిన హమ్ణులు, పిండుకుని, వెళేళ్పుప్డు తీసుకుని వెళళ్డం మరిచిపోయిన అంగవసత్ర్ములు గామోసు అనుకుని,( ఉష 
సా త పర్యాత  -దివ్జావళీ-పిండీకృత- శాటుల్-అన్-సవి) వాటిని, ఆ పిండుకునన్ వసాలు అని తాము అనుకునన్ వాటిని వారి వారి 
ఇళళ్కు చేరుదాద్ ం..(దదావాసంబు జేరప్ంగ) అని..నీటి కాలువలలోకి దిగగానే, ఆ బాతులు పారిపోతుంటే ఆ బాతులనూ,ఈ బెతౖులనూ 
చూసి, ఆ పంటల  కాపలాకోసం వునన్ లసమూహం ఘొలుల్ న నవువ్తుంటుంది!  పాపం తెలల్మొహాలేసి వెనకుక్ తిరిగి వెళాత్రు ఆ 
నగర కావలివాళుళ్.  

 . ఎదురేగి ట్ంగ మెరగి పాదయ్ం బిచిచ్  
        నారికేళ కటాసనముల నునిచి 
     నును బోక పొతిత్ గుటిట్న దొపప్ గమితోడ    
        రంభ ల పరణ్ములు వరిచి 
     లయ్నన్  పాజయ్ కులాయ్ బ వయ్ంజ  
        నకీష్ర  దధులరప్ణంబు జే  
      రిచ్న  పిదప సం హన మం ల  
          కొనరిచి తాంబూల మొసగి కుశల  
 
తే. మడిగి పోయెద మనన్ దవ నిచి రికి  
     దగిన సతక్ృతి జే  ఖేదమున మగిడి 
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     యరచ్న గా ంతు రెపుడు నిటల్తిథు న 
     భాగవతులకు నపుప్రి భాగవతులు  
 
ఆ పటట్ణము లోని భాగవతులు తమ అతిథులు ఐన భాగవతులకు ఎదురేగి, సాషాట్ ంగ వందనము జేసి  కాళుళ్ 

కడుకోక్డానికి నీళళ్నిచిచ్,  కొబబ్రి ఆకులతో, ఈనెలతో అలిల్న చాపల మీద కూరుచ్ండబెటిట్ , పోక చెటల్ ఆకులతో కుటిట్న దొపప్లను వుంచి , 
పెదద్ పెదద్ అరటి ఆకులను పరచి, వరియనన్ము, పపుప్, నేతి కాలువలతో, అనేకములెనౖ పచచ్ళుళ్, కూరలతో, పాలు పెరుగులతో 
భోజనం పెటిట్ , భోజనానంతరం వారు కొదిద్గా నడుము వాలిచ్తే, వారికి తాంబూలం ఇచిచ్ వారి కాళుళ్ పిసికి ( పర్యాణ శర్మతో కాళుళ్ 
లాగుతుంటాయి గదా పాపం!) ఇక వాళుళ్ వెళిల్ వసాత్ ము అంటే, తమ శకి త్ కొదీద్ వాళల్కు సతాక్రము జేసి, అలల్ంత దూరం వాళల్తో వెళిల్, 
సాగనంపి, అయోయ్..అపుప్డే వెళిల్ పోయారే ..అనే బాధతో వెనకుక్ వెళేళ్వారు.  ఎంత నమమ్ శకయ్ము గాని సుందర సవ్పన్ం కదూ? ఈ 
పదాయ్నికి కండుల్  చెమరిసేత్ అది మానవతాత్ నికీ, భారతీయ తతాత్ నికీ, తెలుగు మల వెలుగు లోగిళళ్ అమృతతాత్ నికీ చినిన్ రుజువు!   

 కనన్ వాళుళ్, తోడబుటిట్న వాళుళ్ వచిచ్నా ఇంత ఆదరంతో కాదు కదా, అసలు ఆహావ్నం ఇవవ్డానికే వెనకిక్ 
తీసే రోజులివి. కాళళ్కు కాదు కదా, తాగడానికి కూడా సరిపడా నీళిళ్వవ్లేని నికృషట్ మౖెన నగర నివాసాలివి. వాళోళ్, వాళళ్తో వచిచ్న 
పిలల్లో కొతత్గా కొనుకుక్నన్ సోఫాలనూ, వాటి కవరల్నూ ఎకక్డ పాడుజేసాత్ రో అనే పాడు టెనష్నల్ పాటిల్వి. సింథేటిక్, పాల్ సిట్క్ పేల్టూల్ , 
గాల్ సులూ, పాల్ సిట్క్ ఫిలట్ర్ నీళూళ్, మన సీరియల్స్ సమయంలోనో, చాటింగు సమయంలోనో వసేత్ , చూసీ చూడనటుట్  మనం చూసేత్, 
చూసీ చూసీ ' ఇక వెళొళ్సాత్ ము ' అంటే, ఇంకా ఇకక్డే వునాన్రా..వెళళ్డం సరే..మళీళ్ రావడం ఏంటి? అనన్టుల్  తలలు దిపిప్ 
చూసే చూపులు! అతిథులకు కాళుళ్ పిసకడం అటుంచి..అమామ్ నానన్ల కటుట్ కునన్వాళళ్ పీకలు పిసకక్ పోతే ఆ మానవుడు 
మహానుభావుడే! కానీ ఒకపుప్డు ఇలాంటి లోగిళుల్ ండేవి, అలాంటి మనుషులు వుండేవాళుళ్,అంతటి  సభయ్తా సంసాక్రాలు, 
మాభిమానాలు ఉండేవి. ఇవి ఆ దృశయ్ములను చి ంచిన అకష్రచి లు కనుకనే ఈ పదాయ్లూ, కావాయ్లూ ఈ కావాయ్లు శాశవ్తంగా 

నిలిచి ఉండేవి.  
వెషౖణ్వం వెషౖణ్వో దృషాట్  దండవత ణవేదుభ్వి, వెషౖణ్వుడు మరొక వెషౖణ్వునికి కరర్లాగా నేలమీద 

పడిపోయి,రెండు చేతులు, రెండు కాళుళ్, రెండు భుజాలు, వకష్సథ్లం, తల నేలకుతాకించి,ఈ అషాట్ ంగములతో నమసక్రించి,  
'అమరాయ్దః,కుష్దర్ః, చలమతి:, అసూయా పర్సవభూ:, కృతఘోన్, దురామ్నీ,సమ్రపరవశః,వంచన పరః,పాపిషోట్ .. 
( మరాయ్దా మనన్నా తెలియని వాడిని, కుష్ డిని,చంచలమౖెన మనసు కలవాడిని,అసూయా పరుడిని, 

తఘున్డిని,దురభిమానం గల దురామ్రుగ్ డిని,కాముడికీ, కామానికీ లొంగిన బలహీనుడిని, వంచకుడిని, పాపిని..ఐన ననున్ మనిన్ంచి 
కరుణించండి) అని ధేయ పడి రిధ్ంచి, ఆదరించి సతక్రించడం చేసాత్ డు, చేయాలి! 
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వెషౖణ్వుడు అని ఇకక్డ చెపప్డం ఇది వెషౖణ్వ మారగ్ సంబంధ పర్బంధం కనుక. శెవౖుడెనౖా, 
ఇంకెవరెనౖా,ఇంత వినయంగానూ వుండాలి,మానవుడెవరెనౖా ఇలా చెయొయ్చుచ్,చెయాయ్లి అని చెపప్డం కోసం ఇంత సాతిత్ కులెనౖ 
విలిల్పుతూత్ రు భాగవతులను పరిచయం చేసి, వెంటనే తరువాతి పదయ్ంలో భాగవతోతత్ముడెనౖ విషుణ్ చితుత్ లను పరిచయం 
చేశాడు రాయలు!  

 
. అందుండుం దయసదమ్పదమ్వదనుండ ద ందు  డ ంతయో 

      గాందూబదధ్మధు ది షదిద్ రదు డన రాథ్భిధానుం డురు          
      చచ్ందో బృంద తదంత గపఠనా సంజాత తజజ్నయ్  ని  
      షప్ంద  దై త సం దాలయుడు నిషఠ్న్ ణ్చితుత్ండనన్      
 

 మహావిషుణ్ వు యొకక్ దవ్య మంతర్మునకు నిలయమౖెనవాడు, పదమ్మువంటి సుందరమౖెన, మృదువెనౖ 
నిరమ్లమౖెన వదనము కలవాడు, సుఖ దుఖాఖ్ లు, ఆనందము విషాదము..ఇలాంటి దవ్ందవ్ములు లేని వాడు అంటే సిథ్త పర్జుఞ్డు, 
నిరంతర యోగమనే సంకెలల చేత మధుసూదనుడు అనే గజమును  బంధించికునన్వాడు, వేదములను, వేదాంతములెనౖ 
ఉపనిషతుత్ లను చదువనివాడెనౖా, ఆ వేదవేదాంతరహసయ్సారమౖెన చలింపని దె ౖ త జాఞ్ నము ( జీవుడు-దేవుడు అనే దేహము-
దేహి..అనే దె ౖ త జాఞ్ నము) అనే పవితర్ జాఞ్ నమునకు ఆలయమౖెనవాడు, విషుణ్  చితుత్ డు అనగా మహా విషుణ్ వు యందే లగన్ము చేసిన 
చితత్ము గలవాడు  అనే సారధ్క నామధేయుడు (అనవ్రాథ్ భిధానుండు ) ఉండేవాడు. 

 
వేద వేదాంతముల పఠనం చేయకుండానే, ఆ వేద వేదాంత మరమ్మౖెన పరమేశవ్ర సంబంధ మౖెన అమలిన 

జాఞ్ నమును పొందినవాడు, యోగమంటే చితత్మును నిరోధించడం, అంటే చితత్మును అనవసరమౖెనవాటివెపౖు పోకుండా నిరోధించడం 
కనుక, అలా అనవసరమౖెన విషయములకు పోకుండా, చితత్మును, విషుణ్ మూరిత్ యందే లగన్ంచేసిన విషుణ్ చితుత్ డు అనే సారధ్క 
నామధేయుడు ఉండేవాడు ఆ విలిల్పుతూత్ రులో. అసలెనౖ కథా రంభము ఇది కనుక ఇకక్డ శారూద్ ల వి డితానిన్ వాడాడు 
కృషణ్దేవరాయలు! అది రాయల మెరుపు!  

ఈ ఒకక్ పదయ్ంలోనే విషుణ్ చితుత్ ని సంపూరణ్ పరిచయం చేయడం రాయల పర్తిభ. పాండితయ్ము, శాసత్ర్ జాఞ్ నము, 
ఆధాయ్తిమ్క  జాఞ్ నముల సరోవ్తు షట్  ల ము పరమాతమ్ తతత్ దరశ్నమే. ఆ పాండితయ్, శాసత్ర్ జాఞ్ న, ఆధాయ్తిమ్క జాఞ్ న రహితుడెనౖపప్టికీ 
పరమాతమ్ తతాత్ నిన్ దరిశ్ంచ గలిగినవాడు విషుణ్ చితుత్ డు. కేవలం నిషక్లమ్షమౖెన, నిశచ్లమౖెన, నిషాక్మమౖెన భకి త్ భావం కలిగినవాడు.   
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ఇకక్డ ఒక అదుభ్తమౖెన వచనంలో విషుణ్ చితుత్ ని పాతర్ చితర్ణ అనే నెపంతో 'కుహనా' జాఞ్ నులనూ, 
ఆధాయ్తిమ్కతతత్ వేతత్లనూ పండితులనూ' వయ్ంగయ్ంగా నిరశించి, అసలు జాఞ్ నము అంటే ఏమిటో చెపాప్డు కృషణ్దేవరాయలు. 
ఇలాంటివి రచయితను పటిట్ంచే, పరిచయం చేసే పరమ సతాయ్లు కనుక వచనమే ఐనా పరిశీలిదాద్ ం. రాయలు ఎంత జాఞ్ నియో, ఎంత 
ఔచితయ్ం కలిగినవాడో, ఎంత సవ్తంతర్ భావాలను కలిగినవాడో తెలుసుత్ ంది.  

'' అమమ్హీసుర వరుండు పర్ తికంటే పరుండగు తనున్ను, దనకంటె బరుండగు పరమేశవ్రుం, బరమేశవ్ర పర్సాద 
బహుజనన కృత సుకృత ఫలరూపయగు నాచారయ్ కృప గుపత్ దానంబు నిదానంబు నేద్లిపిన గతిం దెలుపగా..( ఆ హమ్ణుడు 
మనము రంభములో చెపుప్కునన్ చతురివ్ంశతి 24 తతత్ ములకు తనను భినున్డెనౖవానిగా, జీవుడిగానూ, తనకంటే భినున్డెనౖ వానిగా 
పరమాతుమ్డినీ, పూరవ్ జనమ్లో చేసిన గుపత్దానము మరుసటి జనమ్ములో సతఫ్లితానిన్ ఇచిచ్నటుల్ , అనేక పూరవ్జనమ్ల లో చేసిన పుణయ్ 
ఫలితముగా ఒక సదుగ్ రువుయొకక్ దయ చేత తెలుసుకునన్టుల్ , తెలుసుకోగలిగాడు. యిరవె ౖనాలుగు తతత్ ముల పర్కృతిని అచితుత్  అని, 
తనను జీవుడు అని,ఈ రెంటికేక్ భినున్డెనౖ వాడు దేవుడనీ లేదా చితుత్  అనీ విశిషాట్ దె ౖ త సిదాధ్ ంతం. లోతులకు వెళళ్కుండా కనీసం 
ఇంతవరకూ తెలిసికోవడం ఈ పర్బంధానిన్, రాయల ఆలోచనా విధానానీన్, పర్జఞ్నూ తెలిసికొనడానికి అవసరం, సహాయకారి. కీరి త్, 
పర్తిషఠ్ లకు ఆశించకుండా చేసిన గుపత్ జాఞ్ నం మరుజనమ్లో పెనిన్ధిని అందించినటుల్ , అనేక పూరవ్ జనమ్లలో చేసిన పుణయ్ ఫలితముగా 
సదుగ్ రువును పరమేశవ్రుడు పర్సాదించడం వలన, ఆ సదుగ్ రు కృపచేత తెలుసుకునన్టుల్ , పర్ తి-జీవుడు-దేవుడు అనే  మూడు 
తతాత్ లను ఆయన తెలుసుకునాన్డు).. 

''...నాతీమ్య తదీయ శేష శేషితవ్ సంబంధం బనాదయ్ంబుగా దెలిసి...''( తన యొకక్ పరమేశవ్రునియొకక్  తుయ్ని-
యజమాని యొకక్ సంబంధమును అనాదిగా, అతి పూరవ్మౖెనదని తెలిసికొని, అంటే తను పరమేశవ్రుని దాసుడు సహజంగా, ఎనెన్నిన్ 
జనమ్ల నుండో అనే జాఞ్ నము కలిగి)  

''..ఈ తెలివి గలిగి యఖరవ్ నిరవ్ృతిం గాంచి సుఖించు పరమ యోగికి  బహు కేల్శదంబులగు  చదువులం బని 
ఏమి..''( పెనౖ చెపుప్కునన్ ఈ  జీవునికీ దేవునికీ వునన్ తుయ్డు-యజమానుల సంబంధమును తెలిసికొని, తనను పరమేశవ్రునికి 
దాసునిగా భావించి అఖండమౖెన అసలెనౖ సుఖమును పొందే పరమయోగికి బహు కషట్ములను ఇచేచ్ చదువులతో పని ఏమి?)  

''...ఈ వివేకంబు లేని వాని.. హేతువాదంబు ధాతువాదంబు...'' ( ఈ జాఞ్ నము లేని హేతువాది వలల్ ధాతువులకు 
హాని..వాటిని శోధనతో చంపుతాడు   కనుక!) 

''...కాణాదంబు  ణాదంబు..''(ఈ జాఞ్ నము లేని వాని తరక్ శాసత్ర్ము ణాలను తీసుత్ ంది, వూరికే తరిక్ంచి 
చంపుతాడు కనుక! కణాదుడు ఒక తారిక్కుడు ) 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   32 McõGS¥{MLjjÁ

''...కాపిలంబు చాపలంబు...''( కపిలుని సాంఖయ్ మతము చపలతత్ ము కలిగినది..కపిలుని సంఖయ్ వాదము ఈశవ్ర-
నిరీశవ్ర అనే వాదం మధయ్  వూగిసలాడుతుంది) 

''...మీమాంస హింస...''(యజఞ్, యాగ, అగిన్షోట్ మ సంబంధమౖెన కరమ్కాండ యితర జీవుల ణాలను 
తీసుత్ ంది..యజఞ్ పశువులుగా చేసి!) 

''...వాయ్కరణంబు  అశరణంబు...'' (వాయ్కరణం రకిష్ంపలేదు)   
''..అటుగాక చదువ దొరకొనిన నరునకు గాలంబు నలంబు, విఘన్ంబు లఖిలోదయ్మఘన్ంబులు."( అదీ గాక 

బాగా చదువుకుందాము, తెలుసుకుందాము  అనుకునేవాడికి సమయము సరిపోదు, ఎంత చదువుకుంటే చదువుకునన్టుల్ , దానికి 
అంతం ఎకక్డ వుంటుంది? ఎనోన్ విఘాన్లు సమసత్ పర్యతాన్లనూ నాశనం చేసాత్ యి..ఎందుకొచిచ్న వెధవ చదువులు?!)  

''..అందులకు సామ  గిటగిటన, గొంతెరుంగ నగు  మదంబు పుటపుటన...''( ఐనా సరే, బాగా జాఞ్ నము 
సంపాదిదాద్ ము, చదువుకుందాము అని  మొదలు బెటాట్ డా..కావలసిన సామా  ఎకుక్వ దొరుకక పోవచుచ్, దొరకదు, కొంత తెలిసిందా 
ఇక మదం పుటుట్ కొసుత్ ంది! నా అంతవాడు లేదు అంటాడు, ఇవావ్ళ లోకంలో జరిగేది ఇదే, ఎంత వయ్ంగయ్ంగా చెపాప్డో చూడండి!)  

''..దుద ముటట్ం జదివె నేనియు సముతప్నన్ విజాఞ్ నుండె ౖతైర్గుణయ్ విషయంబులగు వాని నానీత ధానుయ్ండు 
నిషఫ్లంబెనౖ పలాలంబును, నాలబద్మధుండు సికథ్కంబును విడుచు వడువున విడువ వలయు, గావున శాంతిదాంతిపరతం 
బరమౖెకాంతినెనౖ నాకు మొదల నివి యదిగామింపం, దుద విసరిజ్ంప నేమి పర్యోజనంబు..''( ఒకవేళ తుదిముటట్  చదివి, జాఞ్ న 
సముపారజ్న చేసినా దాని ఫలం ఏమిటి? చివరికి  ఈ చదువు, ఈ పాండితయ్ము, ఈ జాఞ్ నము ఇవనీన్ నిషయోజనములు అని 
ధానాయ్నిన్ కొనుకుక్నన్వాడు గింజలు లేని పొటుట్ ను విసరిజ్నిచ్నటుల్ , తేనెను కొనన్వాడు ఆ తేనెపటుట్ లోని  మౖెనానిన్, అంటే పిపిప్ని 
వదిలేసినటుట్ ..ఈ చదువును, పాండితయ్మును, జాఞ్ నమును నిరరధ్కాలు అని భావించి వదిలెయయ్డమేగా? కనుక బాహయ్ ఇం యాలను 
అంటే కరేమ్ం యాలను నిగర్హించుకునన్ నాకు, దాంతునకు, శాంతునకు, అంతర ఇం యాలను అంటే జాఞ్ నేం యాలను 
నిగర్హించుకునన్ నాకు, ఏకాంతముగా కేవలము భకి త్తో ధాయ్నము చేసుకునే వాడికి,  మౌనికి, యోగికి, ఇవనీన్ ఈ చదువు, 
పాండితయ్ము, జాఞ్ నము వీటిని పొందడం ఎందుకు, మళీళ్ వదిలించుకోవడం ఎందుకు?)  

''..వాది భంజనంబు, రాజ రంజనంబును జేయుచు బునరజ్ననంబులకు విసువని జనంబులకు గానిముమ్, 
మాదృశులకు  దదీయఖాయ్తి ఈతి, లాభంబు కోష్భంబు, పూజనంబు ఉదేవ్జనంబు..''  (శాసత్ర్ వాదములు చేసి పర్తివాదులను వోడించి 
రాజుల మనోరంజనంబు జేసూత్ , పునరజ్నమ్ంబులకు విసుగు చెందని జనులకు అవి సంతోష కారకాలు గానీ, నాలాంటి వారికి ఆ ఖాయ్తి 
ఈతిబాధలే, ఆ రాజ పూజలు భయానక అనుభవాలే! 
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ఇకక్డ శాసత్ర్ చరచ్లు, వాద పర్తివాదాలు చేసి, గెలిచామనే పర్తివాద భయంకరులను, రాజులను ఆశర్యించి వారిని 
ఆనంద పరిచే పండితులను, జాఞ్ నులను వయ్ంగయ్ం చేసుత్ నాన్డు, కవిగా ఉదేద్శ పూరవ్కంగా ఇకక్డొక ధవ్ని, విషుణ్ చితుత్ డు 
వాదంచేయవలసివచిచ్ంది, పాండయ్ రాజును రంజింపజేయవలసివచిచ్ంది, పరమాతుమ్డి ఆజఞ్ మేరకు, ఎందుకంటే తను పరమాతుమ్డి 
దాసుడు కనుక, తనకంటూ ఏమీ సేవ్చచ్ను కోరుకోని బంటు కనుక!)  

''..అని వితరిక్ంచి యురవ్ర బూరవ్ంబున సౌవీరభూరమణునకు గౌరవంబంగీకరించి బోధించి ముకిత్కనిచిన 
భారతభూమి సురవతంసంబును బోలె దురివ్భావయ్బోధుండె ౖపరమ పదంబునను భాగవతులక తంబులగు బహు భదర్ 
మూరుత్ లు భరియించి భగవతప్రిచరయ్ సేయుటయు బరమ పురుషారధ్ంబగుట ఎరిగి యచటి రథచరణపాణి మాలికా కరణ 
కెంౖకరయ్ంబున కంకురిత కౌతూహలుండె ౖచేయుచుండె, మరియును.. 

( ఈ రకంగా తనలో తను వితరిక్ంచుకొని పూరవ్ము సౌవీర రాజుకు జాఞ్ న బోధ చేసిన జడ భరతునివలె, సమసత్ 
జాఞ్ న సారానిన్ తెలిసికొని మౌనంగా, నిరాడంబరంగా, ఊహకు అందని జాఞ్ నము కలవాడె,ౖ భాగవతులకు పర్ తి మాయలకు లొంగని 
మంగళ రూపములలో, జనమ్లలో, భగవంతునికి పరిచరయ్లు, సేవకునిగా సేవలు చేయుటయే పరమ పురుషారధ్మని, అంటే మోకష్మని 
తెలిసికొని, ఆ విలిల్పుతూత్ రునందలి చ యుధుని, మనాన్రు కృషుణ్ ని సేవలో మాలలు అలిల్ శర్దధ్, భకుత్ లతో సమరిప్సూత్ , వునాన్డు 
విషుణ్ చితుత్ డు.)  

 
క.        నాయ్యారిజ్త తత్ంబున  
           నాయోగీశరుడు పెటుట్ ననన్ంబా  
           లేయ పటీరాచలప 
           దాయ్యాతా  యాత షణ్ వళి కెలల్న్  
 
ఆ విషుణ్ చితుత్ డు నాయ్యారిజ్త వితత్ముతోనే అటు హిమాచలము నుండి ఇటు మలయాచలము వరకు మధయ్న వునన్ 

మారగ్ంలోని బాటసారులెనౖ వెషౖణ్వులకు అందరికీ భోజనం పెటేట్వాడు. యజమాని కృతం పాపం అనన్మా తయ్ తిషఠ్ తి అని సూకిత్. అంటే 
యింటి యజమాని చేసిన పాపం అతను పెటేట్  భోజనానిన్ ఆశర్యించుకుని వుంటుంది. అందుకే ఎవడుబడితే వాడు పెటేట్  విందులకూ, 
భోజనాలకు యోగులూ, జాఞ్ నులూ, సాధకులు, అసలు ఎవరెనౖా సరే, వెళళ్కూడదు. ఎవరింటికెనౖా భోజనానికి వెళేళ్పుప్డు పండూల్ , 
పూలూ  తీసుకెళల్డం అందుకు విరుగుడు, వూరికే పిలిచాడు కదా అని పడి తినకుండానూ, సామాజిక పరసప్ర 
మరాయ్దగానూ వుంటుంది. అందుకని  పర్తేయ్కముగా 'నాయ్యారిజ్త వితత్ంబున' అని చెపాప్డు ఇకక్డ.  
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 చ.       గగనము నీరు బుగగ్కెనగా జడివటిట్న నాళుళ్  భారయ్ క  
            నొబ్గ రకుండ నారికెడపుం బొరియలద్ లించి వండ న    
            యయ్గపల ముంచిపెటుట్ గలమానన్ము నొలిచ్న పుప్ నాలుగే 
            నొబ్గిపిన కూరలున డియములరుగు లెప్రుగు ఘ్తపుల్తిన్   
 
ఆకాశము ముసురుపటిట్ , నీటిబుగగ్వలె ఉబికి, ఉబికి వరష్ం కురిపిసూత్ వునన్ రోజులలో పొగరాకుండా 

ఎండిన  కొబబ్రి బొండముల పీచుతో పొయియ్ అంటించి ఆ కొబబ్రికాయల ఇంధనం తోనే వరియనన్ము, పొటుట్  వలిచిన పపుప్, 
నాలుగెదౖు పొరిలించిన, వేయించిన కూరలు, వడియాలు, వరుగులు, పెరుగుతో, నేతి ధారలతో వండిపెటేట్ది ఆ విషుణ్ చితుత్ ని  ఇలాల్ లు. 
అంటే పొమమ్నకుండా పొగబెటేట్  రకం వంట కాదనన్మాట! తన లౌకిక పర్పంచ జాఞ్ నం ఇకక్డ పరిచయం చేసుత్ నాన్డు రాయలు. 
సామానయ్, నిరాడంబర హమ్ణ గృహసుథ్  వంటల, వడడ్నల తీరు, ఇలా వుంటుంది!   

కృషణ్  దేవరాయలు సింహాసనానిన్ ఎకక్కముందు ఆయనకు ఒక గొపప్ మితర్ బృందం ఉండేది. కవులు, గాయకులూ, 
కళాకారులు, రసికులు, విదూషకులు ఆ బృందంలో వుండేవారు. రాయల సరవ్తోముఖ వెదౖుషాయ్నికి ఈ బృందం, ఆ బృందంతో 
గడిపిన రోజులే కారణం. ఆరోజునుండి ఆయనకు అతయ్ంత సనిన్హిత మి డు అలల్సాని పెదద్న. కనుక హమ్ణుల యింటి భోజనం, 
వాతావరణం ఆయనకు కొటిట్న పిండి, కనుక ఇంతటి సహజమౖెన వరణ్నలు! ఇది వరాష్ కాలంలో ఆ హమ్ణుని యింటి భోజన పదారాధ్ ల 
వివరాలెతౖే ఆ తరావ్త వేసవి కాలంలోని భోజన వివరాలు..  

 
చ. తెలి నులి చచ్ యోగిరము దియయ్ని చారులు దిమమ్నంబులున్   
     బలుచని యంబళులేచ్రకుపా లెడనీళుళ్ ర వళులఫ్లం  
     బులును గంధి త జలముల డ  పిందెలు నీరు జలల్యు 
     నె లయగ బెటుట్ భోజనము స  చందన చరచ్ మునున్గన్  
 
తెలల్ని నులివెచచ్ని, మరీ వేడి, మరీ చలల్దనం లేకుండా ఉనన్ అనన్ము, తియయ్ని చారులు, మజిజ్గ 

పులుసులు(తిమమ్నంబులు) పలచ్ని  అంబళి దర్వాలు, చెరుకు రసాలు, లేత కొబబ్రినీళుళ్ (ఎడ నీళుళ్) రసాలు, (అంటే రసమూరే 
భకాష్య్లు) అరటి పండుల్ , రసాల మామిడిపండుల్  మొదలెనౖ వాటితో, వటిట్వేళుళ్ వేసిన చలల్ని సుగంధ జలములు, వూరేసిన మామిడి 
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పిందెలు, ఆవకాయ ముకక్లు (వడపిందెలు, అంటే, వేసవిలో వురేసిన మామిడిముకక్ల వలన వడ కొటట్కుండా వుంటుంది అని 
ఆయురేవ్దం చెపుత్ ంది.) పలుచని నీరు చలల్తో..చకక్ని భోజనం పెటేట్వాడు విషుణ్ చితుత్ లు అతిథులకు. అంతకు ముందు వేసవి తాపానికి 
గురె,ౖ అలిసిపోయి వచిచ్న అతిథులకు చందన చరచ్ చేసేవారు, చలల్బడడం కోసం. వేసవి కాలములో పలుచని, చలల్ని, దర్వ పదారాధ్ ల 
మిశర్మంతో భోజనము వుండాలి అని ఆరోగయ్ సూ నిన్యికక్డ చెపుత్నాన్డు. రసం, తియయ్ని చారులు అంటే పులుసులు 
మొదలెనౖవి  అనన్మాట. చారు, పులుసు లేకుండా చేసిన భోజనం ఎటువంటి భోజనమో కొనిన్ పోలికలతో అంతకుముందే చెపాప్రు 
మహానుభావులెనౖ పూరీవ్కులు. 

'' మాతృ హీన శిశు జీవనం వృథా, కాంత హీన నవయవవ్నం వృథా, శాంత హీన తపసః ఫలం వృథా, తిం ణీ రస 
విహీన భోజనం..'' అని, తలిల్ లేని శిశువు జీవితం, చెలియ లేని యవవ్నం, శాంతం లేని తపసుస్, పోపుగింజలతో 

కూడిన రసం, చారు లేని భోజనం, ఇవనీన్ వృథా అని తేలిచ్ పారేశారు. పాక శాసత్ర్, ఆహార శాసత్ర్ సంబంధ చరచ్లో ఇది వుంటుంది, 
ఇవనీన్ తెలిసిన 

రసిక రాయలు కృషణ్దేవరాయలు! ఇక శీతాకాలంలోని భోజనాల వివరాలు.. 
 
మ. పునుగుం దా  న దనంబు మిరియంపుం బొళళ్తో జటిట్ చు 
      యయ్ను నాదారని కూర గుంపు ముకు మం  యేరుచ్నావం జిగు 
      రొక్ను పచచ్ళుళ్ను బాయ నన్ములు నూరుంగాయలున్ జే రు 
      కక్నునేయుం జిరుపాలు లుల్ గ నా రం బిడునీతునన్   
 
'పునుగులు' అనే పేరుగల వరిధానయ్ంతోవండిన  వేడి వేడి అనన్ము, మిరియాల పొడి(కారపొప్డి)తో ఆ వంట పాతర్ 

'చుయయ్'నే మోత ఆగకుండా, నిరంతరమూ కలయబోసూత్ , తాలింపు వేసూత్  చేసే కూరలగుంపుతో, ముకుక్మందు ఐన, పడిశానిన్, 
'రొంప'ను వదలగొటేట్  ఆవపిండితో కలిపి, చురచురమనే పచచ్ళళ్తో, పాయసానన్ంతో, వూరగాయలతో, చేతిమీద పడగానే 'చురుకక్నే' 
వేడి వేడి నేతి ధారలతో, యిగరగాచిన పాల పర్వాహాలతో, అంటే ఇక లేవు అనే మాటరాకుండా సమృదిధ్గా పాలతో, శీతాకాలంలో 
భోజనం పెటేట్వాడు, విషుణ్ చితుత్ డు, తనఇంటికి వచిచ్న అతిథులకు! శీతాకాలంలో యిలాంటిభోజనం ఆరోగయ్పర్దాయకం అనన్మాట. ఒక 
విశేషం ఏమంటే, ఇకక్డ ఇంత సహజ సుందరమౖెన శెలౖిలో హమ్ణ దంపతుల యింటి భోజన ఏరాప్టల్నూ, ఆహార పదారాధ్ ల 
వివరాలను వరిణ్ంచిన రాయలు ఇంత అదుభ్తంగానూ  కష్ యోచితమౖెన భోజన వివరాలను వరిణ్ంచాడు, రాబోయే ఆశావ్సాలలో 
చూడవచుచ్! 
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చ. కదళిగభీరపుషప్పుటికాచఛ్ట జేతుల నిపప్పిండి  
     గుదురుగ నిలిప్ యోపుగతి గూనల నూనియ నించి ట ము 
     నున్దికిన టి ల నది నొకక్ట ంకిడి వతుత్ రెందరే 
     వదలక యాతనింట శని రమున నబ్రదేశ షణ్ ల్ 
 
ఆ మహాశయుడి ఇంటోల్  ఒక మూల పెదద్ పెదద్ బానలుండేవి, వాటి నిండా నువువ్ల నూనె వుండేది, పెరటోల్  పెదద్ అరటి 

తోట వుండేది, ఆ అరటియాకుల, పూవుల పెదద్ పెదద్ దోనెలలో ఈ బానలోల్ ని నూనెను కావలసినంత నింపుకొని, అరచేతులోల్  ఇపప్పూల 
పిండి పోసుకొని, ఆ పిండి మీద ఈ నువువ్ల నూనెను నింపిన దోనెలు పెటుట్ కొని, అంతకు ముందే సిదధ్ంగా, శుదధ్ంగా 
విషుణ్ చితుత్ డు ఉతికి పెటిట్న వసాలను, ధోవతులను,( ఇవి ఆయన ఇంటిలోని వసాలు, ఆయన యా కులకు సిదధ్ంచేసిన మడి బటట్లు, 
పటుట్ వి) 

సుబబ్రంగా సాన్నం చేసి కటుట్ కునేవి కనుక, చేతోత్  ముటుట్ కోకుండా, నిబబ్రంగా వాటికిముడేసిన తాళళ్నుపటుట్ కుని 
ఊపుకుంటూ, పరసప్రం మీరెకక్డినుంచి వచాచ్రు అంటే మీరెకక్డి నుంచి..??అని వివరాలు తెలుసుకుంటూ, పాత 
పరిచయసుత్ లను  కుశల పర్శన్లు వేసూత్ , నదికి వెళిల్ సాన్నం చేసి,ఉతికినబటట్లు కటుట్ కుని, ఉతుకుక్నన్ తమ బటట్లమూటలు పటుట్ కుని, 
విషుణ్ చితుత్ ని ఇంటికి వచిచ్, వాటిని అరేసుకుని, హాయిగా భోంచేసి, కొంతసేపు విశర్మించి, వెళేళ్పుప్డు అంతవరకూ తాము ధరించిన 
మడి పటుట్ బటట్లనో, ధావళులనో విడిచేసి, తమ బటట్లు కటుట్ కుని వెళిళ్పోయేవారు..(ఇలా ఆసిత్కులెనౖ అతిథులకు బటట్లను సిదధ్ంగా 
పెటేట్వాళుళ్ ఇపప్టికీ వునాన్రు అకక్డకక్డా, కనుక ఇదేమీ విచితర్ం కాదు) 

ఈ సనాతనధారిమ్కజీవనానిన్, ఆ పాతర్ సవ్భావానిన్, పరిసరాలను, సమాజానిన్ పరిచయం చేయడం రాయల పర్తేయ్కత! 
ఇలా గుంపులకు గుంపులుగా పర్తేయ్కించి శనివారమునాడు దూర ంతాలనుండి వెషౖణ్వులు 

వదిలిపెటట్కుండా వచేచ్వాళుళ్. ఇలా నితాయ్నన్దాన నిరతునిగా  సంతరప్ణలు చేసుత్ నాన్డు విషుణ్ చితుత్ డు. పర్తేయ్కముగా 
శనివారమునాడు అని ఎందుకు చెపాప్డు అంటే వారాల సంతలు జరుగుతుంటాయి కదా..ఆ ంతంలో శనివారమునాడు ఏదో 
సంత జరుగుతూ వుండి వుంటుంది బహుశా, భోజనం చేసి యాతర్లనుండి తిరిగి తమ తమ ఇళళ్కో, ఇంకా 
యాతర్లకు ముందు ముందుకో వెళూత్ , ఈ ంతంలో అరుదుగా, చవగాగ్  దొరికే వాటిని కొనుకుక్ని వెళేళ్ వాళళ్నన్మాట! 
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నువువ్ల నూనెలో ఇపప్పిండిని కలిపి, ఆ మిశర్మానిన్ తలకూ, శరీరనికికూడా కామోసు, శుభర్ంగా పటిట్ంచి సాన్నం చేసేవాళళ్నన్మాట, 
ఆరోగయ్ం కోసం, అది ఒక అదనపు వివరం, రాయలు ఈ పదయ్ంలో చెపిప్ంది.  

 
 

. ఆ ని ఠ్నిధి గేహ మ నడురేయాలించినన్ యునెం 
     తే నాగేం  శయాను పుణయ్ కధలుం దివయ్ బందాను సం 
     ధాన ధానము నా త్ క బ తా నా త్య్షణ్తా  నాసత్య్పూ 
     పో  నా త్య్దన షట్వంచ కృపయా భోకత్వయ్మన్ పలుక్లున్     
  
ఆ విషుణ్ చితుత్ ని ఇలుల్  అరధ్రాతర్ంలో కూడా శేషశాయి ఐన  మహావిషుణ్  సంబంధమౖెన కథలతో,  విడ 

దివయ్ పర్బంధ  పారాయణతో, అతిథి, అభాయ్గతులకు సావ్గతవచనాలతో, '' ఎకుక్వగా కూరలు లేవు, వేడిగా కూడా లేదు, పపుప్లేదు, 
అపప్చుచ్లు లేవు, వునన్ అనన్ం కూడా నాణయ్ముగా లేదు, దయచేసి ఓరుచ్కుని భోజనం చేయండి '' అనే పలుకులతో మారు గుతూ 
వుంటుంది అరధ్రాతర్ంలో కూడా! అంటే, ఆయనకు అంతరాయ్మి దేవుడు, అతిథి దేవుడు, ఈ ఇదద్రు దేవుళళ్ సేవ తపప్ వేరే ఏదీలేదు 
పర్వృతిత్ ఐనా, వృతిత్ ఐనా అదే. ఆళావ్రుల లోనే కాదు, పర్బంధపాతర్లనిన్ంటిలో కూడా కచిచ్తంగా ఈయనే  పెదద్మనిషి, పర్వరుడికి ఐనా 
ఊళుళ్ తిరగాలి, వింతలూ విశేషాలూ చూడాలి అనే కుతూహలం వునన్ది, ఈయనకు అదీ లేదు, తను వెళేత్ గుడిలో దేవుడు, తన 
ఇంటికొసేత్ అతిథి దేవుడు, ఈ ఇదద్రి సేవ, అంతే.కనుక ఈయన 'పెరియాళావ్రు' అనే సారధ్క నామధేయుడు కూడా! 

 
తే. ఇతెత్రుంగున న ౖ షణ్  తత్ముండు  
    జాగరూకత   రిత్క భాగవతుల 
    కితర మెరుగక ఎవ రేమేమి డి  
    రలయ క  పెటిట్ సంతు ట్ సలుపుచుండె 
  
ఈ విధంగా పరమ జాగరూకుడె ౖతీరాథ్ టన, దేశాటన, పుణయ్ కేష్ టన చేసే భాగవతులకు, ఎవరేది అడిగితే, వారికది 

పెటిట్ , సంతృపుత్ లను చేసుత్ నాన్డు. ఈ చినిన్ పదయ్ంతో పర్థమాశావ్స కథా ఘటాట్ నిన్ ముగించి ఆశావ్సాంత పదాయ్లూ అని 
చెపుప్కునే పదాయ్లతో పర్థమాశావ్సం పూరిత్చేశాడు రాయలు. ఇంత చినిన్ పదయ్ంలో కూడా ఒక కొండంత సందేశానిన్ పెటాట్ డు. 
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'జాగరూకుడె'ౖ సేవ చేయడం అంటే చాలా భయ భకుత్ లతో చేయడం, ఎకక్డ ఏ లోటు, పొరపాటు వసుత్ ందో, అతిథిసేవలో లోపం 
వసుత్ ందో అని సేవజేయడం, చేసే ఏ పనికెనౖా అది అవసరం, అందునా, దానం చేసేపుప్డు అది మరీ అవసరం. అందుకే '' అవజఞ్యా 
న దాతవయ్ం కసయ్ చిలీల్లయాపివా అవజఞ్యా కృతం హనాయ్దాద్ తారం నాతర్ సంశయః '' అని సుమం డితో పలికించాడు వాలీమ్కి వారు 
రామాయణంలో. 

అవజఞ్ అంటే నిరల్ ం, చిలీల్లగా అంటే సరదాగా, నిరల్ ంగా, సరదాగా, పరిహాసంతో ఎనన్డూ దానంకానీ, ధారిమ్క 
కారాయ్లు కానీ చేయకూడదు, దాతా చేయ కూడదు, కారయ్కర త్లూ చేయకూడదు, ఎవరు చేసినా ఆ దోషం ఆ దాతను నాశనం 
చేసుత్ ంది!  

ఇది తెలిసిన వాడు కనుక విషుణ్ చితుత్ డు ఇలా జాగరూకుడె ౖ అతిథి సేవ చేసుత్ నాన్డు అని ఇది తెలిసిన రాయలు 
తెలియజేశాడు, ఈ దానంలో, యజఞ్, యాగాది, కర్తువుల, పూజలలో లోపాలు చేసేత్ బర్హమ్రాకష్సులె ౖపుడతారు అని ధరమ్ శాసత్ర్ 
నిరేద్శం. అలా బర్హమ్రాకష్సుడెనౖ  వాడి వృతాత్ ంతం కూడా ముందు ముందు ఆముకత్మాలయ్దలో రుచి చూదాద్ ం. 

 
కం. జలచర కిటి హరి వటు గు  
     కుల రఘుకుల రి బుదధ్ ఘోటి ముఖో  
     జజ్ ల జనికృత జనరకాష్ 
     అలమేలమ్ంగాభిధేందిరాలయ  వకాష్ 
 
జలచర -మతస్య్, కూరమ్ అవతారాలు; కిటి-సూకరము, వరాహావతారము;హరి-సింహము, నరసింహావతారము; 

వటు- వామనుడు గుకుల-పరశురామావతారము, రఘుకుల- రామావతారము;సీరి-బలరాముడు, కృషాణ్ వతారము;బుదధ్-
బుదుధ్ డు;ఘోటి-గు నెన్కిక్నవాడు కలిక్ అవతారము; పర్ముఖ-ఉజజ్ ల-జని కృత జన రకాష్- మొదలెనౖ పర్కాశవంతమౖెన 
జనమ్లనెతిత్  జనులను రకిష్ంచినవాడా, 

PPP 
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ది తీయా సము 
  

 నయన కువలయుగళా 
నూనజోయ్తా న్యిత మ్తోజ జ్ లముఖ  
తాయ్నీత ర  పున 
రానయన మణ ంకటాచలరమణా 

 
లUదేవి యొకక్ కలువలవంటి కనున్లను వికసింప జేసే వెనెన్లవంటి చిరునవువ్లచేత పర్కాశించుచునన్ ముఖము 

గలవాడా,రాకష్సులచేత అపహరింపబడిన దేవతల లUని మరలా తెచుచ్వాడా, వేంకటాచలపతీ, అవధరింపుము, అని 
ఆముకత్మాలయ్దలోనిరెండవ ఆశావ్సమును రంభించాడు రాయలు.  

కలువలు చం ని రాకతో వికసిసాత్ యి. ల దేవి రెండు కనున్లు అనే కలువలు వేంకటాచలపతి యొకక్ చిరునవువ్లు అనే 
వెనెన్లను వొలికించే ముఖము అనే చం డిని చూసి వికసిసాత్ యి. ఆ వేంకటాచలపతి రాకష్సులచేత అపహరింపబడిన దేవతల లUని 
(దెతౖాయ్నీత సుర  )మరలా తెచిచ్ ఇసాత్ డు. ఇకక్డ దేవతలు అంటే దెవౖీ సంపద గలిగిన, సదుగ్ ణములు కలిగిన ఉతత్ములు అనడానికి 
సూచకంగా 'పునరానయన' అనే పదంతో సూచించాడు. 'అయనము' అంటేధరమ్ సంబంధమౖెన అని.'కర్మణ' అంటే పాదముల ఉనికి 
అని, కనుక ఆయన పాదములను సమ్రించడం ధరమ్మారగ్పు సిరిని తెచిచ్ఇసుత్ ంది అని. ఆ పదములనే నముమ్కునన్ విషుణ్ చితుత్ లకు ధరమ్ 
మారాగ్ నిన్ పర్బోధించిన 'సిరి' ల  దేవియే కూతురె ౖజనిమ్ంచింది,అంతే కాదు, వెషౖణ్వ ధరమ్ మారగ్ పర్బోధం చేసిన విషుణ్ జ్చితుత్ లవారికీ 
'ధన లU' బహూకరింపబడబోతునన్ది. వీటికి సూచనగా, కావాయ్ల ఆరంభంలో, మధయ్లో, చివరిలో మంగళ పూరవ్కంగా వుండాలి 
గనుక ఇలా శుభ సూచకంగా ఈ పదయ్ంతో రంభించి ఈ దివ్తీయాశావ్సములో మదురానగర వెభౖవానిన్, ఆ నగరంలోని 
పుషప్లావికలు, అంటే పూవులనమేమ్ సుందరీమణుల చాతురాయ్నిన్, షమ్ ఋతువును, మధురరాజు మతస్య్ ధవ్జుడు తన 
ఉంపుడుగతెత్  ఐన వేశయ్వదద్కు వెళూత్ , మారగ్మధయ్ంలో ఒక పండితుడి సంభాషణవిని వెరౖాగాయ్నిన్ పొంది వెనకుక్ తిరిగివెళిళ్, తన సభలో 
తనను కటాకిష్ంచి ముకిత్ని పర్సాదించే దెవౖమును చూపిన వారికి బహుమానమును పర్కటించడం, అనేక ధరామ్లకు చెందినవారు తమ 
తమ దెవౖములను గురించి బోధించడం, మహావిషుణ్ వు విషుణ్ చితుత్ లవారిని మధురకువెళిల్, ఆ మహారాజు సభలో వెషౖణ్వ ధరామ్నిన్ గురించి 
ఉపనయ్సించి రాజునూ వెషౖణ్వునిగా జేయమని ఆదేశించి పంపడం, విషుణ్ చితుత్ లవారి మధురా పర్యాణము, వీటి గురించిన అదుభ్తమౖెన 
నూటఒకక్ పదాయ్లను అందించాడు. రాయల కవనశకి త్కి మరొక తారాక్ణమౖెన ఈ ఆశావ్సంలో ఒకొక్కక్ అంశానికి సంబంధించిన ఒకటి 
రెండు పదాయ్లను  మాతర్ం పరిశీలిదాద్ ము!  



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   40 McõGS¥{MLjjÁ

 
ఏ ట సతులపాలిండల్  గంబూర      
      నవ రముల చిపప్ క చు మానుచ్ 
మలయజం బే ట దొలుచెకక్డులిచి   మే  
      డల కిడడ్ మిగుల భూములకు డిగుగ్ 
గలచునే ట ంహళ గజంబుల గాలి  
       ళ నుదగిద్ గజంబు  
దాలుత్రే టి కత్న భూప నిరామ్లయ్  
     మరకతంబులు పెర ధరణిపతులు 
 
కపివర నియుకత్ గిరి స గగ్హననిలయ 
గా  గా త కనక ముకాత్ క ట  
గోపురా దితోచచ్తా కోష్భయ్వ  
దనరు దకిష్ణ మథుర ం  దృమధుర 

 
ఎకక్డ ల పాలిండల్పె ౖపూయబడిన గంధపు పూత వారు ధరించిన కొతత్ ముతెత్పు హారములలోని అపుప్డే కొతత్కొతత్గా సేకరించిన 
ముతెత్ములకునన్ ముతెత్పు చిపప్ల పాచివాసనను అణిచి వేసుత్ ందో,ఎకక్డ  గంధపు చెటల్నుండి తొలిచిన పె ౖపె ౖబెరడులు వారి ఇళళ్కు 
దావ్రాలు, కిటికీలు మొదలెనౖ వాటికి ఉపయోగించగా మిగిలిన నులు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయో, (మలయజంబు.. 
అంటే  మలయపరవ్త సానువులలో మొలిచిన గంధపు చెటుల్ ) ఎకక్డ సింహళ గజంబుల గాలి చెతౖర్ మాసంలో అంటే వసంత 
రుతువులో ఉతత్ర దేశంలోని గజమును కలచివేసుత్ ందో (ఉదగిద్శాగజంబు), ఎకక్డ చీన సారవ్భౌములు ధరించి వదిలేసిన, వాడి 
వదిలేసిన నిరామ్లయ్మువంటి మరకతమణులను ఇతరదేశాల రాజులు 'మహా పర్సాదం' అని ధరిసాత్ రో, కపివరుడెనౖ 
సు వునిచేత నియమించబడిన కొండలవంటి శరీరాలు కలిగిన కోతులు, అంటే వానర సేన, సీతానేవ్షణ చేసిన 
సందరభ్ంలో పర్వేశించిన, ముతెత్ములు పొదిగిన బంగారు దావ్రములు, కవాటములు, ఉనన్తమౖెన గోపురములు 
కలిగినది, ఆకర్మించడానికి శకయ్ముగాని కోట కలిగినది, దటట్ మౖెన వృకష్ముల చేత శోభించే మధురమౖెన 'దకిష్ణ మధుర' వొపాప్రును.  
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తమిళనాడు లోని పొదిగె ౖ మలె ౖ పరవ్త సానువులలో జనిమ్ంచే తామర్పరిణ్ నదిలో పర్పంచ పర్శసత్మౖెన ముతెత్పు చిపప్లు 
లబిసాత్ యి. ఆ నదీతీరపటట్ణం కనుక ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ కొతత్ ముతెత్పు చిపప్లు సేకరించి, ఆ ముతెత్పు చిపప్ల పాచివాసన కూడా 
వదలని కొతత్కొతత్ ముతాయ్ల హారాలు ఆ పటట్ణ లు ధరిసాత్ రు.  చందనం విరివిగా లభించే దేశం కనుక వారు తమ వకోష్జములపె ౖ
అలదుకునన్  గంధపు పరిమళము ఈ ముతాయ్ల హారాల పాచివాసనను అణిచి వేసుత్ ంది. 

ఆ పటట్ణపర్జలు వాడగా మిగిలిన గంధపు చెటల్ భాగాలు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయి. అకక్డి చకర్వరుత్ లు వాడి 
పారేసిన మరకత పచచ్ల హారాలను ఇతర ంతాల చకర్వరుత్ లు ధరిసాత్ రు. అంత సంపనన్మౖెన దేశం, పటట్ణం.అకక్డి సింహళ 
గజములు అంటే సింహళ దేశము నుండి తెచిచ్న మేలు జాతి ఏనుగులు మాతర్మే కాదు, సింహళం అంటే లంక, అకక్డి మదగజం 
రావణుడు, వాడు కలిచింది, బాధ పెటిట్ంది  చెతౖర్ మాసంలో జనిమ్ంచినవాడు, వసంత ఋతువులోతన భారాయ్ వియోగముతో 
బాధపడిన 'ఉతత్రదేశపుగజము ఐన  రాముడిని' అని ధవ్ని. మరొక చమతాక్రం సింహళదేశపు ఏనుగులు గనుక సింహపు శరీర 
పరిమళముతో ఉతత్ర దేశపు ఏనుగులకు కలవరం కలిగిసాత్ యి అని. మరొక అదుభ్తమౖెన చమతాక్ర ధవ్ని సింహ మధయ్ ఐన గోదాదేవి 
ఉతత్ర దేశపు గజగమనుడెనౖ కృషుణ్ ని కలిచివేసింది అని, సహజంగానే వసంతఋతువు మదన తాపానిన్ కలిగిసుత్ ంది కనుక. ఇవనీన్ 
ఉదేద్శ పూరవ్కంగా ధవ్నించిన పర్తీకలు. రామాయణ ధవ్నిగా కపిసేన సీతాదేవి కోసం అనేవ్షణ చేసూత్  మధురా పటట్ణానిన్ కూడా 
పర్వేశించారు అని చెపాప్డు, వాలీమ్కివారు కూడా" ముకాత్  కవాటం పాండాయ్నాం తతర్దర్ థవానరాః " అని సు ర్వునిచేత పలికించారు. 
పురాతన భూపతులు అంటే ఆదివరాహుడు, రంగనాధుడు మొదలెనౖ అవతార మూరుత్ లు. వారు వరించిన భూదేవి అంశతో 
జనిమ్ంచినది గోదాదేవి అని ముందుముందుచెపాత్ డు రాయలు. కనుక ఆ గోదాదేవిని సీవ్కరించిన కృషుణ్ డు, ఆ గోదాదేవియే సవ్యంగా 
తను ధరించి వదిలివేసిన పూలహారానిన్, ఆ నిరామ్లాయ్నిన్ ధరించిన కృషుణ్ డు కూడా ఈ పదయ్ంలో ధవ్నిగా సూచింపబడాడ్ డు. ఈ కృషణ్  
పర్తీకకు సూచనగానే 'దకిష్ణ మధుర'అనాన్డు, 'ఉతత్రమధుర', కృషుణ్ ని మధుర కూడా ఒకటి ఉనన్ది కనుక. ' మాయనె ౖ
వడమదురె ౖమౖెందనె.ౖ.తూయ పెరునీర్ యమునె ౖతురెవౖనె'ౖ అనన్ది గోదాదేవి తన తిరుపాప్వెలౖోని ఒక పాశురంలో,'ఉతత్ర మదురలో 
పెతత్నం చెలాయించేవాడు' అనే అరధ్ముతో ఇనిన్ అదుభ్తమౖెన పర్తీకలతో మధురా పటట్ణ వెభౖవానిన్ ఈ అదుభ్తమౖెన పదయ్ంలో 
వరిణ్ంచాడు రాయలు.    
 

థ్ర ధా ర యౌవతరతి చిచ్నాన్చచ్ ర ఫ్ర 
దుగ్రుముకాత్వలి చేటికలి రులతో గూడంగ యనిన్జో 
దరలగన్ంబగుదాని నెమొమ్గులధసథ్ం  తరిన్ రాలప్ నా  
కర మ ంబని యం గా కుదధి దకక్ నుబ్టుట్నే ముతెత్ముల్     
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రాయల గాఢ శృంగార వరణ్నలకు ఇది ఒక ఉదాహరణం. ఆ పటట్ణంలోని మేడలపె ౖసంచరించే యువతులు, మదవతులు 

తమ యులపె ౖ ఉపరతి సలుప్తుంటే, ఆ తీవర్తకు వారి మెడలలోని పూలహారాలు, సవ్చచ్మౖెన ముతెత్పు హారములు తెగిపోయి, 
వాటిలోని పూవులు, ముతాయ్లు దొరిల్ పడిపోతే, ఆ పూలను, పర్కాశవంతములెనౖ పెదద్ పెదద్ ముతాయ్లను పరిచారికలు వూడిచ్ 
పారబోసుత్ ంటారు. ఉపరతితో అలిసిపోయి తమ ఉదరములమీద లిపోయిన ఆ యువతులు మదన వరష్ం కురిపిసుత్ ంటే గగనమే 
నిలయమని (ఆకరము అభర్ంబని యం  గాక ) అంటుంటారు ( పురుషులు), ఆ రతిపారవశయ్ము చేత పొందిన ఆనందముతో 
సవ్రగ్లోకపుటంచులను చేరుకుంటారనన్మాట! సముదర్ములో తపప్ ముతాయ్లు పుడతాయా? (ఉదధి దకక్న్ పుటుట్ నే ముతెత్ముల్) 
అంటే, మదనసాగరమధనంలో తపప్ శృంగారభావ సంతృపిత్ లోని ముతయ్ములవంటి అనుభవాలు దొరుకుతాయా?దొరకవు!ఆ 
పటట్ణంలోని మేడలు ఆకాశానిన్ తాకుతుంటాయి గనుక, పరిచారికలు వూడిచ్ పారబోసినపుప్డు మేఘములలో చేరిన ఈ 
హారములలోని ముతెత్ములనే మేఘములు వరిష్ంచడం వలన మేఘములలో కూడా ముతెత్ములు వుంటాయి అని అంటారు గానీ, 
ఎకక్డెనౖా మేఘాలలో ముతాయ్లు ఉంటాయా? సముదర్ములో వుంటాయి గానీ!..అనికూడా అరధ్ము. 
ఈ పదయ్ములో రాయలు లోతెనౖ, గాఢమౖెన,గూఢమౖెనశృంగారవరణ్న చేశాడు, ఇది పర్బంధము కనుక, తను రసికరాయలు గనుక!  
 

గిరికొను గోపురా  పరికీలిత పంకజ రాగ ర మ్ గ 
టెట్ర యగు చాయ బొలుచ్ దివ ం డు చకక్న మింట బో చో       
మరచి ధాత పాటలిమ మధయ్మ సంధయ్కు జేయలేని యా 
కొరతయు దీరుచ్కో దొగరు కొలిప్న వడి బటట్ణంబునన్              

 
సూరుయ్నికి రెండు సంధయ్లునాన్యి. ఉదయ సంధయ్, సాయం సంధయ్. ఈ రెండు సంధయ్లలోనూ సూరుయ్డు ఎరర్ని రంగులో 

ఉంటాడు.ఒకక్ మధాయ్హన్ సమయంలో, మధాయ్హన్ సంధయ్లో మాతర్ం ఆ ఎరర్ని వరణ్ం వుండదు. విధాత బహుశా మరిచిపోయి ఆ 
మధాయ్హన్పుసంధయ్కు ఆ ఎరర్ని రంగును కలిగించని కొరతను దీరచ్టానికా అనన్టుల్  మధాయ్హన్ సమయంలో ఆ పటట్ణము పెనౖుండి 
సూరుయ్డు వెళేళ్పుప్డు ఆ పటట్ణంలోని మేడలపెనౖ, కోట బురుజులయందు  చెకక్బడిన పదమ్ రాగ మణులయందు పడిన సూరుయ్ని 
కాంతి(గిరికొను గోపురాగర్ పరికీలిత పంకజ రాగ రశిమ్) ఆ పదమ్ రాగ మణుల ఎరర్ని కాంతిని పర్తిఫలించడం వలన ఎరర్ని రంగును 
అలదుకొని మధాయ్హన్పు సూరుయ్డు కూడా ఎరర్ని ఛాయతో పర్కాశిసూత్  'అరుణుడు' అనే పేరును సారధ్కం చేసుకుంటాడు!  ఇలా ఎటు 
చూసినా సిరి, సంపద, ఠీవి, రాజసం వెలుగొందుతునన్ పటట్ణం ఆ దకిష్ణ మధుర. ఇటువంటి పర్కృతి శోభతో, ఐశవ్రయ్వంతమౖెన 
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మేడలలో,కోటలలో వుండే సంపనున్లతో బాటు చతురులెనౖ, సరసులెనౖ సామానయ్ జనులకు కూడా ఆ పటట్ణంలో కొదువలేదు. ఆ 
పటట్ణ వీధులలో పూవులముమ్కునే యువతుల లౌకాయ్నిన్, ఆ పూవులకోసం అనే మిషతో వచేచ్ పురుషుల సరస సంభాషణా 
చాతురాయ్నిన్ ఇలా వరిణ్ంచాడు.  పురుషుల మధయ్ తిమించని ఈ సరసం, మొరటుగా అనిపించని శృంగార రసపోషణం మానవ 
జీవితంలో సహజసుందరమౖెన అతయ్వసరమౖెన అంశాలలో కొనిన్. వీటిని తెలుసుకొనడం వలన సరససంభాషణా చతురత 
కలుగుతుంది. యాం కంగా సాగే జీవన సమయం రసమయం అవుతుంది. కనుక 'కొదిద్గా' తెలుసుకుందాము.  

లది యీ నీదండ ల యెంత నా దండ  
       కును లబెటట్నెవ ని తరంబు  
కలువ తా లు గానమలి కదంబక ణి  
       కలువ తా లు డకయ కలుగునె 
కడి దు నా కిముమ్ పడతి యీ గేదంగి  
       నన కడి మి ముందరికి జూడు  
జాతు లేవంబుజేకష్ణ పదిమ్నులు త 
       మును నునన్ యెడ జాతు లునికి యరుదె    
 
యనుచు దొలి నుడి నభిలాష లెనయ మూగి 
పలుకుతోడనె నరమ్ గరభ్ంబు గాగ  
నుతత్రము పలల్వ ణికొసగు చలరు 
లముమ్దురు పుషప్లా కలపుప్రమున 

 
వెలదీ, యీ నీ దండ వెల ఎంత? నా దండకు వెలగటట్డం ఎవవ్రి తరమయాయ్? (దండ అంటే పూల దండ, బాహువులు, 

సమీపమున అనికూడా అరధ్ం) తుమెమ్దలగుంపువంటి జడకటుట్  గలదానా!(అలికదంబకవేణి)    కలువల వాసనయే కనబడడం 
లేదేమిటి? మనము కలుసుకోవడానికి సథ్లమే కనబడదేమిటి అని శే ల్ష!(కలువ తావులు గానము)వాడి అంటే ధరించి చూడకుండానే 
కలువపూవుల వాసనలు ఎలా తెలుసాత్ యయాయ్?(కలువ తావులు వాడకయ కలుగునె)అంటే ధేయపడి, తిరిగి తిరిగి అలిసి 
వాడిపోకుండానే, కలుసుకోవడానికి సథ్లం, సమయం, సందరభ్ం దొరుకుతాయా?అంత తేలిగాగ్  మీకు పడిపోయేవాళళ్లాగా 
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కనబడుతునాన్మా? అని శే ల్ష! బొడుడ్ ను కూడా తామరపూల కుదురుతో పోలచ్డం సరస కవితవ్ సంపర్దాయం కనుక ఆ సుందర నాభి 
దరశ్నం గురించి కూడా అడిగేవారు, చెపేప్వారు చెపప్కనే చెపుత్నాన్రని రాయలు రసమయంగా చెపుత్నాన్డు!  

ఓ పడతీ, వాడిపోని ఈ మొగిలి పూవురేకును నాకు యివువ్(కడివోదు నా కిముమ్ పడతి యీ గేదంగి) వాడి..పోని.. అంటే 
ఒకసారి అనుభవించి ఆనందిసేత్ మరలి పోని, ఈ 'మొగిలిపూరేకు' అంటే 'ఆడతనానిన్' నాకు ఇవువ్ అని,కడివోదు..అంటే..ముదద్ నోటోల్ కి 
పోదు, తిండి పోదు అని అతని శే ల్ష కూడా, దానికి జవాబుగా 'కడివోమి ముందరికి జూడు'ఈ మొగిలిపూరేకును వాడిన తరావ్త 
అపుప్డు చూడు వాడిపోయేదీ లేనిదీ, ఒకసారి నాతో కలిసి ఎడబాటు కలిగితే అపుప్డుకూడా తిండి నోటికి పోదు అనేది ముందు 
ముందు చూదుద్ వుగాని అని ఆమె! ‘ముందర చూసి’ వాడిపోయేదో వాడిపోనిదో తెలుస్కోవయాయ్ అని మరీ లోతెనౖ శృంగార 
అంతరారధ్ం!    

'జాతులు' అంటే జాజి పూవులు, ఏ జాతి లు, పదిమ్ని, హసిత్ని, శంఖిని అని కూడా, కనుక జాజులునాన్యా?అని 
అడిగాడు.పదిమ్నులు అంటే తామరపూలు, పదిమ్నీ జాతి లు కూడా, కనుక పదిమ్నులునన్ చోట వేరే జాతులు ఎందుకుండవు, 
జాజులుఎందుకు వుండవు, కావలసిననిన్!('జాతు లేవంబుజేకష్ణ పదిమ్నులు సెతౖమును నునన్ యెడ జాతు లునికి యరుదె?) లలో 
పదిమ్నీ జాతి లు, పూలలో పదమ్ములూ, యితర జాతుల లకనాన్, జాజిపూలకనాన్ కొదిద్ద్గా శర్మతో లభించడం జరుగుతుంది,ఆ 
జాతి వారే, ఆ పదామ్లే లభిసుత్ నన్పుప్డు ఇతర జాతులు దొరకడం ఏమనాన్ అరుదా? ఇలా మొదటిమాట, తొలి పలకరింపుతోనే తమ 
కోరికలు తెలిసేలా, నరమ్గరభ్ముగా పలికే సరసులకు, విటులకు, వారి భావానికి తగగ్టుట్  సరిగా, గడసరిగా, ముకత్సరిగా, 
ముచచ్టగా సమాధానాలిసూత్  సొగసరులెనౖ విరిబోణులు విరులముమ్తూ వుంటారు మధురా పటట్ణంలో.    
 

పదామ్సయ్ పురి ననుభ తకు నీవ ఎ 
        తుత్లు టుట్ దనగ రావల  నిటకు 
దెలుపుమా జాముండు నలరింపొ ఘటికా ద  
        యం బుండు నల రింపొ కంబుకంఠి             
యే డుటకు నీ  ఋతు ల చెపెప్ద 
      ద మే మందాక నోర గలమె      
చేరగా రాదె బా కము గే లోకిన 
      యంతనే చెడునె యేణాయతాకిష్ 
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యనుచు బరిభాష లె దమామ్స దొరల  
నాద మో  జెరంగిడి యాగు న   
కంట నిగుడ రులాన్నుచ్ కరణి జలుల్  
సరసపు జలంబె జాణల మరులుకొలుప్   

 
ఓ పదమ్ముఖీ! యీ పురములో విరుల గంధమును అనుభవించు వానికి నీవే ఎతుత్ లు అంటే పూల ఎతుత్ లు పెడతావట 

గదా (శృంగార డకు ఎదురు చెలిల్సాత్ వట గదా అనీ, కామసదనానిన్ కామ డలోఎదురొతుత్ లు ఇచేచ్ కాముకివి అట గదా..అనినీన్!) అని 
ఇంత దూరం రావలసి వచిచ్ంది (పదామ్సయ్ పురి ననుభవితకు నీవ ఎతుత్ లు వెటుట్  దనగ రావలసె నిటకు) 
 ఓ శంఖమువంటి కంఠముగలదానా!  ఒక ఝాము నిలిచి వుండే ‘అలరు' ఇంపో, రెండు ఘడియలు వుండే'అలరు' ఇంపో 
తెలుపుము..'అలరు' అంటే పుషప్ము కనుక ఒక జాము అంటే మూడు గంటలు వాడకుండా నిలువ వుండే పువువ్ మంచిదో, రెండు 
ఘడియలు అంటే గంట నిలువ వుండే పువువ్ మంచిదో చెపప్వూ అని అరధ్ము, మూడు గంటల కామకేళియో, ఒక గంటసేపే 
ఉండేదో ఏది కావాలో చెపప్వూ అని అంతరారధ్ము! (దెలుపుమా జాముండు నలరింపొ ఘటికా దవ్యంబుండు నలరింపొ 
కంబుకంఠి)        

నేను అడిగిన పూవును ఇవవ్డానికి ఆ పూవు దొరికే ఋతుకాలం రావాలి అని ఎందుకు ఠలాయిసాత్ వు, వాయిదా 
వేసాత్ వు,ఏడిపిసాత్ వు? నేను అంత దాకా వోరుచ్కోగలనా?..అని అరధ్ము, సంభోగానికి ఋతుసాన్నం చేసిన తరావ్త అని 
ఎందుకువాయిదా వేసాత్ వు, నేను అంత దాకా వోరుచ్కో గలనా అని అంతరారధ్ము! 
(యే వేడుటకు నీవు ఋతువేల చెపెప్దవువిద మేమందాక నోరవ్గలమె) 
      

ఓ లేడి కనున్ల చినన్దానా! నేను దగిగ్రికి రాకూడదా? దగగ్రకు వచిచ్నంత మా న, చేయి తగిలినంత మా న  బాసికము 
ఏమనాన్ చెడి పోతుందా? ( బాసికము అంటే పూలదండలలో అలంకరించి అలేల్ ఒక రంగురంగుల బిళళ్వంటిఅలంకరణ, బాసికము 
అంటే ఊరువుల మధయ్ భాగము, పొతిత్ కడుపు ంది భాగము అని కూడా అరధ్ము!)     
(చేరగా రాదె బాసికము గేలోస్కినయంతనే చెడునె యేణాయతాకిష్)                

ఇలా ఏదో రహసయ్ సంకేత పరిభాష లాగా మాటాల్ డుతుంటే అంతరారధ్మును గర్హించి, చీర చెంగుతో వసుత్ నన్ నవువ్ను 
బిగబటిట్ , చీర చాటున దాగిన పంటి నవువ్ దాగకుండా కనున్లోల్  పర్తిఫలించే కంటి నవువ్గా, మదన భావంతో 
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కనులు మెరుసుత్ ండగా, పూలను తడిపే నెపముతో వాటిమీద చలుల్ తునన్టుల్ గా ఈ సరసుల మీద చలేల్ నీళేళ్ సరసపు నీళుళ్గా విటులను 
ఆకరిష్సుత్ ండగా విరిబోణులకు విటులకు విరుల వాయ్పారం విరహ వాయ్పారం జరుగుతూ వుంటుంది ఆ మధురా పటట్ణంలో.         

  
PPP 

నయన కువలయుగళా 
నూనజోయ్తా న్యిత మ్తోజ జ్ లముఖ  
తాయ్నీత ర  పున 
రానయన మణ ంకటాచలరమణా 

 
లUదేవి యొకక్ కలువలవంటి కనున్లను వికసింప జేసే వెనెన్లవంటి చిరునవువ్లచేత పర్కాశించుచునన్ ముఖము 

గలవాడా,రాకష్సులచేత అపహరింపబడిన దేవతల లUని మరలా తెచుచ్వాడా, వేంకటాచలపతీ, అవధరింపుము, అని 
ఆముకత్మాలయ్దలోనిరెండవ ఆశావ్సమును రంభించాడు రాయలు.  

కలువలు చం ని రాకతో వికసిసాత్ యి. ల దేవి రెండు కనున్లు అనే కలువలు వేంకటాచలపతి యొకక్ చిరునవువ్లు అనే 
వెనెన్లను వొలికించే ముఖము అనే చం డిని చూసి వికసిసాత్ యి. ఆ వేంకటాచలపతి రాకష్సులచేత అపహరింపబడిన దేవతల లUని 
(దెతౖాయ్నీత సుర  )మరలా తెచిచ్ ఇసాత్ డు. ఇకక్డ దేవతలు అంటే దెవౖీ సంపద గలిగిన, సదుగ్ ణములు కలిగిన ఉతత్ములు అనడానికి 
సూచకంగా 'పునరానయన' అనే పదంతో సూచించాడు. 'అయనము' అంటేధరమ్ సంబంధమౖెన అని.'కర్మణ' అంటే పాదముల ఉనికి 
అని, కనుక ఆయన పాదములను సమ్రించడం ధరమ్మారగ్పు సిరిని తెచిచ్ఇసుత్ ంది అని. ఆ పదములనే నముమ్కునన్ విషుణ్ చితుత్ లకు ధరమ్ 
మారాగ్ నిన్ పర్బోధించిన 'సిరి' ల  దేవియే కూతురె ౖజనిమ్ంచింది,అంతే కాదు, వెషౖణ్వ ధరమ్ మారగ్ పర్బోధం చేసిన విషుణ్ జ్చితుత్ లవారికీ 
'ధన లU' బహూకరింపబడబోతునన్ది. వీటికి సూచనగా, కావాయ్ల ఆరంభంలో, మధయ్లో, చివరిలో మంగళ పూరవ్కంగా వుండాలి 
గనుక ఇలా శుభ సూచకంగా ఈ పదయ్ంతో రంభించి ఈ దివ్తీయాశావ్సములో మదురానగర వెభౖవానిన్, ఆ నగరంలోని 
పుషప్లావికలు, అంటే పూవులనమేమ్ సుందరీమణుల చాతురాయ్నిన్, షమ్ ఋతువును, మధురరాజు మతస్య్ ధవ్జుడు తన 
ఉంపుడుగతెత్  ఐన వేశయ్వదద్కు వెళూత్ , మారగ్మధయ్ంలో ఒక పండితుడి సంభాషణవిని వెరౖాగాయ్నిన్ పొంది వెనకుక్ తిరిగివెళిళ్, తన సభలో 
తనను కటాకిష్ంచి ముకిత్ని పర్సాదించే దెవౖమును చూపిన వారికి బహుమానమును పర్కటించడం, అనేక ధరామ్లకు చెందినవారు తమ 
తమ దెవౖములను గురించి బోధించడం, మహావిషుణ్ వు విషుణ్ చితుత్ లవారిని మధురకువెళిల్, ఆ మహారాజు సభలో వెషౖణ్వ ధరామ్నిన్ గురించి 
ఉపనయ్సించి రాజునూ వెషౖణ్వునిగా జేయమని ఆదేశించి పంపడం, విషుణ్ చితుత్ లవారి మధురా పర్యాణము, వీటి గురించిన అదుభ్తమౖెన 
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నూటఒకక్ పదాయ్లను అందించాడు. రాయల కవనశకి త్కి మరొక తారాక్ణమౖెన ఈ ఆశావ్సంలో ఒకొక్కక్ అంశానికి సంబంధించిన ఒకటి 
రెండు పదాయ్లను  మాతర్ం పరిశీలిదాద్ ము!  
 

ఏ ట సతులపాలిండల్  గంబూర      
      నవ రముల చిపప్ క చు మానుచ్ 
మలయజం బే ట దొలుచెకక్డులిచి   మే  
      డల కిడడ్ మిగుల భూములకు డిగుగ్ 
గలచునే ట ంహళ గజంబుల గాలి  
       ళ నుదగిద్ గజంబు  
దాలుత్రే టి కత్న భూప నిరామ్లయ్  
     మరకతంబులు పెర ధరణిపతులు 
 
కపివర నియుకత్ గిరి స గగ్హననిలయ 
గా  గా త కనక ముకాత్ క ట  
గోపురా దితోచచ్తా కోష్భయ్వ  
దనరు దకిష్ణ మథుర ం  దృమధుర 

 
ఎకక్డ ల పాలిండల్పె ౖపూయబడిన గంధపు పూత వారు ధరించిన కొతత్ ముతెత్పు హారములలోని అపుప్డే కొతత్కొతత్గా సేకరించిన 
ముతెత్ములకునన్ ముతెత్పు చిపప్ల పాచివాసనను అణిచి వేసుత్ ందో,ఎకక్డ  గంధపు చెటల్నుండి తొలిచిన పె ౖపె ౖబెరడులు వారి ఇళళ్కు 
దావ్రాలు, కిటికీలు మొదలెనౖ వాటికి ఉపయోగించగా మిగిలిన నులు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయో, (మలయజంబు.. 
అంటే  మలయపరవ్త సానువులలో మొలిచిన గంధపు చెటుల్ ) ఎకక్డ సింహళ గజంబుల గాలి చెతౖర్ మాసంలో అంటే వసంత 
రుతువులో ఉతత్ర దేశంలోని గజమును కలచివేసుత్ ందో (ఉదగిద్శాగజంబు), ఎకక్డ చీన సారవ్భౌములు ధరించి వదిలేసిన, వాడి 
వదిలేసిన నిరామ్లయ్మువంటి మరకతమణులను ఇతరదేశాల రాజులు 'మహా పర్సాదం' అని ధరిసాత్ రో, కపివరుడెనౖ 
సు వునిచేత నియమించబడిన కొండలవంటి శరీరాలు కలిగిన కోతులు, అంటే వానర సేన, సీతానేవ్షణ చేసిన 
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సందరభ్ంలో పర్వేశించిన, ముతెత్ములు పొదిగిన బంగారు దావ్రములు, కవాటములు, ఉనన్తమౖెన గోపురములు 
కలిగినది, ఆకర్మించడానికి శకయ్ముగాని కోట కలిగినది, దటట్ మౖెన వృకష్ముల చేత శోభించే మధురమౖెన 'దకిష్ణ మధుర' వొపాప్రును.  

తమిళనాడు లోని పొదిగె ౖ మలె ౖ పరవ్త సానువులలో జనిమ్ంచే తామర్పరిణ్ నదిలో పర్పంచ పర్శసత్మౖెన ముతెత్పు చిపప్లు 
లబిసాత్ యి. ఆ నదీతీరపటట్ణం కనుక ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ కొతత్ ముతెత్పు చిపప్లు సేకరించి, ఆ ముతెత్పు చిపప్ల పాచివాసన కూడా 
వదలని కొతత్కొతత్ ముతాయ్ల హారాలు ఆ పటట్ణ లు ధరిసాత్ రు.  చందనం విరివిగా లభించే దేశం కనుక వారు తమ వకోష్జములపె ౖ
అలదుకునన్  గంధపు పరిమళము ఈ ముతాయ్ల హారాల పాచివాసనను అణిచి వేసుత్ ంది. 

ఆ పటట్ణపర్జలు వాడగా మిగిలిన గంధపు చెటల్ భాగాలు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయి. అకక్డి చకర్వరుత్ లు వాడి 
పారేసిన మరకత పచచ్ల హారాలను ఇతర ంతాల చకర్వరుత్ లు ధరిసాత్ రు. అంత సంపనన్మౖెన దేశం, పటట్ణం.అకక్డి సింహళ 
గజములు అంటే సింహళ దేశము నుండి తెచిచ్న మేలు జాతి ఏనుగులు మాతర్మే కాదు, సింహళం అంటే లంక, అకక్డి మదగజం 
రావణుడు, వాడు కలిచింది, బాధ పెటిట్ంది  చెతౖర్ మాసంలో జనిమ్ంచినవాడు, వసంత ఋతువులోతన భారాయ్ వియోగముతో 
బాధపడిన 'ఉతత్రదేశపుగజము ఐన  రాముడిని' అని ధవ్ని. మరొక చమతాక్రం సింహళదేశపు ఏనుగులు గనుక సింహపు శరీర 
పరిమళముతో ఉతత్ర దేశపు ఏనుగులకు కలవరం కలిగిసాత్ యి అని. మరొక అదుభ్తమౖెన చమతాక్ర ధవ్ని సింహ మధయ్ ఐన గోదాదేవి 
ఉతత్ర దేశపు గజగమనుడెనౖ కృషుణ్ ని కలిచివేసింది అని, సహజంగానే వసంతఋతువు మదన తాపానిన్ కలిగిసుత్ ంది కనుక. ఇవనీన్ 
ఉదేద్శ పూరవ్కంగా ధవ్నించిన పర్తీకలు. రామాయణ ధవ్నిగా కపిసేన సీతాదేవి కోసం అనేవ్షణ చేసూత్  మధురా పటట్ణానిన్ కూడా 
పర్వేశించారు అని చెపాప్డు, వాలీమ్కివారు కూడా" ముకాత్  కవాటం పాండాయ్నాం తతర్దర్ థవానరాః " అని సు ర్వునిచేత పలికించారు. 
పురాతన భూపతులు అంటే ఆదివరాహుడు, రంగనాధుడు మొదలెనౖ అవతార మూరుత్ లు. వారు వరించిన భూదేవి అంశతో 
జనిమ్ంచినది గోదాదేవి అని ముందుముందుచెపాత్ డు రాయలు. కనుక ఆ గోదాదేవిని సీవ్కరించిన కృషుణ్ డు, ఆ గోదాదేవియే సవ్యంగా 
తను ధరించి వదిలివేసిన పూలహారానిన్, ఆ నిరామ్లాయ్నిన్ ధరించిన కృషుణ్ డు కూడా ఈ పదయ్ంలో ధవ్నిగా సూచింపబడాడ్ డు. ఈ కృషణ్  
పర్తీకకు సూచనగానే 'దకిష్ణ మధుర'అనాన్డు, 'ఉతత్రమధుర', కృషుణ్ ని మధుర కూడా ఒకటి ఉనన్ది కనుక. ' మాయనె ౖ
వడమదురె ౖమౖెందనె.ౖ.తూయ పెరునీర్ యమునె ౖతురెవౖనె'ౖ అనన్ది గోదాదేవి తన తిరుపాప్వెలౖోని ఒక పాశురంలో,'ఉతత్ర మదురలో 
పెతత్నం చెలాయించేవాడు' అనే అరధ్ముతో ఇనిన్ అదుభ్తమౖెన పర్తీకలతో మధురా పటట్ణ వెభౖవానిన్ ఈ అదుభ్తమౖెన పదయ్ంలో 
వరిణ్ంచాడు రాయలు.    
 

థ్ర ధా ర యౌవతరతి చిచ్నాన్చచ్ ర ఫ్ర 
దుగ్రుముకాత్వలి చేటికలి రులతో గూడంగ యనిన్జో 
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దరలగన్ంబగుదాని నెమొమ్గులధసథ్ం  తరిన్ రాలప్ నా  
కర మ ంబని యం గా కుదధి దకక్ నుబ్టుట్నే ముతెత్ముల్     

 
రాయల గాఢ శృంగార వరణ్నలకు ఇది ఒక ఉదాహరణం. ఆ పటట్ణంలోని మేడలపె ౖసంచరించే యువతులు, మదవతులు 

తమ యులపె ౖ ఉపరతి సలుప్తుంటే, ఆ తీవర్తకు వారి మెడలలోని పూలహారాలు, సవ్చచ్మౖెన ముతెత్పు హారములు తెగిపోయి, 
వాటిలోని పూవులు, ముతాయ్లు దొరిల్ పడిపోతే, ఆ పూలను, పర్కాశవంతములెనౖ పెదద్ పెదద్ ముతాయ్లను పరిచారికలు వూడిచ్ 
పారబోసుత్ ంటారు. ఉపరతితో అలిసిపోయి తమ ఉదరములమీద లిపోయిన ఆ యువతులు మదన వరష్ం కురిపిసుత్ ంటే గగనమే 
నిలయమని (ఆకరము అభర్ంబని యం  గాక ) అంటుంటారు ( పురుషులు), ఆ రతిపారవశయ్ము చేత పొందిన ఆనందముతో 
సవ్రగ్లోకపుటంచులను చేరుకుంటారనన్మాట! సముదర్ములో తపప్ ముతాయ్లు పుడతాయా? (ఉదధి దకక్న్ పుటుట్ నే ముతెత్ముల్) 
అంటే, మదనసాగరమధనంలో తపప్ శృంగారభావ సంతృపిత్ లోని ముతయ్ములవంటి అనుభవాలు దొరుకుతాయా?దొరకవు!ఆ 
పటట్ణంలోని మేడలు ఆకాశానిన్ తాకుతుంటాయి గనుక, పరిచారికలు వూడిచ్ పారబోసినపుప్డు మేఘములలో చేరిన ఈ 
హారములలోని ముతెత్ములనే మేఘములు వరిష్ంచడం వలన మేఘములలో కూడా ముతెత్ములు వుంటాయి అని అంటారు గానీ, 
ఎకక్డెనౖా మేఘాలలో ముతాయ్లు ఉంటాయా? సముదర్ములో వుంటాయి గానీ!..అనికూడా అరధ్ము. 
ఈ పదయ్ములో రాయలు లోతెనౖ, గాఢమౖెన,గూఢమౖెనశృంగారవరణ్న చేశాడు, ఇది పర్బంధము కనుక, తను రసికరాయలు గనుక!  
 

గిరికొను గోపురా  పరికీలిత పంకజ రాగ ర మ్ గ 
టెట్ర యగు చాయ బొలుచ్ దివ ం డు చకక్న మింట బో చో       
మరచి ధాత పాటలిమ మధయ్మ సంధయ్కు జేయలేని యా 
కొరతయు దీరుచ్కో దొగరు కొలిప్న వడి బటట్ణంబునన్              

 
సూరుయ్నికి రెండు సంధయ్లునాన్యి. ఉదయ సంధయ్, సాయం సంధయ్. ఈ రెండు సంధయ్లలోనూ సూరుయ్డు ఎరర్ని రంగులో 

ఉంటాడు.ఒకక్ మధాయ్హన్ సమయంలో, మధాయ్హన్ సంధయ్లో మాతర్ం ఆ ఎరర్ని వరణ్ం వుండదు. విధాత బహుశా మరిచిపోయి ఆ 
మధాయ్హన్పుసంధయ్కు ఆ ఎరర్ని రంగును కలిగించని కొరతను దీరచ్టానికా అనన్టుల్  మధాయ్హన్ సమయంలో ఆ పటట్ణము పెనౖుండి 
సూరుయ్డు వెళేళ్పుప్డు ఆ పటట్ణంలోని మేడలపెనౖ, కోట బురుజులయందు  చెకక్బడిన పదమ్ రాగ మణులయందు పడిన సూరుయ్ని 
కాంతి(గిరికొను గోపురాగర్ పరికీలిత పంకజ రాగ రశిమ్) ఆ పదమ్ రాగ మణుల ఎరర్ని కాంతిని పర్తిఫలించడం వలన ఎరర్ని రంగును 
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అలదుకొని మధాయ్హన్పు సూరుయ్డు కూడా ఎరర్ని ఛాయతో పర్కాశిసూత్  'అరుణుడు' అనే పేరును సారధ్కం చేసుకుంటాడు!  ఇలా ఎటు 
చూసినా సిరి, సంపద, ఠీవి, రాజసం వెలుగొందుతునన్ పటట్ణం ఆ దకిష్ణ మధుర. ఇటువంటి పర్కృతి శోభతో, ఐశవ్రయ్వంతమౖెన 
మేడలలో,కోటలలో వుండే సంపనున్లతో బాటు చతురులెనౖ, సరసులెనౖ సామానయ్ జనులకు కూడా ఆ పటట్ణంలో కొదువలేదు. ఆ 
పటట్ణ వీధులలో పూవులముమ్కునే యువతుల లౌకాయ్నిన్, ఆ పూవులకోసం అనే మిషతో వచేచ్ పురుషుల సరస సంభాషణా 
చాతురాయ్నిన్ ఇలా వరిణ్ంచాడు.  పురుషుల మధయ్ తిమించని ఈ సరసం, మొరటుగా అనిపించని శృంగార రసపోషణం మానవ 
జీవితంలో సహజసుందరమౖెన అతయ్వసరమౖెన అంశాలలో కొనిన్. వీటిని తెలుసుకొనడం వలన సరససంభాషణా చతురత 
కలుగుతుంది. యాం కంగా సాగే జీవన సమయం రసమయం అవుతుంది. కనుక 'కొదిద్గా' తెలుసుకుందాము.  

లది యీ నీదండ ల యెంత నా దండ  
       కును లబెటట్నెవ ని తరంబు  
కలువ తా లు గానమలి కదంబక ణి  
       కలువ తా లు డకయ కలుగునె 
కడి దు నా కిముమ్ పడతి యీ గేదంగి  
       నన కడి మి ముందరికి జూడు  
జాతు లేవంబుజేకష్ణ పదిమ్నులు త 
       మును నునన్ యెడ జాతు లునికి యరుదె    
 
యనుచు దొలి నుడి నభిలాష లెనయ మూగి 
పలుకుతోడనె నరమ్ గరభ్ంబు గాగ  
నుతత్రము పలల్వ ణికొసగు చలరు 
లముమ్దురు పుషప్లా కలపుప్రమున 

 
వెలదీ, యీ నీ దండ వెల ఎంత? నా దండకు వెలగటట్డం ఎవవ్రి తరమయాయ్? (దండ అంటే పూల దండ, బాహువులు, 

సమీపమున అనికూడా అరధ్ం) తుమెమ్దలగుంపువంటి జడకటుట్  గలదానా!(అలికదంబకవేణి)    కలువల వాసనయే కనబడడం 
లేదేమిటి? మనము కలుసుకోవడానికి సథ్లమే కనబడదేమిటి అని శే ల్ష!(కలువ తావులు గానము)వాడి అంటే ధరించి చూడకుండానే 
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కలువపూవుల వాసనలు ఎలా తెలుసాత్ యయాయ్?(కలువ తావులు వాడకయ కలుగునె)అంటే ధేయపడి, తిరిగి తిరిగి అలిసి 
వాడిపోకుండానే, కలుసుకోవడానికి సథ్లం, సమయం, సందరభ్ం దొరుకుతాయా?అంత తేలిగాగ్  మీకు పడిపోయేవాళళ్లాగా 
కనబడుతునాన్మా? అని శే ల్ష! బొడుడ్ ను కూడా తామరపూల కుదురుతో పోలచ్డం సరస కవితవ్ సంపర్దాయం కనుక ఆ సుందర నాభి 
దరశ్నం గురించి కూడా అడిగేవారు, చెపేప్వారు చెపప్కనే చెపుత్నాన్రని రాయలు రసమయంగా చెపుత్నాన్డు!  

ఓ పడతీ, వాడిపోని ఈ మొగిలి పూవురేకును నాకు యివువ్(కడివోదు నా కిముమ్ పడతి యీ గేదంగి) వాడి..పోని.. అంటే 
ఒకసారి అనుభవించి ఆనందిసేత్ మరలి పోని, ఈ 'మొగిలిపూరేకు' అంటే 'ఆడతనానిన్' నాకు ఇవువ్ అని,కడివోదు..అంటే..ముదద్ నోటోల్ కి 
పోదు, తిండి పోదు అని అతని శే ల్ష కూడా, దానికి జవాబుగా 'కడివోమి ముందరికి జూడు'ఈ మొగిలిపూరేకును వాడిన తరావ్త 
అపుప్డు చూడు వాడిపోయేదీ లేనిదీ, ఒకసారి నాతో కలిసి ఎడబాటు కలిగితే అపుప్డుకూడా తిండి నోటికి పోదు అనేది ముందు 
ముందు చూదుద్ వుగాని అని ఆమె! ‘ముందర చూసి’ వాడిపోయేదో వాడిపోనిదో తెలుస్కోవయాయ్ అని మరీ లోతెనౖ శృంగార 
అంతరారధ్ం!    

'జాతులు' అంటే జాజి పూవులు, ఏ జాతి లు, పదిమ్ని, హసిత్ని, శంఖిని అని కూడా, కనుక జాజులునాన్యా?అని 
అడిగాడు.పదిమ్నులు అంటే తామరపూలు, పదిమ్నీ జాతి లు కూడా, కనుక పదిమ్నులునన్ చోట వేరే జాతులు ఎందుకుండవు, 
జాజులుఎందుకు వుండవు, కావలసిననిన్!('జాతు లేవంబుజేకష్ణ పదిమ్నులు సెతౖమును నునన్ యెడ జాతు లునికి యరుదె?) లలో 
పదిమ్నీ జాతి లు, పూలలో పదమ్ములూ, యితర జాతుల లకనాన్, జాజిపూలకనాన్ కొదిద్ద్గా శర్మతో లభించడం జరుగుతుంది,ఆ 
జాతి వారే, ఆ పదామ్లే లభిసుత్ నన్పుప్డు ఇతర జాతులు దొరకడం ఏమనాన్ అరుదా? ఇలా మొదటిమాట, తొలి పలకరింపుతోనే తమ 
కోరికలు తెలిసేలా, నరమ్గరభ్ముగా పలికే సరసులకు, విటులకు, వారి భావానికి తగగ్టుట్  సరిగా, గడసరిగా, ముకత్సరిగా, 
ముచచ్టగా సమాధానాలిసూత్  సొగసరులెనౖ విరిబోణులు విరులముమ్తూ వుంటారు మధురా పటట్ణంలో.    
 

పదామ్సయ్ పురి ననుభ తకు నీవ ఎ 
        తుత్లు టుట్ దనగ రావల  నిటకు 
దెలుపుమా జాముండు నలరింపొ ఘటికా ద  
        యం బుండు నల రింపొ కంబుకంఠి             
యే డుటకు నీ  ఋతు ల చెపెప్ద 
      ద మే మందాక నోర గలమె      
చేరగా రాదె బా కము గే లోకిన 
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      యంతనే చెడునె యేణాయతాకిష్ 
 
యనుచు బరిభాష లె దమామ్స దొరల  
నాద మో  జెరంగిడి యాగు న   
కంట నిగుడ రులాన్నుచ్ కరణి జలుల్  
సరసపు జలంబె జాణల మరులుకొలుప్   

 
ఓ పదమ్ముఖీ! యీ పురములో విరుల గంధమును అనుభవించు వానికి నీవే ఎతుత్ లు అంటే పూల ఎతుత్ లు పెడతావట 

గదా (శృంగార డకు ఎదురు చెలిల్సాత్ వట గదా అనీ, కామసదనానిన్ కామ డలోఎదురొతుత్ లు ఇచేచ్ కాముకివి అట గదా..అనినీన్!) అని 
ఇంత దూరం రావలసి వచిచ్ంది (పదామ్సయ్ పురి ననుభవితకు నీవ ఎతుత్ లు వెటుట్  దనగ రావలసె నిటకు) 
 ఓ శంఖమువంటి కంఠముగలదానా!  ఒక ఝాము నిలిచి వుండే ‘అలరు' ఇంపో, రెండు ఘడియలు వుండే'అలరు' ఇంపో 
తెలుపుము..'అలరు' అంటే పుషప్ము కనుక ఒక జాము అంటే మూడు గంటలు వాడకుండా నిలువ వుండే పువువ్ మంచిదో, రెండు 
ఘడియలు అంటే గంట నిలువ వుండే పువువ్ మంచిదో చెపప్వూ అని అరధ్ము, మూడు గంటల కామకేళియో, ఒక గంటసేపే 
ఉండేదో ఏది కావాలో చెపప్వూ అని అంతరారధ్ము! (దెలుపుమా జాముండు నలరింపొ ఘటికా దవ్యంబుండు నలరింపొ 
కంబుకంఠి)        

నేను అడిగిన పూవును ఇవవ్డానికి ఆ పూవు దొరికే ఋతుకాలం రావాలి అని ఎందుకు ఠలాయిసాత్ వు, వాయిదా 
వేసాత్ వు,ఏడిపిసాత్ వు? నేను అంత దాకా వోరుచ్కోగలనా?..అని అరధ్ము, సంభోగానికి ఋతుసాన్నం చేసిన తరావ్త అని 
ఎందుకువాయిదా వేసాత్ వు, నేను అంత దాకా వోరుచ్కో గలనా అని అంతరారధ్ము! 
(యే వేడుటకు నీవు ఋతువేల చెపెప్దవువిద మేమందాక నోరవ్గలమె) 
      

ఓ లేడి కనున్ల చినన్దానా! నేను దగిగ్రికి రాకూడదా? దగగ్రకు వచిచ్నంత మా న, చేయి తగిలినంత మా న  బాసికము 
ఏమనాన్ చెడి పోతుందా? ( బాసికము అంటే పూలదండలలో అలంకరించి అలేల్ ఒక రంగురంగుల బిళళ్వంటిఅలంకరణ, బాసికము 
అంటే ఊరువుల మధయ్ భాగము, పొతిత్ కడుపు ంది భాగము అని కూడా అరధ్ము!)     
(చేరగా రాదె బాసికము గేలోస్కినయంతనే చెడునె యేణాయతాకిష్)                
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ఇలా ఏదో రహసయ్ సంకేత పరిభాష లాగా మాటాల్ డుతుంటే అంతరారధ్మును గర్హించి, చీర చెంగుతో వసుత్ నన్ నవువ్ను 
బిగబటిట్ , చీర చాటున దాగిన పంటి నవువ్ దాగకుండా కనున్లోల్  పర్తిఫలించే కంటి నవువ్గా, మదన భావంతో 
కనులు మెరుసుత్ ండగా, పూలను తడిపే నెపముతో వాటిమీద చలుల్ తునన్టుల్ గా ఈ సరసుల మీద చలేల్ నీళేళ్ సరసపు నీళుళ్గా విటులను 
ఆకరిష్సుత్ ండగా విరిబోణులకు విటులకు విరుల వాయ్పారం విరహ వాయ్పారం జరుగుతూ వుంటుంది ఆ మధురా పటట్ణంలో.          

PPP 
కృషణ్  దేవరాయలవారి రసికత  రుచి చూసిన తరావ్త ఆయన వరణ్నా చమత తి కొదిద్గా రుచి చూదాద్ ము. మధురాపురములోని  

సరసులెనౖ యువతీ యువకులను వరిణ్ంచిన తరావ్త ఆ పటట్ణము లోని వేద, జప, యజఞ్ శీలురెనౖ హమ్ణులను గురించి 
వరిణ్సుత్ నాన్డు. 
  

చిర సముపా తాగిన్ తడి జెంది న ంచునటంచునో, కృతా     
ధ రత దదగిన్ నునికి దాన నొకంగము దాచు చేతనో  
పుర ధరణీ రులిన్గమ భూధరములజ్ప యజఞ్ లురా 
హరి ధనదే న వల హసత్ము పరు రి ధారకున్ 

  
చిరకాలము యజఞ్ యాగాది కర్తువులను చేయుట వలన సాధించుకునన్ అగిన్ ఎకక్డ ఆరిపోతుందో అని కాబోలు (చిర సముపా తాగిన్ 
తడి జెంది నశించునటంచునో), వేదపరవ్తములవంటి ఆ హమ్ణులు సాకాష్తూత్  ఏ దేవేం డో (హరి), కుబేరుడో(ధనదేశుడు, అంటే 
ధనమునునిచుచ్వాడు, ధనమునకు అధిపతి) వచిచ్ దానమునివవ్డానికి  సిదధ్మౖెనా తమ దకిష్ణహసత్మును అంటే కుడిచేతిని 
చాపకుండా, దాచిపెడతారు. యజఞ్ యాగాది కర్తువులను  నిరంతరమూ నిరవ్రి త్ంచుచుండడం వలన అగిన్ సవ్రూపులెనౖ వారు 
ఆపటట్ణములోని హమ్ణులు. హమ్ణుని దకిష్ణ హసత్ము అంటే కుడి చేయి అగిన్ సవ్రూపము అని వేదం చెపుత్ ంది. దాన జలానిన్ 
సీవ్కరించడం వలన ఆ నీటి వలన తమ చేతిలోని అగిన్ ఎకక్డ చలాల్ రుతుందో అనన్టుట్ గా ఇం డు, కుబేరుడు వచిచ్ దానం చేసాత్ మనాన్ 
వదుద్  అని, చేతిని కనీసం కనపడను కూడా కనపడకుండా దాచుకుంటారు ఆ పటట్ణములోని హమ్ణులు. అధయ్యనము, 
అధాయ్పనము,  
యజనము, యాజనము, దానము, పర్తిగర్హము అంటే, నిరంతరమూ శాసత్ర్ అధయ్యనము చేయడం (చదువుకొనడం, నేరుచ్కొనడం),  
యితరులచేత శాసత్ర్ అధయ్యనము చేయించడం (యితరులకు నేరప్డం), యజఞ్ము చేయడం, చేయించడం, దానం చేయడం,  
దానమును సీవ్కరించడం, ఈ ఆరు హమ్ణులకు విధులు, అవి వారి లకష్ణాలు అని ధరమ్ శాసాలు చెపుత్నాన్యి. మరి వీరు  
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దానమును సీవ్కరించడానికి ఎందుకు వెనుకంజ వేసాత్ రు అంటే, ఆ దానములకు, పర్లోభములకు లొంగకుండా, అయాచితముగా  
వచిచ్పడే దానికోసం కలలు కనకుండా, తమ ధాయ్స అంతా జాఞ్ న సముపారజ్న, జాఞ్ న వితరణ మొదలెనౖ వాటి మీదనే పెటిట్  
వుంచుతారని చమతాక్రము మాతర్మే.     
  

ఉరవడి పోరి  కవచ మొలల్రు మం ములందు దకక్   
థ్ర నిజ శకిత్ దు పది యరు దతిత్న తకక్ మంటి  

పొరల రధీ డీ కమల బుదిద్ ఖలూరిక దకక్ వ  దో: 
పరిఘ వ తానయ్నరపాలకు లపుప్రి రాకుమారకుల్      

  
అపుప్రి రాకుమారకుల్..ఆ పటట్ణములోని రాకుమారులు..మంతర్ అనుషాఠ్ నములో తపప్ పోరులో కవచమును ధరింపరు. కవచము 
అంటే పోరాటంలో శరీర రకష్ణ కొరకు  ధరించే కవచము, మంతర్ శాసత్ర్ అనుషాఠ్ నము లో ధరించే కవచము కూడా. పోరాటములో 
మాతర్ము కవచము ధరింపరు, మొండిధెరౖయ్ము, తెగువ, ఆతమ్ విశావ్సము కలవారు. మంతర్ అనుషాఠ్ నములో మాతర్ము కవచమును 
ధరిసాత్ రు. అంటే యుదధ్ తంతర్ం, మంతర్ం..రెండింటా నేరప్రులనన్మాట. ఐదు పది సేయడం అంటే సందేహించడం, ఉనన్దానికనాన్ 
ఎకుక్వగా ఊహించి వెనుకంజ వేయడం. ఆ రాకుమారులు నిజ శకి త్ని చూపించడంలో ఐదు పది సేయరు(శౌరయ్ములో వెనుకంజ 
వేయరు) దానం చేయడంలో తపప్, అంటే దానం ఇచేచ్పుప్డు ఐదు ఇవావ్లిస్నపుప్డు పది యిసాత్ రు, లోభితనము చూపించరు. ఖలూరిక 
అంటే సాముగరిడీలు అని అరధ్ము. సాముగరిడీలు, యుదధ్ వినాయ్సాలు చేసేపుప్డు తపప్, పర్భువు తనకె ౖ తాను యివవ్నిదే 
భూములకోసం, మంటిలో పొరలరు, పొరుల్ దండాలు పెటట్రు, సావ్భిమానము కలవారు, విమల బుదిద్ కలవారు, వజర్సనిన్భములెనౖ 
భుజములకునన్ పరిఘలచేత జయింపబడిన యితర రాజులను కలిగినవారు, ఆ పటట్ణ రాకుమారులు. ఆ రాచనగరిని వరిణ్ంచిన 
తరావ్త రాజుగారిని వరిణ్సుత్ నాన్డు రాయలు. 

ది ద యోపాయ ధీ ద ద తంసంబు   
             డుగ్ణయ్ చాతురీ చ వరిత్         
డాచలీకృత ఖండగిరి రాజు   

          కనకా  ము ణ ంధ కరత్  
యందూ నిబదాద్బద్ బృంద దండాళి   
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          వననిధి సత్ంభనాధునిక రఘు   
తా పరన్య్మల పాధ: కేళి హంసంబు  
          లంకేశ  యంకరుండు     
  
స త్కృదా సత్వ త్తయ్గ త్ మఘవ   
మకుట మోటన శరకోటి మం తయ్  
భూత భూతాతత్ ంభవ భూమికుండు  
దతుప్రంబేలు బాండయ్ మత య్ధ జుండు  

  
ఆ పురమును ఏలే పాండయ్ మతస్య్ధవ్జుడు, దివ్దవ్య అంటే రెండు రెళుళ్, అంటే నాలుగు ఉపాయాలలో, అంటే సామ, దాన, భేద,  
దండము అనే ఉపాయాలలో నిపుణుడు. బుదిద్ కుశలుడు. పండిత షుట్ డు. సంధి, విగర్హము, యానము, ఆసనము, దె ౖ దీభావము,  
సమాశర్యము అనే ఆరు గుణములలో నిపుణుడు. ఖండ పరవ్తము అంటే మలయపరవ్తము. ఆ మలయపరవ్త సానువులయందు  
డగా విహరించేవాడు. కనకా  అంటే మేరు పరవ్తము. కనకా పరవ్తమందు తన గెలుపులను, యుదధ్ విజయములను గురించి  

శాసనములను లిఖించిన వాడు. 'అందూ నిబదద్ అబద్  బృంద వేదండాళి' అంటే సంకెలల చేత బంధింపబడిన మేఘములవంటి నలల్ని  
గజసమూహములను కలిగినవాడు. వననిధి అంటే సముదర్ము, సముదర్ము మీద కటట్  గటిట్న ఆధునిక రఘురాముడు.  
(కామవాంఛలు అనే అలలతో ఎగసిపడే మోహ సము నికి ఆధాయ్తిమ్క మారగ్మనే వారధిని కటిట్నవాడు, అది ముందు ముందు జరిగే  
సంఘటన మతస్య్ ధవ్జుని జీవితంలో, ఇకక్డ దానిన్ ధవ్నిసుత్ నాన్డు రాయలు.) నిరమ్లమౖెన తామర్పరిణ్ అనే నదీ జలములలో డించే  
రాజహంస వంటివాడు. లంకేశునితో అంటే ఆనాటి లంకాదేశమునకు అంటే నేటి లంకకు పర్భువు ఐన వాడితో సేన్హమును 
కలిగినవాడు.  
ఇందులో కూడా ఒక ధవ్ని వునన్ది. లంకాధిపతి ఐన విభీషణుడు రంగ నాధుని భకుత్డు.  రంగనాధుని నితయ్మూ అరిచ్ంచేవాడు.  

 రాముడు రావణవధ అనంతరం తన పటాభిషేక మహోతస్వానికి వచిచ్న తన మి లందరికీ అనేక కానుకలను యిచిచ్ సతక్రిసూత్ ,  
విభీషణునకు ఇకాష్వ్కు వంశీయులు తమ పూజా మందిరం లో నితయ్మూ అరిచ్ంచే 'రంగనాధుని' పర్తిమను బహూకరించాడు.  
లంకకు తిరిగి వెళుత్ నన్ విభీషణుడు కావేరీ నదీ తీరానికి చేరుకొని, తనకు సంధాయ్ వందన విధుల సమయం కావడంతో అకక్డ యిసుక  
తినెన్లమీద ఈ రంగనాధుని పర్తిమను వుంచి, తన సంధాయ్వందన, జప, తపాదులు నిరవ్హించుకుని, మరలా విగర్హానిన్ తీసుకుని  
పోవడానికి పర్యతన్ం చేసేత్ ఆ విగర్హం కదలలేదు. ఇదేమిటి అని ఖినున్డెనౖ విభీషణునకు రంగనాధుడు దరశ్నమిచిచ్ ఈ కావేరీనదీతీర  
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ంతము తనకు తగినది, నచిచ్ంది అని చెపిప్, తనను అకక్డే నిలుపమని కోరడంతో, అకక్డే రంగనాధ ఆలయ నిరామ్ణం చేసి, 
నితయ్మూ అకక్డికే వచిచ్ విభీషణుడు అరచ్నాదికాలు చేసేవాడు. లంకాధిపతితో చెలిమి చేసినవాడు అనడంలో, విషుణ్ చితుత్ ని 
ఉపదేశముతో ముందు ముందు రంగదాసునిగా, వెషౖణ్వునిగా మారబోతునాన్డు ఈ మతస్య్ధవ్జుడు అని ధవ్నిపూరవ్క సూచన! ఈ 
మతస్య్ధవ్జుడు తనను సవ్సిత్ వాకయ్ములతో, వాసత్వములెనౖ సుత్ తులు చేసే అగసుత్ య్ని వంశమునకు చెందిన భూసురులు కలిగినవాడు.  
'మఘవ మకుట మోటన శరకోటి',   మఘవుడు అంటే దేవేం డు. దేవేం ని కిరీటమును కూడా నుగుగ్  నుగుగ్  చేయగలిగిన 
బాణములను కోటల్ సంఖయ్లో కలిగినవాడు, అంటే అంతటి శసాసత్ర్ పరాకర్మ శకి త్ కలిగినవాడు. 'మంతర్ తయ్ భూత భూతాతత్ శాంభవ 
భూమికుండు', అంటే, మంతర్, భూత, తయ్గణ వెభౖవములో సాకాష్తూత్  పరమశివుని అంతటివాడు.  
ఆ మతస్య్ధవ్జుడు మేరుపరవ్తము వరకూ అంటే ఆసేతు శీతాచల పరయ్ంతమూ విజయ గాధలను కలిగి, తన విజయ చరితర్ను 
మేరుపరవ్తము మీద లిఖించినవాడు. సవ్దేశములోనే కాదు, విదేశాలకూ తన కీరి త్ని వాయ్పింప జేసినవాడు, లంక పర్భువుకు మి డు. 
చకర్వరి త్కి కావలసిన చతురివ్ధ ఉపాయాలలో, షడుగ్ ణాలలో, బుదిద్ కుశలత లో, పాండితయ్ములో, గజసంపదలో, మంతర్శకి త్లో, 
డావిలాసములో, ఒకటేమిటి, అనిన్ విషయాలలోనూ నిపుణుడు. సరసుడు. రసికుడు. దేవేం ని సెతౖమూ పరాభవించగలిగిన 

పరాకర్మ శకి త్ సంపనున్డు. కృషణ్  దేవరాయల విశిషట్ త భావి కథా సూచకతవ్ం, పాతర్ల పరిచయం, పాతర్ల చితర్ణ. శే ల్షనూ ధవ్నినీ 
అదుభ్తంగా ఉపయోగించి ఈ పని చేసాత్ డు ఆయన. విషుణ్ చితుత్ ని పరిచయం చేసిన పర్థమ పదయ్ంలో ఒకే ఒక పదయ్ంలో సంపూరణ్ 
పాతర్ చితర్ణ, పరిచయం చేయడం గమనించాము. విషుణ్ చితుత్ డు మొదటినుండీ ఒకే మారగ్ంలో వునన్వాడు, శుదధ్ సాతివ్క భకుత్డు, 
అలాగే కొనసాగుతునన్వాడు, ఆయన వయ్కి త్తవ్ములో మారుప్ లేదు, రాదు. కనుక నేరుగా పరిచయం చేశాడు. ఇకక్డ మతస్య్ధవ్జుని 
పరిచయం చేసుత్ నన్ ఈ పర్థమ పదయ్ంలో శే ల్షనూ, ధవ్నినీ అదుభ్తంగా ఉపయోగించి మతస్య్ధవ్జుని పర్సుత్ త వయ్కి త్తావ్నీన్ భావిలో ఆతనిలో 
కలుగబోయే మారుప్నూ సూచించాడు.     

ఇందుకులావతంస మత డే తరి నేతరిగాడరిం జ 
లక్ంద గొనం డొరుం డొరుతల ని నిపించిన మాట డెందముం  
జెంద ముదంబు దకిక్  చెడ జేయ డొరు ని నతా య్డౌ నుతిం  
పం దను బందనుం గొరత వలక్డు రత దాను మించియున్  

  
ఆతడు ఇందు కులావతంసము, అంటే చందర్ వంశమునకు అలంకార యమౖెనవాడు. ఏతరి అంటే ఎపప్టికీ. 'ఏతరి' అంటే నీతి 
తపిప్న వాడు అని కూడా అరధ్ం. ఇకక్డ  తన భాషా వెదౖుషాయ్నిన్ చూపుతునాన్డు రాయలు. ఆ రాజు ఏ తరి కూడా 'ఏతరి' కానివాడు 
అంటే ఎనన్టికీ నీతి తపప్ని వాడు. 'అరి' అంటే పనున్, శులక్ము. పర్జలు కందకుండా, బాధ పడకుండా పనున్లను విధించే వాడు. 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   57 McõGS¥{MLjjÁ

చెపుప్డు మాటలు విని ఎవరినీ బాధించేవాడు కాదు. ''..వినతాసుయ్డౌ నుతింపం దను..'', తనను పర్శంశిసూత్  ఎవరెనౖా నుతులు 
చేసుత్ ంటే లజజ్తో తల వంచుకునే వాడు.  
పొగడత్లకు ‘ఆహా..వోహో..అవును.. నేను అంతటి వాడినే, ఏమనుకునాన్వు మరి!' అని తల ఎగరెయయ్డం మదానికీ, అహంభావానికీ 
లకష్ణం. తనను ఎవరెనౖా పొగుడుతుంటే తలవంచి మౌనం వహించడం అంటే ఆతమ్ పర్శంస యందు ఇషట్ము లేని వాడు అని. యిది 
ఆతని అంతరుమ్ఖతవ్ లకష్ణానికి పర్తీకగా, భావి కథా సూచనగా కూడా రాయలు చెపాప్డు అని నా ఉదేద్శము. తను చేసే కొనిన్ పనులు 
తననే సిగిగ్ల జేయడం ఎంతటి వారికెనౖా జరిగేదే. సావ్నుభవంతో తెలుసుకోవాలి వీటిని. నిజాయితీ కలిగిన వాడు తనను ఎవరెనౖా 
పొగుడుతుంటే, అయోయ్, యినిన్ పర్శంసా వాకాయ్లకు నేను పా డినా, నా తపుప్లు తెలియక ననున్ ఉనన్తునిగా భావిసుత్ నాన్రు ఈ 
అమాయకులు! అని ఆతమ్ విమరశ్ చేసుకోవడం తమను తాము సరిదిదుద్ కొనడం కోసం మరల మరలా పర్యతనములను చేయడం 
సవ్తహాగా మంచివారి నెజౖం. నిరమ్లమౖెన పసిపిలల్ల విషయంలోనూ, పసిపిలల్ల వంటి మనసునన్ వాళళ్ విషయంలోనూ ఇది అకష్ర 
సతయ్ం. అందుకే నువువ్ ఈ తపుప్ చేశావు అని కాకుండా నువువ్ ఈ వొపుప్ చాలా బాగా చేశావు, ఇంకా బాగా చేయగలవు అనడం 
దావ్రా, సునిన్తమౖెన పర్శంసల దావ్రా ఎవరి తపుప్లను, వొపుప్లను వారే గురిత్ంచేలా జేసి సరిజేయడం, సంసక్రించడం తెలివెనౖవారు 
చేసేపని, చేయాలిస్న పని. 'మెన్ మేనేజెమ్ంట్' లో ఆధునిక మారాగ్ లు ఇవే చెపాత్ యి. ఇనిన్ మంచి లకష్ణాలు వునాన్,  ఈ మతస్య్ధవ్జునికి 
వేశాయ్లోలుపతవ్ం ఉనన్ది. ఒక వేశయ్కు  దాసుడె ౖనితయ్మూ ఆమెను చేరి, ఆమె అందంచందాలకు ముగుధ్ డె ౖకామకేళిలో తేలేవాడు, అది 
తన బలహీనత అని తనకు తను వితరిక్ంచుకునేవాడు కనుకనే, ఒకే ఒక నీతి వాకయ్మును అనుకోకుండా వినడంతో తన మారాగ్ నిన్, 
మనసును, పర్వరత్నను మారుచ్కుని 'తనకు ముకిత్ని పర్సాదించ గలిగే దెవౖం యొకక్ అనేవ్షణలో' పడతాడు, ముందు ముందు. అది ఈ 
పర్బంధములోని అందమౖెన సంఘటనలలో ఒకటి. తవ్రలోనే ఆ ఘటాట్ నిన్ మనం రుచి చూసాత్ ము. ముందు ముందు జరగబోయే 
దానికి సూచకంగా యికక్డ ఈ విషయం చెపాప్డు రాయలు, ఆతమ్ విమరశ్ చేసుకునే వాడికే తవ్రగా ఆతమ్ శుదిద్ చేసుకునే శకి త్ 
వుంటుంది. ఆ సమయమూ, సందరభ్మూ తారసిలాల్ లి, అంతే! కనుక వెంటనే మారిపోతాడు మతస్య్ధవ్జుడు.  
యింతే కాకుండా, తన పరాకర్మానికి లొంగి, బెదరి, పారిపోయే వారిని చులకన చేసే వాడు కూడా కాడు ఈ మతస్య్ధవ్జుడు. అంటే 
ఆతమ్సుత్ తిని, పరనిందను మెచచ్నివాడు. పర్జా రంజకుడెనౖ పరిపాలకుడు. సకల కళా వలల్భుడు.     
    

PPP 
మధురానగర చకర్వరి త్ని పరిచయమాతర్ంగా పరామరిశ్ంచి, వేసవి ఋతువును వరిణ్ంచడం మొదలు బెటాట్ డు 

రాయలు. 'ఆముకత్మాలయ్ద' పర్బంధము కనుక, వివిధ ఋతువుల వరణ్న పర్బంధ లకష్ణాల రీతాయ్ ఆవశయ్కం గనుక, పర్బంధలకష్ణాలను 
నికేష్పించడంకొరకు షమ్ ఋతువరణ్న అనేది ఒక కారణం అయితే, మరొక కారణం కథా సంబంధమౖెన అవసరం కూడా. ఆ 
మధురానగర చకర్వరి త్కి ఒక యురాలు వునన్ది. పర్తి సాయంతర్మూ ఆమె దరశ్నం, సప్రశ్నం, కామోపభోగ పర్కరష్ణం జరిగేవే, వింత 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   58 McõGS¥{MLjjÁ

ఏమీలేదు. ఒక వేసవినాటి సాయంతర్ం మాతర్ం ఎపప్టిలాగే తన యురాలి సమాగమం కోసం వెళుత్ నన్ సందరభ్ంలో ఒక అదుభ్తమౖెన 
సంఘటన జరిగింది, ఆ చకర్వరి త్ జీవితంలో. ఆ సంఘటన విషుణ్ చితుత్ ల వారి జీవితంలో కూడా మరొక అదుభ్తమౖెన సనిన్వేశానికి  

తెర తీసింది. కనుక వేసవి పర్సాత్ వన ఎంతో సహజ సుందరమౖెన రీతిలో, ఏదో అతికించినటుట్  కాకుండా, 
అతయ్వసరమనన్ కథాంశంగా ఒదిగిపోయింది ఈ పర్బంధంలో. షమ్ ఋతువరణ్నలో భాగంగా అదుభ్తమౖెన 27 పదాయ్లను అందించాడు 
రాయలు. ఏ ఒకక్టీ వదిలిపెటట్బుదిద్ పుటట్నియయ్దు, కొనిన్ కవిసమయాలు, కొనిన్ సరసరసమయాలు, అనిన్టికి అనీన్ 
అదుభ్తకవితారసమయాలు, అయినా అనిన్ంటినీ పరీకిష్ంచడం వీలుకాదు కనుక, మచుచ్కు కొనిన్ంటిని రుచి చూదాద్ ం! 

 
పాటల వ ంధరారుహ భాగధేయ 
మాతతమరీచికాంబువరా గమంబు 
ధరణి బొడ  నంత నిదాఘసమయ  
ముదుటుతొ లమ్లి ఫల దళనంబు 

 
పాదిరి చెటల్ను పుషిప్ంప జేసూత్ , ఎండమావుల నీళళ్కు వరాష్ కాలమువంటిది అవుతూ (పెదద్పెదద్ ఎండమావులను 

కలిప్ంప జేసూత్ ) బూరుగు కాయలను పగులగొడుతూ, ఉదుటుతో అంటే ఉదధ్తితో, తీవర్ముగా, ఎండాకాలం భూమిమీద 
పొడసూపింది. వరాష్ కాలం నిజమౖెన నీటికి కారణం అయితే వేసవికాలం ఉతుత్ తిత్ నీళళ్కు, అంటే ఎండమావులకు కారణం అవుతుంది, 
అది చినిన్ చమతాక్రం. వేసవిలో పాదిరిచెటుల్  పుషిప్ంచడం, బూరుగు చెటల్కునన్ కాయలు పగిలి, విచుచ్కుని ఆ బూరుగు దూది 
పింజలు, వాటితోపాటే గింజలు వెదజలల్బడడం అనేది పర్కృతి సహజమౖెన విషయం, రాయల పరిశీలనాశకి త్కి యిది నిదరశ్నం. 

 
దవధూమంపుదమంబులో దమరస వయ్ంబు బంకేజ బాం 
ధవభాను తతులరింప గుయి ంటనె ళుళ్ నోయ్రుకూ 
ప తానం బన జూడజూడ బుడమినాబ్టిలిల్  పుప్   
యవసం బంచుల నాడగా నెగ  తాయ్ళి జశచ్ ముల్  

 
వేసవికాలంలో కారిచ్చుచ్ పుటట్డం సహజమే. ఆ కారిచ్చుచ్ రగులుతునన్పుప్డు వచేచ్ నలల్ని పొగ అనే చీకటిలో 

(దవధూమంపుదమంబులో) మాయజేసి, తమ దర్వాలను అంటే నీళళ్ను, సూరుయ్ని కిరణాలు హరించివేయడం వలన, సూరుయ్నితోనే 
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మొరబెటుట్ కోవడం కోసం, నీళుళ్ యింకి పోయి శూనాయ్లు అయిపోయిన బావుల గుంపులేమో అనన్టుల్ , 
(బంకేజబాంధవభానుపర్తతులహ్రింప గుయి వెంటనెవ్ళుళ్ శూనోయ్రుకూపవితానంబన) వాయువు సుడిగుండాలుగా, సుడిగాలులు 
దుమూమ్ ధూళి కలిసి, విపరీతముగా చెలరేగిపోతునాన్యి ( నెగసె వాతాయ్ళినర్జశచ్కర్ముల్ ) గుండర్ని చేదబావులు గుండర్ంగా సుళుళ్ 
తిరుగుతూ పెకౖెగురుతునన్ దుమూమ్ ధూళీ కలిసిన సుడిగాలితో పోలచ్బడాడ్ యి. 

 
యిపుప్డు చవిచూసిన రెండు పదాయ్లలో కవనచకుష్వులతో వేసవి ఋతువులో పర్కృతిని పరిశీలించి వరిణ్ంచాడు 

రాయలు. ఈ ంది పదయ్ంలో తన కవనశకి త్తో పౌరాణిక ధారిమ్క ఐతిహాయ్లను జోడించి వేసవిపర్కృతిని వరిణ్ంచాడు. భారతీయుల 
వరణ్నలలో సూరుయ్నికి ఒక రథం వుంది. దానిని ఎకిక్ లోకసంచారం చేసుత్ ంటాడు సూరుయ్డు. ఆరథానికి ఏడు గు లు. కళాళ్లు 
పాములు. రథసారధి అనూరుడు కుంటివాడు(పిచుచ్కుంటు). యింతవరకూ పురాణం సంబంధమౖెన వివరం. ఇక సహజంగా వేసవిలో 
వుండే లకష్ణం పగటిసమయం ఎకుక్వగా వుండడం. పొదుద్ సాగి సూరుయ్డు పడమటికి తిరిగేసరికి ఉదయంనుండీ వేడెకిక్న భూమి వేడి 
గాడుప్లను వెలువరించడం  

జరుగుతుంది. యిపుప్డు పదాయ్నిన్ పరిశీలిదాద్ ం. 
 

పడమర టట్ నయుయ్డుకు శన మొలల్క కూటిపేద  
బడలిక నూడు నచిచ్లువ గగ్ములన్ ర యాజఞ్ మాటికి  
నుమ్డియిడ బిచుచ్గుంటు రథమునిన్లుపం బయనంబు గమిన్ 
జడను వ ంచె నాగ దివసంబులు దీరఘ్ములయెయ్నతత్రిన్ 

 
పాములు గాలి తిని బర్తుకుతాయని కవికలప్న, కవిసమయం. అందుకే పవనాశనము ( పవన+అశనము) అని 

పాముకు మరొక పేరు. వేడి పడమటి గాలిని తినలేక, కూటికి పేదలె ౖ , డసిస్పోయిన సూరుయ్ని రథానికి వునన్ కళాళ్లు ఐన పాములు 
వడలిపోయి, వాటిని రథముతో బిగించిన ముడులు వదులె,ౖ గు లు కళాళ్ల బిగింపు లేకపోవడం వలన పరుగెతత్డం ఆపడం, రథానిన్ 
ఎకిక్వునన్ సూరుయ్డు యిదేమిటి? అని గదిద్ంచి ఆజాఞ్ పించడం, సారధి ఐన అనూరుడు మరలా ఆ పాముకళాళ్లను బిగించి 
కటట్డంకోసం రథానిన్ ఆపడం, దీని వలన పర్యాణం సరిగా కొనసాగక, సూరుయ్డు అసాత్ కి చేరుకోవడం ఆలసయ్ం కావడం వలల్నేమో 
అనన్టుల్  పగళుళ్ నిడివిలో బాగా  

దీర ఘ్ములవుతునాన్యి ఆ వేసవిలో. యిదీ రాయల వరణ్నా వెదౖుషయ్ం.   
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తరే ళల నటిట్ టట్ గ  పాటిలెల్ గుంభోంభనో 

దూభ్తాంబుధ ని దయ్  మరుదధః పుంజీభవతాప్టల 
తా డిత కత్ భూ రభిళా రామాంబుకులాయ్బ   
తస ంధుల నంధుయం నతి ప్దీగ్త గేయౌఘముల్ 

 
తరేవ్ళలలో, ఉదయపు వేళలలో, అటువంటి వేసవి కాలముయందు  ఆ నగరం చుటూట్ తా ఉనన్ ఉదాయ్న 

వనములలో రెండుమూడు వరుసలుగా నేల తడుపబడి వునన్ది. పాటలీ కుసుమాలు అంటే కలిగొటుట్ పూలు నేల కనిపించకుండా 
పరుచుకోనివునాన్యి. ఆ ఉదాయ్నవనములలో ఉనన్ అనేకములెనౖ నీటి కాలువలకు, బావులకు ఏతం కటిట్  నీటిని తోడుతూ,  
తోటమాలులు తాము చేసే పనిని ఆనందమయం చేసుకోడం కోసం, శర్మను మరిచి పోవడం కోసం పాటలు పాడుతూ వునాన్రు. వారి 
గానానికి అదుభ్తమౖెన మదెద్లధవ్ని  

జోడుకడుతూ బర్హామ్ండమౖెన సంగీత కచేరీ జరుగుతునన్ది. ఏతాముకు కటిట్న కుండలు నీళళ్లో మునిగినపుప్డు 
చేసుత్ నన్ ధవ్ని ఆ మదెద్ల ధవ్ని!  (గుంభోంభనోదూభ్తాంబుధవ్నివాదయ్మౖె) తోడు ఎలాగూ వేసవి ఉదయకాలాలలో వీచే గాలివేణువు 
ఉండనే ఉనన్ది. ఆ గాలికి రాలిపడిన పూలచేత వరణ్శోభ, ఆ పూల సౌరభము, ఉదాయ్నవనములలోని ఇతర సుగంధములచేత దివయ్మౖెన 
పరిమళము, ఆ ఉదాయ్నవనములలోని చెటల్కు నీళుళ్పెటట్డంకోసం ఏతం ఎతుత్ తూ తోటమాలులు సాగిసుత్ నన్ గానలహరికి ఆ నీటి 
కడవలు చేసుత్ నన్ ధవ్ని పర్కక్వాయిదయ్ంలా తోడె ౖఅంతటి తీవర్మౖెన వేసవికాలంలోకూడా కనున్లవిందుగా, వీనులవిందుగా వునన్ది  ఆ 
నగరంలోపర్కృతిశోభ!                    

PPP 
షమ్ ఋతువులోని పర్కృతి వరణ్న చేసుత్ నాన్డు రాయలు. పర్కృతి అంటే  శకి త్యే. షమ్ ఋతువులో చలివేం లు వుంటాయి 
వలపొడవునా. వేసవి తాపానికి, దాహానికి తాళలేక చలివేందర్ములలోకి వెళిల్ దాహానిన్ తీరుచ్కునే బాటసారులు ఉంటారు. రాయల 

సరస, కవితారస, శృంగార రసకాలం కనుక వారికి మంచినీళళ్ను అందివవ్డానికి లు వుండేవారు. ఆ చలివేందర్ములలోని లను, 
దాహం తీరుచ్కొనడానికి అకక్డికి వెళిల్ మోహదాహంచేత అలమటించే పురుషులను వరిణ్ంచాడు రమణీయమౖెన సరసమౖెన పదాయ్లలో. 
     

డి నాభి చచ్లననరోజములు చకుష్: యనాన్చు  
ముమ్డి దంభంబున జ  ఫేన పటలంబులచ్నున్లునన్ గా 
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నడరం జే  నిదాఘభీతి సలిలంబాగామి బీజారధ్   
కడవం బెటిట్న రిదేవతలు నా కాంతాళి యొపెప్ బ్పన్   

 
అదుభ్తమౖెన పోలికలు చెపుత్నాన్డు ఇకక్డ. చలివేం లలో నీరు పోసే లు జలదేవతల వలె వునాన్రు. జలదేవతలకు నీటికి 
సంబంధించిన లకష్ణాలు వుంటాయి కాబోలు, బహుశా, ఆ లకష్ణాలు ఈ ల శరీరములలో ఎలా ఒదిగి వునాన్యో చెపుత్నాన్డు.  
నీటికి వునన్ కొనిన్ లకష్ణాలు పర్వాహపుసుడులు, కొలనులలోని సరోజములు, నాచు, ఆ నీటితావులను ఆశర్యించుకుని వుండే 
చకర్వాకములవంటి పకిష్ జాతులు మొదలెనౖవి, నీటి దేవతలవంటి, జలదేవతలవంటి ఈ లకూ వునాన్యి. 
 
వీరి నాభులు (బొడుల్ ) నీటి సుడులుగా(సుడి నాభి చచ్లనన్), కనున్లు సరోజములవలె, నాచు వీరి జారి లాడుతునన్ కొపుప్లవలె, వీరి 
వకోష్జములు చకర్వాక పకుష్లవలె, నురుగు వీరి నవువ్లవలె కనిపిసుత్ నాన్యి. ఇలా ఈ వనితలు షమ్ ఋతువులో వేడిమికి    
నీరంతా ఇంకి పోతే ముందొచేచ్ కాలానికి వితత్నాలకోసం నీటిని కడవలలోకి ఎతుత్ కుని  
వెళుత్ నన్ జల దేవతల వలెనునాన్రు. ఇది దాహానికి నీరు పోసే వారి తీరు. ఇక దాహానికి  
నీరంతా ఇంకి పోతే ముందొచేచ్ కాలానికి వితత్నాలకోసం నీటిని కడవలలోకి ఎతుత్ కుని వెళుత్ నన్ జల దేవతల వలెనునాన్రు. ఇది దాహానికి 
నీరు పోసే వారి తీరు. ఇక దాహానికి నీటిని సీవ్కరించే వారి తీరు ంది పదాయ్లలో. 
 

గకులిక్ మరుగు జొచిచ్న జ న్ర జల  
   సరణి మలెల్లతోడి జడలు మెరయ  
లి చనున్ కొమరు చిచ్లిన దిమమ్ను తెరం 

   గున ముంచు గరిగకాగుల మునుంగ 
ధారలోదోచు కనద్ళుకులు తో  
   తప్లపతత్ర్ పతన సం ంతి నొసగ                   
దెలి మోము పస మెచిచ్ తలయూచు టెరిగి మా  
   నక న నేరుప్ డెందముల గరప 
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దెరవ లిటు నీరు యుపందిరియ చేరి 
యవల గొరగాక పిచుచ్గుం  యనంగు  
డనుపుగొన జొచెచ్ గలల్గుటట్మర రి  
కధ గులు లాచి యిడు డియముల పేర         

 
నీరు పోసుత్ నన్ నీటుగతెత్ల కొపుప్లలో మలెల్లునాన్యి. ఆ మలెల్లు గంగవలె, ఆ కొపుప్లు యమునవలె ఉనాన్యి(జహున్ రవిజలసరణి), 
ఈ గంగా యమునలు కూడా షమ్ఋతువు లోని సెగకు అంటే వేడిమికి ఉలిక్ అంటే భయపడి మరుగు జొచిచ్న అంటే 
దాగుకొనన్వాటివలె నునాన్యి. గంగా నది తెలల్నిది, యమునా నది నలల్నిది అని సంపర్దాయం. కనుక తెలల్ని మలెల్లగంగ, నలల్ని 
కొపుప్ల యమున.   
 
పెదద్ పెదద్ కడవలను వంచి నీరు పోయడానికి వారు ముందుకు వంగుతునన్పుప్డు కడవలవంటి వారి సత్నములు ఆ కడవలలో, 
కాగులలో మునిగిపోతునాన్యి. తమ 'పెదద్రికానిన్' ఆ కడవలు లాకుక్నాన్యి అని మరలా తమ వెశౖాలాయ్నిన్ లాకోక్డానికి ఆ సత్నములు 
ఆ కడవలలో దూరినటుల్ , పోటీ పడుతునన్టుల్  కనబడుతునాన్యి. ఆ కడవలకు సువాసనలకోసం కటిట్న కలువ తూడులవలె 
జలధారలలోనుండి మెరుసూత్  కనిపించీ కనిపించనటుల్ నన్ కనున్లు కనిపిసుత్ నాన్యి. నీరు తాగేవాళుల్  'ఇక చాలు' అని తలలూపుతుంటే, 
నీటిని గురించి గాక తమ సొగసును మెచిచ్ తలలూపుతునన్టుల్  భావిసూత్ , అలా తాము భావిసుత్ నన్టుల్  భర్మ కలిప్సూత్ , ఆటగా, 
వేళాకోళంగా,' ఉచిచ్లిగా' ఆగకుండా, వారు నవువ్తునన్ నవువ్లు, ఆ మలెల్ల పువువ్లూ పథికుల మనసులను కరిగిసుత్ నాన్యి. ఆ 
బాటసారులు తమ మంచితనంతోనో, పర్తుయ్పకారంకోసమో వీరికి తాంబూలాలు పర్దానం చేసుత్ ంటారు.  
 
ఈ శృంగార రస నిలయాలెనౖ సరసపు చలువ నీటి పందిళళ్లో దూరిన మనమ్ధుడు ఆ సథ్లానిన్ వదిలిపెటిట్  వేరేచోటికి పోలేని కుంటివాడె,ౖ 
తెచిచ్పెటుట్ కునన్ గాంభీరయ్ంతో అకక్డే తిషఠ్ వేసుకుని కూరుచ్ంటాడు. బాటసారులు నీరు పోసే లకు ఇసుత్ నన్ తాంబూలాలు వారు 
మదనునికి చెలిల్సుత్ నన్ మనమ్థ సుంకం లాగా వునాన్యి, మనమ్ధుని కలల్ గాంభీరాయ్నిన్ డొలల్ జేసుత్ నాన్యి.     
 

తొడిబడ నమమ్లకక్లని తూలుచు దీనత దోయి లొగుగ్చున్ 
వడ మరి తేరదేర నల కయ్ములెనన్క మోము గుబబ్లున్  
గడు కొను  కకష్ దీధితు లెగాదిగ గనొగ్ను చిటట్కంపు  
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గుడు గని సనన్లనన్గిరి కొందరు పాంథు పా పాలికల్ 
 
తొ పాటుతో, దాహపు వేగిరం చేత ముందు 'అమమ్' 'అకక్' అని పిలుసూత్  దోసిళుళ్ పటిట్  నీరు గి వడ తీరిన తరావ్త, ఎండ వేడిమి 
తాలూకు అలసట, తమ దాహము తీరిన తరావ్త ముందు తాము చేసిన సంబోధనలను పాటింపక, నీరు పోసుత్ నన్ ల 
ముఖములను, వకోష్జములను, బాహుమూలములను ఎగాదిగా చూసూత్  నీరు గుతునన్ పథికుల చేషట్ లను చూసుత్ నన్ ఆ  
చలిపందిళళ్లోని లు ఒకరికొకరు సెగౖలు చేసుకుంటూ నవువ్తునాన్రు. కాముకుడి నెజౖానిన్ ఎంత సహజ సుందరంగా చి ంచాడు 
రాయలు!      
 
తరువాతి ఈ ంది పదయ్ం ఆంధర్ సాహితయ్ములో వేరెకక్డా కనబడని విచితర్మౖెన వరణ్న. రాయలవారి చమతాక్రానికి, పర్కృతి పరిశీలనా 
శకి త్కి, వరణ్నా వెదౖుషయ్మునకు చకక్ని ఉదాహరణ. 
  

ఎసగు కటాట్ య నా రెగయ బగటి 
ఎండయుడుకారకుండు భూమండలమున   
బొలిచె మాపట బండు నెన్ల చకోర 
పోత తతికి జాపటుట్ నటుట్  

 
పగలంతా ఎండకు కాగిన భూగోళం పెనం లాగా వుంది. రా  కాగానే ఉదయించిన చం ని చలల్ని వెనెన్ల దోశెల పిండిలాగా వుంది. 
చం ని చలల్ని వెనెన్లల కోసం ఎదురుచూసే చకోర పకుష్లు తినడం కోసం పోసిన 'చాపటుట్ ' లాగా, పెదద్ అటుట్  లాగా వుంది ఆ వెనెన్ల! 
కాగిన భూమి మీదినుండి రేగుతునన్ ఆవిరి బాగా కాగిన పెనం మీద పిండి పోయగానే రేగే ఆవిరి లాగా వుంది. ఆంధర్ సాహితయ్ 
వీదులవెంట అదుభ్తమౖెన ఫలహారశాలను తెరిచాడికక్డ రాయలు. దాదాపూ ఐదువందల సంవతస్రముల తం రచింపబడిన  
ఆముకత్మాలయ్ద గర్ంధంలో చాపటుట్  అని పర్యోగించి ఆం ల పాకశాసత్ర్ వీణాయ్నిన్ తెలియజేశాడు. అపప్టికే రకరకాల దోశెల 
పరిచయం ఉందనన్మాట తెలుగు నాలుకలకు.  

PPP 
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అటువంటి షమ్ఋతువులో ఎకక్డినుండో యాతర్లకు బయలుదేరాడు పరదేశి వి డు ఒకడు. దేశాటనం చేసూత్ , పుణయ్ కేష్ లను 
దరిశ్సూత్  పాండయ్ దేశం వచాచ్డు, ఆ దేశపు రాజుగారి పుణయ్ం పండే సందేశం తెచాచ్డు, ఆ హరి పనుపున వచిచ్న దూతలా 
అదుభ్తమౖెన ఆదేశం యిచాచ్డు!   
 

అపెప్ను స  భవము  
పుప్గ దనన్గరనికట వృషగిరి హరికిం  

దెపప్తిరునాళుళ్ రా ముద 
మొపప్ నబ్రదే  డొకక్డు భకిత్న్   
 

ంచి పో తరి మధు 
రా భవము జూడవచిచ్  ంతి మెయి నామ్ 
పా ఘనీట తసం 
ధాయ్ ధి  నృపపురో తా సమునన్      

 
ఆ మధురా నగరానికి సమీపములో వునన్వునన్ వృషగిరిని దరిశ్ంచుకుని, అకక్డి 'సుందరబాహుసావ్మి' అనే పేరునన్ విషుణ్ మూరిత్ని 
సేవించుకుని వచిచ్న ఆ హమ్ణుడు, మధురా నగరము యొకక్ వెభౖవానిన్ చూడడం కొరకు నగరానికి వచాచ్డు. వె ౖఘౖె నదిలో ఆ 
మునిమాపు వేళలో అంటే సాయం సంధయ్ వేళలో, సాన్నం చేసి, సాయం సంధాయ్వందన 'విధులు' నిరవ్రి త్ంచుకుని ఆ నగరములో వునన్ 
రాజపురోహితుని ఇంటికి బసకోసం చేరుకునాన్డు. 
 
చినిన్ చినిన్ పదాయ్లే కానీ, ఆ నాటి జనజీవన చి కరణ వునన్ది వీటిలో. హమ్ణునకు సంధాయ్వందనము 'విధి', అంటే తపిప్ంచుకునే 
అవకాశము, తపిప్ంచుకోవాలి అనే ఆశ ఉండకూడని ఒక పవితర్మౖెన బాధయ్త, ఒక సామాజిక బాధయ్త, ఎందుకంటే, సాయం సంధాయ్ 
వందనం అనేది సమాజం పర్శాంతంగా, శాంతియుతంగా వుండడం కోసం, పర్జలందరూ సదాభ్వనతో, సదవ్ర త్నతో, సుఖంగా 
వుండడంకొరకు చేసే రధ్న. ఆధాయ్తిమ్క జీవనం హమ్ణుడి హకుక్ కాదు,  సహజమౖెన జీవన పర్ యగా కొనసాగవలసిన  
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పవితర్మౖెన బాధయ్త, విధి, కనుక అది నిరవ్రి త్ంచుకునాన్డు ఆ పరదేశి వి డు. అనవసరమౖెన లంపటాలు తగిలించుకోకుండా తమ 
విధులు తాము నిరవ్రి త్ంచే నిరంతర సతాయ్నేవ్షులు, జాఞ్ నారజ్నాపరులు, జాఞ్ న ధన సముపారజ్న చేసి, ఫలితానిన్ కోరుకోకుండా వితరణ 
జేసే వి లు, పురోహితులు వునన్ సమాజం అది!  
 
అమామ్నానన్లు, అనన్దముమ్లు వచిచ్నా 'అయోయ్' అనుకునే రోజులు కావు అవి. ముకూక్ మొహం తెలియని పరదేశి యా కులు కూడా 
సేవ్చచ్గా వచిచ్ ఆకలిబాధను తీరుచ్కుని, వి ంతి తీసుకోవడం కొరకు సావ్గతం చెపేప్ యిళుళ్ ఉండేవి. అందునా 'పురోహితుడు' అంటే 
పురమునకు హితానిన్ కోరుకునేవాడు, అలా కోరుకునేవాళళ్ను ఆదరించాలిస్న బాధయ్త వునన్వాడు కనుక, ఆ రాజ పురోహితుడు ఇలా 
ఎకక్డెకక్డినుండో వచేచ్ యా కులకు ఉచిత భోజన వసతి సదుపాయాలూ సమకూరేచ్వాడు. కనుక, ఈ పరదేశి వి డు ఆ 
రాజపురోహితుని ఇంటికి చేరుకొని... 
 

పరిపక  రభి రంభా ఫలంబులతోడ  
   దలమెకుక్ పనస పెందొలలతోడ 

తపిండనిభ కరక్రీఖండములతోడ 
   బలుదెరంగుల మా  పండల్తోడ          
గోసత్నీ మృదు గుళుచచ్ త్మములతోడ  
   గపుప్లేరిన వడ పుప్తోడ 
మధుర థ్ల దాడిమ బీజములతోడ  

   దనుపారు ర దాడి గనెలతోడ 
 
బానకం బతిథుల కిడడ్ తాను లి  
యరచ్నాదతత్ చందన చరచ్ దేలి 
రులు గ దాలిచ్ కరూప్ర టి జౌరు 

గొటుట్చు ది జుండు నెన్ల బిటుట్ గాయ  
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పూరిత్గా పండి, మర్గిగ్న వాసన వసుత్ నన్ అరటిపండల్తో (పరిపకవ్ సురభి రంభా ఫలంబులతోడ ), పెదద్ పెదద్ పనస తొనలతో, పేరిన 
నేతిముదద్లవంటి తెలల్ని చెరకుముకక్లతో, ( తపిండనిభ కరక్రీఖండములతోడ), రకరకాల మామిడి పండల్తో, మృదువెనౖ కష్ 
పండల్తో(గోసత్నీ మృదు గుళుచచ్ సోత్ మములతోడ) పొటుట్ దీసిన వడపపుప్తో, పెదద్ పెదద్ తీయని దానిమమ్ గింజలతో, తృపిత్కరమౖెన 
రసవంతములెనౖ 'రసదాడి' చెరుకు గడలతోనూ (సుమధుర సూథ్ ల దాడిమ బీజములతోడ,దనుపారు రసాదాడి గనెలతోడ)..ఇనిన్ంటితో  
తయారుజేసిన పానకానిన్ అతిథులకు ఇసుత్ ంటే తానుకూడా తీసుకుని గి, ఆతరావ్త ఇచిచ్న 'చందనము'ను తీసుకుని, హాయిగా 
పూసుకుని, విరులతో 'శిఖ' ముడివేసుకుని, కరూప్రం వేసిన తాంబూలం వేసుకుని నములుతూ ( కరూప్రవీటి చౌరు గొటుట్ చు) 
దేదీపయ్మానమౖెన వెనెన్ల కాసుత్ ండగా.. 
 

మా  సంచి తలాడగా మారగ్ ది 
నొకక్ డారయ్లు గీత లొండొకడు తా  
భా తంబులుగా దోడి హమ్నౌఘ  
ముబు పోకకు జదువ బరునన్ ళ      

 
చేతి సంచీని తలగడగా పెటుట్ కుని, 'మారగ్వేది' అంటే మారగ్ంలో వునాన్ వేదిక మీద, అరుగుమీద కూరుచ్ని, తనలాగే అతిథులుగా 
వచిచ్న వారిలో ఒకాయన 'ఆరయ్లు' చదువుతుంటే, ఒకాయన 'గీత'లు గానం చేసుత్ ంటే, తాను సుభాషితాలు పఠిసూత్  కూరుచ్ని ఉనన్ 
సమయంలో ఈ కావయ్ంలోని అతయ్దుభ్త ఘటాట్ లలో ఒకదానికి అంకురారప్ణ జరిగింది!  ఎపప్టిలాగానే ఆ చలల్ని సాయం వేళలో ... 
 

పనీన్టితో గదంబము  పూ న  
   మృగనాభి పస రాచ నగరు దెలుప  
బాటలానిలములారప్గ దపారపుజుంగు 
   లలరుదా కి మూగు నళుల జోప 
గరణ్డోలా మౌకిత్క చాచ్య లెగ కు 
   నురు ర రుచుల సత్రికి దనన్  
శ కాంతి చెంగా  ద లి మించినకేల 
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   స రణ్సత్రు  డి లు మెరయ  
 
మెలత యడపము దే జరనేమ్రువనగ 
దలవరులు కొందరొల  ముందర జనంగ    
నరిథ్ రథాయ్౦తరాంతః పురాంతరమున 
భోగినీ సంగతికి రాజు పో చుండి  

 
పనీన్టితో కలిపి పూసుకునన్ కసూత్ రీ పరిమళము రాచనగరికి తెలియవసుత్ ండగా,  కసూత్ రీమృగం నుండి తీసిన ఖరీదెనౖ పరిమళము ఇది 
రాచ నగరు, ఈ వచేచ్ది మహారాజు అని తెలియజేసుత్ ండగా, తను ధరించిన కలిగొటుట్ పూలు వెదజలుల్ తునన్ పరిమళములకు 
మూగుతునన్ తుమెమ్దలను తన తలపాగాకు వునన్ కుచుచ్లు తను తల పంకిసుత్ నన్పుప్డు ఊగుతూ పార లుతుండగా, చెవులకు 
ధరించిన ముతాయ్ల కాంతులు ందికి జారుతూ, తను ధరించిన రతన్హారములనుండి పెకౖి ఎగసి వసుత్ నన్ కాంతులను ధికక్రించి 
ందికి తోసివేసుత్ ండగా, చేతిలోనునన్ చెంగావి రుమాలు చందర్కాంతులను వెలయిసూత్ , చేత ఇముడుచ్కునన్ బంగారు పిడివునన్ వాడి 

ఖడగ్ము మెరుసుత్ ండగా, ఒక  తాంబూలపు సంచిని తీసుకొసూత్  వుండగా, తలారులు కొందరు రకష్గా ముందు నడుసుత్ ండగా, ఆసకి త్తో, 
ఆ మారగ్ంలో రాజుగారి రెండవ అంతఃపురము అనన్టుల్ గా వెలుగొందే వెభౖవోపేతమౖెన విలాసగృహములో వుండే భోగపుగతెత్ను అంటే 
వేశయ్ను కలవడానికి వెళుతునన్ రాజు, కదలి వెళుతునన్ ఒక మహా పరవ్తములాగా వునన్ మదురానగర మహారాజు, పాండయ్ చకర్వరి త్ 
మతస్య్ధవ్జుడు, ఈ పరదేశి వి డు పఠిసుత్ నన్ సుభాషితమునొకదానిని, ఆతమ్లో నాటుకునేటుల్  అనన్దానిని, ని ణమౖెన బుదిద్  
మేలుకునేటుల్  అనన్దానిని వినాన్డు.           

PPP 
నియె నెలలచ్తురద్ యిని వృ ట్ దినాళికి, రా  దివం 

బున, జర  వయ నను బూని, పరంబున కిపుప్డుదయ్మం 
బను గ జేయగా వలయునంచు  బురో తధరమ్ మాతమ్ గీ  
లొక్న నల డా ది జులలోన భా తములబ్ఠింపగన్          

 
చతురద్ యి అంటే నాలుగులు రెండు, అంటే ఎనిమిది. నెలలు చతురద్ యిని అంటే ఎనిమిది నెలలలో వృషిట్  దినాళికి, అంటే 
వరష్పు రోజులకు, అంటే, సంవతస్రంలో ఎనిమిది నెలలు పోగా మిగిలిన నాలుగు  నెలలు వరాష్ కాలపు రోజులు. జేయ్షఠ్  మాసము, 
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ఆషాడమాసము కూడా వణ భాదర్పద మాసాలకు తోడుగా వరాష్ కాలపు మాసాలే. తీవర్మౖెన వానలు గాకునాన్ గాలి దుమారాలతో 
కూడిన జలుల్ లు, ముసురుల్  పటేట్  కాలం. ఈ నాలుగు నెలల కోసము మిగిలిన ఎనిమిది నెలలోల్  శర్మించాలి, ధానయ్ం పోగు జేసుకోవాలి. 
రా కోసం పగటిపూటే కషట్ పడి తిండి గింజలు సంపాదించుకోవాలి. జర అంటే వృదాధ్ పయ్ము. వృదాధ్ పయ్ము కోసము వయసుస్లోనే 
శర్మించాలి, ముసలితనంలో ఉనన్ంతలో సుఖంగా ఉండడానికి, అని పురోహిత ధరమ్మును అనుసరించి బోధ చేసిన ఆ పరదేశి 

హమ్ణుడు  పఠిoచిన సుభాషితములు ఆతమ్లో నాటుకొనగా వినాన్డు మతస్య్ ధవ్జుడు.         
 
వయసున సంపాదించిన ధనము అయినా ఉండాలి, వయసున పుటిట్న సంతానము అయినా ఉండాలి, ముసలితనములో 
ఆదుకోడానికి.  రా పూట చీకటిలో ఇబబ్ందిపడి తిండికి ఏరాప్టు చేసుకొనడం కనన్ పగటిపూటే రా కి కూడా కావలసిన సంబారాలు 
సమకూరుచ్కోవాలి. వరాష్ కాలపు నాలుగు నెలలకోసము మిగిలిన ఎనిమిది నెలలూ కషట్ పడాలి. ఇంతవరకూ మహారాజుకు 
సంబంధించిన వివరాలు కావు. 
వరాష్ కాలంలోనెనౖా, రా  పూట అయినా, వృదాధ్ పయ్ములో అయినా మహా చకర్వరి త్కి కషట్ పడాలిస్న అవసరం ఎందుకుంటుంది గనుక? 
  
'పూని పరంబునకిపుప్డు ఉదయ్మంబు అనువుగ జేయగా వలయును' అనే మాట దారుల వెంట కనిపించిన వాటికె ౖ మోరలెతిత్ 
ఆశపడుతునన్ గు నిన్ కొరడాతో అదలించినటుల్ , చెళుళ్న చెంపమీద చరచినటుల్ , అంధకారానిన్ అంతం జేసూత్  భళుళ్న తెలల్వారినటుల్  
అడడ్దారులవెంట వెళుతునన్ రాజుకు, అంతవరకూ అపుప్డపుప్డు తన అంతరాతమ్ చేసుత్ నన్ బోధనలను పెడచెంపన పెడుతునన్ రాజుకు, 
కామంతో కండుల్  మూసుకుపోయిన రాజుకు తగిలింది. 
 

ని త గ్ంథారథ్ము నె 
మమ్నమున నూ ంచి తెలి  నప్డి కడకుం  
దనమోసమునకు భయపడి 
జనపతి యటు చనక నిలిచి సంతాపమునన్   

 
ఆ మంచి మాటను, సుభాషితానిన్ విని, దాని అంతరారథ్మును మనసులో ఊహించి, తెలిసికొని, నప్డి పోయాడు మహారాజు. తన 
మోసానికి అంటే తను ఇంతకాలము కామభోగాలు, యవవ్నము, ఐశవ్రయ్ము శాశవ్తములనన్టుట్  నమిమ్ మోసపోయిన విధానానికి, 
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మోసము అంటే పర్మాదము అని రూఢి అరథ్ము. తను ఎంత పర్మాదపు మారగ్ంలో పయనిసుత్ నాన్డో తెలిసికొని, భయపడి, తను 
అంతవరకూ వెళుతునన్ తన ఉంపుడుగతెత్ నివాసభవనమువెపౖు వెళళ్కుండా, నిశేచ్షుట్ డె ౖనిలిచి, సంతాపముతో- 
 

ఎకక్డి రాజయ్ భవము లెకక్డిభోగము లేటిసం మం 
బకక్ట బుదుబ్ద తిమ న శరీరమునమిమ్ మోకష్పుం  
జకిక్ గణింపకుంటి యుగసంధుల నిలిచ్యు గాలుచేతిబల్  
కుక్ల నమమ్ను తులున్ దుద రూపరకుండ నేరిచ్రే  

 
ఇవెకక్డి రాజయ్ వెభౖవములు? ఎకక్డి భోగములు? ఏమిటీ వె ? అయోయ్, నీటి బుడగవంటి శరీరమును శాశవ్తము అనుకునాన్ను! 
మోకష్మారగ్మును గురించి ఆలోచనే చెయయ్లేదు.     యుగాల పరయ్ంతము దీర ఘ్ ఆయురాద్ యమును అనుభవించిన మనువులు కూడా 
దీర ఘ్ ఆయువును మాతర్మే పొందారుగానీ, శాశవ్తమౖెన ఆయురాద్ యమును కాదుగదా, వారే చిరంజీవులు కారే, మనమనగా ఎంత? 
నేనెంత? నా రాజయ్ము, భోగములు ఎంత? 

సగరు నలుం బురూర ఁ  శంకు తునుబ్రుకుతుఁ  గారత్  
రుయ్ గయుఁ  బృథుం భగీరథుం   బిం భరతుం దిలీపునిన్  
గుకులు యౌవనా  శ బిందు ననంగుని నంబరీ  బూ 

రుగురుని రంతి రాఘ  మరుతుత్ని గాలము కోలుపుచచ్దే        
 
సగరుడు, నలుడు, పురూరవుడు, హరిశచ్ం డు, పురుకుతుస్డు, కారత్వీరుయ్డు అనబడే (ఆరుగురు) షటచ్కర్వరుత్ లను,  గయుడు, 
పృథుడు, భగీరథుడు, సుహో డు, శిబి, భరతుడు, దిలీపుడు, గువంశము వాడెనౖ పరశురాముడు, యౌవనాశువ్డు, శశిబిందుడు, 
అనంగుడు, అంబరీషుడు, యయాతిని, రంతిని, చివరికి రఘురాముడిని, మరుతుత్ ను, ఈ షోడశ మహారాజులను కూడా కాలము 
కబళించలేదా? నేనెంత? వీరందరికీ తపప్ని మృతుయ్వును నేను తపిప్ంచుకొనగలనా?        
  

'' సరే   కష్యానాత్ నిచయాః పతనాంతాః సము చ్యాః  
సంయోగా యోగానాత్ః మరణాంతం  జీ తం ''  
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కూడబెటిట్నవనీన్ కరిగిపోయేవే, పెపౖెకౖి ఎగిసినవనీన్ పడిపోయేవే, కలయికలనీన్ ఎడబాటులకే, జీవితానికి మరణము అనే 
ముగింపు తపప్దు అనలేదూ వాలీమ్కి!  
 

'' యథా ఫలానాం పకా నాం నానయ్  పతనాదభ్యం  
ఏవం నరసయ్ జాతసయ్ నానయ్  మరణాదభ్యం '' 

  
మర్గిగ్పోయిన పండుకు రాలిపడడం అనే భయములాగా, జనిమ్ంచినవాడికి మరణం అనే భయం తపప్దు అనలేదూ?  అదిసరే, మరణం 
తపప్దు, మరణం అంటే ఇహలోకములో లేకుండా పోవడమే కదా! ఇహలోకము అంటే పరలోకము ఒకటి ఉండాలిగదా! బతుకంటేనే 
ఈ లోకమునుండి ఆలోకమునకు పయనము కదా. ఈలోకములో జీవితము కొరకు ఎనోన్ ఏరాప్టుల్ , జాగర్తత్లు తీసుకునన్టుల్ , ఆ 
లోకములో జీవితము కొరకు కూడా తీసుకోవాలికదా.       
 
ఆ పరలోకభయము నుండి అభయమునివవ్గలిగింది, అకక్డికోసం చేసుకొనవలసిన ఏరాప్టు మోకష్ చింతనయే కదా, అయోయ్, 
ఇంతదాకా ఎంత వయ్రధ్ము ఐపోయింది జీవితము! ఇంతవరకూ ఏ ఏరాప్టూ చేసుకోలేదే ఆ లోకపు జీవితము కోసము! అని ఇంతా తన 
మనసులో అనుకునాన్డు రాజు, కనుకనే సిథ్ర సంకలప్ం తీసుకునాన్డు. ఇంతా తెలిసిన వాడే అని ఆ రాజును పరిచయము చేసినపుప్డే 
చెపాప్డు కవిరాజు, రాయలు, ' దివ్దవ్యోపాయ ధీ విదవ్దవ్తంసంబు, షాడుగ్ ణయ్ చాతురీ చకర్వరి త్..' అని. అంటే అనీన్ తెలిసినవాడే, కానీ 
ఆచరించనివాడు. విజాఞ్ ని కానీ, జాఞ్ ని కాదు ఇంతవరకూ. తెలిసినవాడు కనుకనే మంచి మనిషికి ఒకక్ దెబబ్ చాలు గనుకనే ఆ  
కష్ణము లోనే శాశవ్త పరివరత్న కలిగింది ఆయనలో.  
 
ఇదేమీ నాటకీయత కాదు. తులసీదాసుకు యిలాగే జాఞ్ నోదయము అయియ్ంది. మహానుభావుడు నారాయణతీరుథ్ లుకూడా 
తులసీదాసువలెనే, భారాయ్లోలుడె,ౖ భారయ్తో కామభోగాలలో మునిగి తేలుతూ, భారయ్ పుటిట్ంటికి వెళిళ్న రా ,  ఆవిడపొందుకోసం, 
నిండు వరాష్ కాలంలో, ఉపొప్ంగి పర్వహిసుత్ నన్ నదిని పొటట్కు కుండ కటుట్ కుని ఈది దాటి, అతత్వారింటి తలుపు తడితే, ఆయన భారయ్ 
చీవాటుల్  పెటిట్ంది, తనపటల్  మొగుడి వయ్సనపరతను తన సోదరులు వదినలు హేళన చేసాత్ రేమో, నవివ్పోతారేమో అనే భయముతో. 
ఈ మమకారము భగవంతుడిమీదకు మరలిసేత్ మీరు తరిసాత్ రు అని చీవాటుల్  పెటిట్ంది. ఆ కష్ణము లోనే సిగుగ్ పడి, పరివర త్న కలిగి, ఆ 
తరువాత తను తరించడమే కాక లోకులను తరింపజేయగలిగిన మహానుభావుడు అయినాడు. ఆయన తన కృషణ్  లీలా తరంగిణి  
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గానము చేసుత్ ంటే  కృషుణ్ డు బాలుని రూపములో ఆయన బొజజ్మీద ఆడుకుంటూ ఆలకించేవాడుట, నమమ్గలిగినవాళళ్ అదృషట్ము! 
సంగీతము, సాహితయ్ము, నాటయ్ము అనే వేణీ సంగమము ఆయన బోధనల సారాంశము. సిదేద్ందర్ యోగికి నృతయ్ శాసత్ర్ములో 
గురువు, తాయ్గరాజసావ్మికి ఆధాయ్తిమ్క సాహితయ్ములో, గాన కళలో ఆదరశ్ము నారాయణ తీరుథ్ లు!  లీలాశుకుడూ అంతే. వేమన కూడా 
ఒక కష్ణకాల అనుభవముతోనే వేదాంతి అయినాడు. కనుక ఇది రాయల విపరీత కలప్నా కాదు, అసహజమూ కాదు, కాకుంటే  
సామానుయ్ల విషయములో సహజముగా జరిగేది కాదు. అసామానుయ్డు ఐన మహాచకర్వరి త్ మతస్య్ధవ్జుడు మానుయ్డు కావడానికి 
కావలసిన సిథ్ర సంకలప్ముతో ఒక సుసిథ్రమౖెన నిరణ్యము తీసుకునాన్డు.      
           

PPP 
ఉనన్టల్ యుండ నదద్రి  
కి నన్రులను నావ చేరుచ్ య సఁ దాఁ బో  
కునన్టల్ యుండి కాలం  
బు నన్రులకు వయ ఁ బుచిచ్ మోసముఁ దెచుచ్న్  

 
కృషణ్  దేవరాయలు మాతర్మే చేసిన వరణ్నలు, ఊహలు ఇవి. నావలో ( ఆమాటకొసేత్ ఈనాడు మనం విమానాలలో, రెళౖళ్లో,  

బసుస్లోల్ , కారల్లో పర్యాణము చేసుత్ నన్పుప్డు కూడా) పర్యాణము చేసేవారికి ఆ నావ పర్యాణం చేసుత్ నన్టుల్  కనిపించదు. 
చుటుట్ పర్కక్లకు పరికించి చూసేత్నో, నావ పర్యాణములో కుదుపులకు గురి అయితేనో తపప్. నావ మాతర్ము మౌనముగా  
తన పర్యాణము తాను చేసూత్ నే ఉంటుంది. తీరా దిగాలిస్న రేవు వచేచ్దాకా తెలియనే తెలియదు పర్యాణం ఎలా  
జరుగుతునన్దో. ఉనన్చోటే ఉనన్టుట్  వుండి, కదులుతునన్టుట్  కనిపించకుండానే పర్యాణము పూరిత్జేసి, పర్యాణీకుడిని  
తీరానికి చేరేచ్ నావవంటిది కాలము. జీవనము ఒక పర్యాణము, ఆయువు ఒక పర్వాహము, జీవుడు ఒక పర్యాణికుడు.  
మరణము తీరము. కాలపర్వాహము వెనకుక్ జారుతూనే ఉంటుంది, ఆయువు దిగజారుతూనే ఉంటుంది, ఆయువు అనే  
పర్వాహానిన్ తెలియకుండా దాటించి, ఆయువును పోగొటిట్  (వయసుఁ బుచిచ్) మోసము చేసుత్ ంది కాలము అనే నావ!  
 
అనిన్ కాలాలలో, అనిన్ పర్దేశాలలో, అందరికీ అనవ్యించుకోగలిగిన భావనలు కేవలం కలప్నలు కావు, నితయ్, శాశవ్త  
సతాయ్లు. ఈ పదయ్ం అటువంటిది. దీని తాతప్రయ్ము, దీని సంబంధము సమసత్ మానవాళికీ ఒకే రకమౖెన, నిజమౖెన,  
మధురమౖెన సందేశానిన్ ఇసుత్ ంది. కనుకనే రాయలు మహాకవి, కాదు, మహరిష్. ఎందుకంటే వాకయ్ం రసాతమ్కం కావయ్ం  



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   72 McõGS¥{MLjjÁ

కదా, రసాతమ్కమౖెన ఒకే ఒకక్ వాకయ్ము కూడా కావయ్మే అని. అటువంటి కావాయ్నిన్ ఋషి లేదా ఋషికలుప్డు మాతర్మే  
సృషిట్ంచ గలుగుతాడు అని కదా 'నానృషిః కురుతే కావయ్ం' అనన్ది. అంతే కాదు,  
'' లౌకికానాం హి సాధూనాం అరధ్ం వాగనువరత్తి, ఋషీనాం పునరాదాయ్నాం వాచమరోథ్ నుధావతి '' అనాన్రు కదా, అంటే  
లౌకికులయిన సాధువుల పలుకులకు తగిన అరథ్ం ఉంటుంది, కానీ మహరుష్ ల మనసులోని అంతరారాధ్ నికి అనుగుణముగా  
పలుకులు అనుసరించి వసాత్ యి. కనుక రాయలు మహరిష్ తులుయ్డు సాహితయ్ యజఞ్ములో!  
 
పర్శాంతముగా జీవన పయనము సాగిపోతుంటే చివరి గడియలు అకసామ్తుత్ గా వచిచ్పడి, మృతుయ్వు కళళ్లో కళుళ్పెటిట్   
నిలదీసి చూసినపుప్డు ఉలికిపడి తన పర్యాణము ఇంత సవ్లప్మా, తన శకి త్ ఇంత అలప్మా అపుడే దిగిపోవాలా  
అనుకుంటాడు జీవన పయనము ముగిసిన పర్యాణికుడు, తనను తాను మరిచిపోవడం వలన. యిది కేవలము  
పర్యాణమేనని, నావనెకిక్నపుప్డే నావ దిగడం ఖాయమనన్ సంగతి తెలుసుకుని ఎపుప్డంటే అపుప్డు పర్శాంతముగా  
ఏ తొ పాటూ లేకుండా దిగడానికి సంసిదుద్ డె ౖఉండేవాడు తెలివెనౖ పర్యాణికుడు, ముందుజాగర్తత్ ఉనన్ పర్యాణికుడు.  
 
జీవనపయనములో పర్యాణీకుడు తీసుకొనవలసిన ముందు జాగర్తత్లు దెవౖచింతన, సత వరత్న, సాధు జీవనం, తోటి  
పర్యాణీకులతో సేన్హము, మ మొదలెనౖవి. ఈ జీవితము కేవలము ఒక పర్యాణము, గమయ్ము కాదు అనే సంగతి  
మరచిపోయానే, తీరానికి చేరుకునే సమయానికి సిదధ్ము కావడం జరగలేదే ఇంతవరకూ, దిగిపోక తపప్దు కదా,  
ఇకనెనౖా నా పరలోకపు తీరాలకు సరవ్ సనన్దుధ్ డనె ౖఉండాలి అని సంకలిప్ంచుకునాన్డు మతస్య్ధవ్జుడు. 
 

కానఁ దటిచచ్ల మగు రా 
జాయ్నందము మరగి యిం యారాముడ  
పో నింతనుండి పరలో 
కానందంబునకె యతన్మాపాదింతున్ 

 
రాజయ్ములూ రాజులూ శాశవ్తులు కారు, మహామహులు కారణజనుమ్లు ఎందఱో కాలగరభ్ములో కలిసిపోయారు,  
నేనెంత? కనుక మెరుపువలె కష్ణికమౖెన (తటిచచ్ల మగు) రాజయ్భోగాలను మరిగి ఇం యసుఖములలో పరవశుడను  
అయిపోను, ఇకనుండి పరలోక ఆనందముకొరకే పర్యతన్ము చేసాత్ ను అని సిథ్రమౖెన నిశచ్యము చేసుకునాన్డు  
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మతస్య్ధవ్జుడు. 
 

వరగ్ య పరత ము  
స రగ్ కాష్మ్మధయ్మాధ  జజాఘ్లకతా  
దురగ్తియునొలల్ మఱి యప  
వరగ్దుడే  లెప్ఱింగి ని భజింతున్  

 
అని నిశచ్యించుకునాన్డు. వరగ్తర్యము మీది ఆసకి త్తో అంటే ధరమ్ము, అరధ్ము, కామము అనే మూడు పురుషారాధ్ ల  
మీది మతో నాలుగవ పురుషారధ్ము ఐన మోకష్మును నిరల్ ము చేసి మాటిమాటికీ సవ్రాగ్ నికీ, భూమికీ మధయ్ పరుగులు  
పెటేట్  దురగ్తిని పొందను. ( సస్ రగ్ - కాష్మ్ - మధయ్మ - అధవ్ - జజాఘ్ లకతా - దురగ్తియునొలల్) మోకష్ము అంటే ముకిత్.  
అంటే జనన మరణ చకర్ బంధమునుండి విముకి త్. అది కావాలిగానీ, ధరమ్మూ, అరధ్ము, కామము అనే వాటిని అనుసరించి  
అంటే ధరమ్మారగ్ము, ధరామ్రధ్ము, ధరమ్ కామము అనే మూడూ మంచివే ఐనపప్టికీ, వీటి ఫలితముగా ఆ పుణయ్ఫలము  
అనుభవించేదాకా ఉతత్మ లోక గతులను పొందినా ఆ పుణయ్రాశి కష్యము ఐన తరావ్త మరలా జనమ్ను పొందవలసినదే,  
ఎందుకు మరల మరలా ఈ లంపటం? మోకష్ పథ గామిని అయితే ఇక పునరావృతిత్ రహితమౖెన పరమపదమే కనుక  
నాకు మోకష్మే కావాలి. అంటే ఎంత లోతెనౖ వివేచనా శకి త్ గలవాడో మతస్య్ధవ్జుడు అనే విషయానిన్ చెపుత్నాన్డు  
రాయలు ఇకక్డ.  
 
సవ్రగ్ సౌఖయ్ము అంటే ఇహ లోకపు సౌఖయ్ము కంటే ఉనన్తమౖెన సౌఖయ్మే, ఆ తరావ్త మరలా మానవ జనమ్ తపప్దు.  
కనుక తాతాక్లికమౖెన సవ్రగ్ సౌఖయ్ము నాకు వదుద్ , మోకష్ము కావాలి, ఆ మోకష్ పదవి, ఆ అపవరగ్ పదవిని ఇవవ్గలిగిన  
వేలుప్ ఎవరో తెలుసుకుని ఆ వేలుప్ను భజించెదనుగాక అని నిశచ్యము చేసుకునాన్డు. చతురివ్ధపురుషారాధ్ లు,  
సవ్రాగ్ పవరగ్ తారతమయ్ము, మోకష్ పథ ఔనన్తయ్ము ఇంత లోతెనౖ ఆధాయ్తిమ్క పరిజాఞ్ నము ఉనన్వాడే కానీ ఇంతవరకూ  
తనకు తెలిసిన దానిని ఆచరణలో పెటట్లేకపోయినవాడు తాతాక్లికమౖెన భోగలాలసలో పడిన కారణంగా.  
 
పాతర్లను పరిచయం చేయడం, ఆ పాతర్లను ఉనన్తమౖెన తీరులో పోషించడం అంటే ఇదే కవి పరముగా. నాటకమౖెనా,  
కావయ్మౖెనా, పర్బంధమౖెనా నవల అయినా, సాహితయ్ పర్ య ఏదెనౖా అందులోని పాతర్లు కర్మ పరిణామము చెందాలి,  
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చెందినటుట్  సహజముగా చూపించగలగాలి, అది ఉతత్మ సాహితయ్ కారుడి పర్తిభ. కనుక మతస్య్ధవ్జుడిని పరిచయము  
చేసిన దగగ్రినుండీ చివరివరకూ అతని వయ్కి త్తవ్ములోని సహజ పరిణామ దశలను, వయ్కి త్తవ్ వికాసమును అతి  
సహజముగా అతి తకుక్వ మాటలలో చూపించాడు రాయలు. అందుకే అయన మహా కవి అయినాడు, ఆముకత్మాలయ్ద  
ఐదు మహా కావాయ్లలో ఒకటి అయియ్ంది తెలుగు భాషలో!  
 

అని తలఁచి మెచిచ్ య  
నకు నీ టి కరండమున ము త   

యునిచిన యొక ముడు పార  
కుష్నిచే నిపిప్ంచి నగరు చిచ్ ని  చనన్  

 
ఈ విధముగా తనలో తాను తరిక్ంచుకుని, ఒక నిశచ్యానికి వచిచ్, ఆ హమ్ణుడి బోధకు మెచిచ్, కృతజఞ్తా  
పూరవ్కముగా, దకిష్ణగా ( తనకు జాఞ్ న బోధ చేసినందుకు గురుదకిష్ణగా) తన తాంబూలపు బరిణలో ఒక ముడుపు, అంటే,  
ఎంతో కొంత విలువెనౖ ధనమో, రతన్మో ఉంచి, తన రకష్కులలో ఒక తలారిచేత ఆ పరదేశి హమ్ణునకు ఇపిప్ంచి,  
తన నగరు చేరి, నగరు అంటే తన రాజపర్సాదము, అంతఃపురము మొదలెనౖవి ఉనన్ నగరు అని, ఆ రా  గడచిపోయిన  
తరావ్త, మరునాడు ఉదయముననే తను నిరేద్శించుకునన్ మారగ్ములో పయనము కావడానికి ఏరాప్టుల్  చేసుకునాన్డు  
మతస్య్ధవ్జుడు.  
 

కొలు  బ సమయంబుల  
మెలగెడు కో దులజూచి మీమీ ం  
బులలో నెవ డు మోకష్ం 
బెలయించునొ చూచి నిశచ్యింపు డటంచున్  

 
తన కొలువు దీరిచ్, బహుసిదాద్ ంత మారాగ్ లలో మెలిగే వారిని( సమయము అంటే వేదాంత, మత సంబంధమౖెన సిదాధ్ ంతము  
అని ఒక అరధ్ము) పిలిపించి, మీమీ శాసత్ర్ముల పర్కారము ఏ దెవౖము ముకిత్ని పర్సాదించునో పరిశీలించి చెపప్ండి అని తన  
 కోరికను తెలియజేశాడు.  
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దమొనరించి గెలిచి తతత్ ంబు దెలుపు  
నికని బీఱపు లబోని టంక 
ల టులు నించి యా థ్నిఁ గటట్ఁ  

గాలసరప్ము గతి లు జాలెఁ జూచి  
 
మీ మీ సిదాధ్ ంతములను పర్తిపాదించి వాదించి గెలిచినవారికి ఇవిగో, ఈ బీరపువువ్లవంటి తళతళ లాడే తత్ బంగారు  
నాణెములు కానుక, అని బంగారు నాణెములు నిండిన సంచిని లాడదీశాడు తన ఆసాథ్ నములో, తన సభలో.  
ఇంతవరకూ మామూలు పదయ్మే. విశేషము ఏమీ లేదు. ఇకక్డ ఉతత్మమౖెన విశేషణం పోదిగాడు రాయలు. ఆ జాలె  
కాలసరప్ములాగా లాడుతునన్ది. ఆ జాలె విషనాగువంటిది, కష్ణికమౖెన సంపదతో నిండిఉనన్ది కనుక అని,  
ఆ ధనమును ఆశించని మహానుభావుడు ఎవరో ధనారజ్న చేయడంకొరకు గాక జాఞ్ నధన వితరణచేయడంకొరకు  
రాబోతునాన్డనీ, నలల్నివాడు, మహా సరప్ముపెనౖ శయనించిన మహావిషుణ్ వు యొకక్ మహిమను సూచించడానికీ  
ఈ విశేషణము వాడాడు విశిషట్  భావికథా సూచనగా!  
 

హరు నొకఁ డన నుమ నొకఁ డన 
హరి నొకఁ డన ఖి నొకఁ డన నరుక్ నొకఁ డనన్  
గరిముఖునొకఁ డన రజనీ  
శ రు నొకఁ డన నజు నొకఁ డన  నతరిన్ 

 
శివుడిని ఒకరు, పారవ్తిని ఒకరు, హరిని ఒకరు, అగిన్దేవుడిని ఒకరు, సూరుయ్డిని ఒకరు, గణపతిని ఒకరు,  
చం డిని ఒకరు పర్తిపాదించగా పండిత వాదము జరిగిన ఆ సమయములో, అని వెంటనే సనిన్వేశానిన్  
విలిల్పుతూత్ రుకు తీసుకుపోయాడు రాయలు.  

లిల్పుతూత్రిలో నలల్ ణ్చితుత్ 
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డతుల తుల  గంధి మాలయ్మును మూల  
మం మున నకుక్ రుచ్చో మనన్నా రు 
దారమధురోకిత్ నిటల్ని యానతిచెచ్ 

 
ఆ సమయములో, విలిల్పుతూత్ రులో, విషుణ్ చితుత్ డు షఠ్ మౖెన సుగంధముతో నిండిన తులసీ మాలను  
మూలమంతర్మౖెన అషాట్ కష్రీ మహామంతర్మును అనుసంధిసూత్  తన వకష్సథ్లము మీద అలంకరిసుత్ ండగా  
మధురగంభీరమౖెన మాటలతో ఈ విధముగా సెలవిచాచ్డు మనన్నారు అని పిలువబడే  
వటపతర్శాయి ఐన మహావిషుణ్ వు. 

PPP 
నేడు మ మతీ! మధుర నీ  రయంబునఁ జొచిచ్ యందుఁ బాం  
డీడు ది ణము నెన్రయ నించినఁ లెడుదురమ్దాంధులన్ 
బోఁడిమి మానిచ్ మనమ్ మముం కటించి హరింపు లక్మున్  
డును రో నాఁడిహము   షణ్ ఁగా నొనరింపు సతక్ృపన్  

 
ఓ మహామతీ, నీవు వెంటనే మధుర వెళిల్, ఆ మహారాజు దివాణములో నిండిపోయిన, సభలోనునన్ దురమ్దాంధులను, 

నానావిధములుగా పేలుతునన్ వారిని, వారి గరవ్మణిచి, నా మహిమను పర్కటించి ఆ మహారాజు పర్కటించిన శులక్మును 
గర్హింపవయాయ్! ఆ రాజుకు కూడా యిపుప్డు ఇహలోకము మీద రోతపుటిట్ంది. ఆతడిని అనుగర్హించి, వెషౖణ్వునిగా చేయవయాయ్! అని 
మనన్నారు అని పిలువబడే మహావిషుణ్ వు ఆనతిచాచ్డు.  
 

మహామతీ అని సంబోధించడము కేవలము అనునయముగా పలకడం మాతర్మే కాదు, ఏ విదాయ్పరమౖెన పాండితయ్ము, 
విజాఞ్ నము లేకునాన్, మనసును నిరంతరమూ మాధవునియందు మాతర్మే లగన్ము చేసినవాడు కనుక మహామతి అని. విషుణ్ చితుత్ ల 
పాతర్ను పరిచయము చేసినపుప్డే లౌకికమౖెన విదయ్, పాండితయ్ము నిరరధ్కములు అనిభావించి మనసును పరమాతుమ్నియందు 
లగన్ముచేసి తామరాకుమీది నీటిబొటుట్ లాగా పంచిక విషయములను అంటకుండా జీవికను కేవలము పరమాతుమ్ని 
సేవలోనే కొనసాగిసుత్ నాన్డు అని చెపాప్డు రాయలు, కవిగా తాను చెపిప్నదానిన్ కావయ్ంలో ఆసాంతమూ ఆ పాతర్ పలికే 
పలుకులలో ధవ్నింపజేసుత్ నాన్డు, పాతర్ పోషణములో ఉతత్మమౖెన శెలౖికి నిదరశ్నముగా. 
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మనన్నారు పలికిన మాటలు వినగానే నేనేమిటి, మహారాజు సభకు వెళళ్డం ఏమిటి? నిండుసభలో వెషౖణ్వతతాత్ నిన్ బోధించడం 
ఏమిటి అని గడగడా వణికిపోయాడు విషుణ్ చితుత్ డు. ఉనన్తాధికారులతో మాటాల్ డడానికే భయపడే అమాయక, సామానయ్ సాతిత్ క 
సేవకుడు మరి. అలాంటిది రాజువదద్కు వెళళ్డం  మాతర్మే కాదు, ఆయన సమకష్ములో వాదించడము, మహా మహా విదావ్ంసులకు, 
పండితులకు బోధ చేయడం అనేపప్టికి యింకా భయపడాడ్ డు. ఐనపప్టికీ, తనను అనుగర్హించి 
తనతో పలికినందుకు ఆనందబాషాప్లు రాలాచ్డు. సాషాట్ ంగదండపర్ణామాలు చేశాడు. పులకితదేహుడె,ౖ వినయముగా యిలా అనాన్డు. 
 

మీ ననున్ నితఃపురాపఠిత  ంథ జాతయ్ంధు, నా 
రామ కాష్మ్ఖనన యాఖరఖని  తోదయ్తిక్ణ 
త్మా న్గధ్కరునభ్వదభ్వనదా నా దిఁ గాఁ బంపుచో  

భూమీబృతభ నోట న నయశంబులీమ్కు రాకుండునే? 
 

సావ్మీ! ననున్, ఇంతకుముందు శాసత్ర్గర్ంధములను పఠించడం అనే విషయములో పుటుట్ డిడ్వాడిని ఐన ననున్ 
(యితఃపురాపఠితశాసత్ర్ గర్ంథ జాతయ్ంధున్) నీ ఆలయపు ఉదాయ్నవనములో పాదులు తర్వీవ్ తర్వీవ్ కఠినమౖెన గడడ్పలుగును పటుట్ కొనడం 
వలన కాయలుగాచిన మొరటుచేతులవాడిని (ఆరామ కాష్మ్ఖనన యాఖరఖనితర్ హితోదయ్తిక్ణసోత్ మాసిన్గధ్ కరున్) నీ భవన దాసుడిని 
ఐన ననున్ వాదించడానికి పంపితే, ఆ మహారాజు సభలో నాకు ఓటమి లభిసేత్ ఆ అపకీరి త్ నీకు రాదా? అనాన్డు! అదీ విషుణ్ చితుత్ డి 
వయ్కి త్తవ్ము. పంపేది ఆ మహానుభావుడు. వెళేళ్ది తానుగాదు, ఆ మహానుభావుని దాసుడు. అకక్డ గెలిచినా ఓడినా తాను కాదు, ఆ 
మహానుభావుడే, కనుక ఆ కీరి త్ అయినా, అపకీరి త్ అయినా పంపిన మహాశయునిదే గానీ తనది కాదు. ఫలితానిన్ నాకు వదిలివేసి నీవు 
కేవలము నిమితత్మా డవె ౖసరవ్కరమ్లనూ ఆచరింపుము అని కృషణ్  పరమాతుమ్డు పలికిన పలుకులను తన జీవితమంతా ఆచరణ 
లో పెటిట్నవాడు కనుక, తను విజాఞ్ ని కాడు, జాఞ్ నీ కాడు అనుకునే వాడు,సావ్తిశయము, దరప్మూ, అహంకారము లేనివాడు కనుక 
అకక్డి పండితులతో వాదించి తను ఓడిపోతే, హరిదాసుడు ఓడిపోతే, ఆ అపకీరి త్ తన సావ్మికి వసుత్ ందికదా అని భయపడాడ్ డు 
విషుణ్ చితుత్ డు. ఇంకా ఇలా మొరబెటుట్ కునాన్డు సావ్మికి. 

గృహసమామ్రజ్నమో జలాహరణమో శృంగార పలయ్ంకికా      
వహనంబో వనమాలికాకరణమో లల్భయ్లభయ్ధ జ 
హణంబో వయ్జనాతప ధృతియో గీద్పికారోపమో 
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నృహరీ దములేల లేరె యితరులీన్ లీలకుం బా ముల్?   
 

సావ్మీ! అదేమనాన్ నీ గృహసమామ్రజ్నమా( అంటే నీ మందిరానిన్ కడిగి పరిశుభర్ము చేయడమా?) నీకొరకు నీళుళ్ తేవడమా? నీ 
పలల్కిని మోయడమా? నీ పర్భుతవ్మునకు చిహన్మౖెన నీ ధవ్జమును మోయడమా? నీకు విసనకరర్నుబటిట్  లేదా వింజామరను పటిట్  
వీయడమా? నీకు దీపారాధనను జేసి సేవజేయడమా? ఇవనీన్ అయితే నాకు అలవాటెనౖవి, తేలికెనౖవి, ముఖయ్ముగా నాకు ఇషట్ మౖెనవి. 
మౌనముగా ఏ ఆరాభ్టములూ లేకుండా నీ సేవజేయడం అంటే నాకు తెలిసినది కానీ, ఈ వాదములేమిటి? ఇలాంటి నీ లీలలకు, నీ 
ఆటలకు తగినవారు వేరే ఎవరూ దొరకలేదా? ననెన్ందుకయాయ్ నాకు చేతగాని పనులలో నియోగించి నీవు అపర్దిషట్పాలు గావడం? 
నీలీలలకు వేరే ఎవరూ లేరా అంటే ఎందఱో ఉనాన్రు విదావ్ంసులు, పండితులు, జాఞ్ న, విజాఞ్ న మారగ్ములలో నినున్ తెలుసుకునన్వారు, 
వారిని ఈ పనికి పురమాయించవయాయ్ అని ధవ్ని. కేవలము ఒక సేవకునిగా, మౌనముగా సేవించి ఆనందించడంలో నాకు 
ఆనందమునన్ది అని వినన్వింపు. నాకు ఏ పండిత వాదములూ, ఆ వాదములలో గెలవడాలు,పండిత శులక్ములను గర్హించడాలు 
వదుద్  సావ్మీ అని ధేయపడడము. 
 

అనిన దదభ్కిత్ కెద మెచిచ్ యచుయ్తుండు  
మొలక నగ పప్ దే  మోము చి 

 దితని చేత గెలిపింతు నాదుమ మ 
ము ద కను మని భవం బొపప్బలికె 

 
ఆ విషుణ్ చితుత్ ని పలుకులను ఆలకించి అతని భకి త్కి మెచుచ్కుని, చిరునవువ్లు అంకురించుచుండగా, తన పర్కక్నునన్ దేవితో ' 

వాదములో ఇతనిని గెలిపించెదను, ఉవిదా! నా మహిమ చూతువుగాని ',అని ' భవంబొపప్' ందివిధముగా విషుణ్ చితుత్ లతో 
పలికాడు. అంటే, పర్భువుయొకక్ ఠీవి కనబరుసూత్  పలికాడు. యజమానిమీద విశావ్సముంచి ఆతని పలుకులను జవదాటనివాడే 
సేవకుడు గనుక, తన అమాయకతవ్ముతో ననున్ ఈపనిమీద పంపేవాడే ఆపనిని చకక్బెటేట్  నెపౖుణాయ్నిన్ నాకు పర్సాదిసాత్ డు అనే 
విషయానిన్ మరిచిపోయాడు సేవకుడెనౖ విషుణ్ చితుత్ డు కనుక యిపుప్డు చకర్వరి త్లా 'హుకుం' జారీ చెయాయ్లి, కనుక భవము 
ఒలికేటుట్  పలికేటుట్  చేశాడు రాయలు. అంతటి మహానుభావునికి సకల జగతప్తికి ఏమిటీ పిలల్చేషట్లు అనే అనుమానము రావొచుచ్, 
తనభకుత్ నివెభౖవమే తనవెభౖవము గనుక, తన తతత్ మును తాను తన భకుత్ ని దావ్రా సాథ్ పించడము, తనభకుత్ నికి ఖాయ్తిలభించడము  
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తనకు ఆనందకారకాలు గనుక ఈ ఖేల, లీల! తలిల్దం లు తమ పిలల్లకు అనుభవము, నెపౖుణయ్ము పెరగడం కోసం కొనిన్ పనులను 
పిలల్లకు అపప్జెపిప్, వారు భయపడుతుంటే, నీకేం పరేల్దు, నేనుపకక్నుంటాగా, నువువ్  చేయగలవు, నువేవ్ చేయాలి అనడం 
సరవ్సామానయ్మౖెన విషయమే కదా. 

విషుణ్ మూరిత్కీ విషుణ్ చితుత్ లవారికీ ఉనన్ది తం  కొడుకుల సంబంధమే, యజమానీ సేవకుని సంబంధమే, కనుక ఈ ఆట. 
భవము కనబరుసూత్  యిలా పలికాడు 'మనన్నారు'. 

 
నీ యిచచ్యె? మినన్క పో 
యి ముని వర! నినున్ నొపిప్ంతును భూ 

నాయకసభ నిందుల  
యేయడడ్ము వలవ దవల నేనునాన్డన్ 

 
(తెచిచ్పెటుట్ కునన్ గంభీరతతో, కాఠినయ్ముతో) అంతా నీ యిషట్మేనా? మారుమాటాల్ డక పోవయాయ్ మునిపర్వరా! ఆ మహారాజు సభలో 
నినున్ ఒపిప్ంతును, ఇందుకు ఏ అడడ్ము చెపప్డము అకక్రేల్దు. మౌనముగా ఉండేవాడు ముని. అంటే నీ సంగతి నాకు తెలుసును. 
మౌనముగా ఉండడమే నీ లకష్ణము. అదే మౌనమును నా ఆజఞ్ను పాటించడములో చూపి, ఎదురుమాటాల్ డకుండా వెళుళ్! తరావ్త 
పూచీ నాది, నేనునాన్నుగా! అంతా నీయిషట్మేనా అనడంలో అంతా నా ఇషట్మే అని, నాపనికి ఎవరు పనికివసాత్ రో తెలుసుకోకుండానే 
నినున్ వెళళ్మంటునాన్నా అని కమమ్ని కసురు కసురుకుని,  ఖరాఖండీగా కమలాకాంతుడు ఆజఞ్ జారీ చేశాడు. 
 

అనిన మాఱువలుక నలికి యయాయ్ళు  
రియయ్కొనియెఁ బోవ నింతలోన  
బదమ్ నయనుఁ డతని పయనంబు తూఁగింపు  
మనుచు నంబితోడ నానతిచెచ్ 

 
ఎపుప్డెతౖే యిలా గంభీరముగా మందలింపుతోకూడిన పరామరశ్, ఆజఞ్ ఎదురయియ్ందో, యిక మారుపలకడానికి భయపడి, వెళళ్డానికి 
నిశచ్యించుకునాన్డు విషుణ్ చితుత్ డు. అపుప్డు, నంబి అంటే అరచ్కునికి ఆజఞ్ జారీచేశాడు అచుయ్తుడు. అంటే ఆ మనన్నారుకోవెలలో 
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అరచ్కుడు వేరే పర్తేయ్కముగా ఉనాన్డు, ఆ అరచ్కునికి కోవెలలో సహకరించడం, ఆలయపుతోటను శుభర్ముగా చెతాత్ చెదారమూ లేకుండా 
తీరిచ్దిదద్డము, పాదులు తర్వవ్డము, ఊడవడము, కళాళ్పు చలల్డం, పూజకు కావలసిన నీళుళ్, పూలమాలలు వగెరౖా తెచిచ్ సిదధ్ము  
చేయడము, దివయ్ముగా అరచ్న జరుగుతుంటే ఆనందించడము, అదీ విషుణ్ చితుత్ లవారి దినచరయ్. అంటే ఆయన ఆ 
ఆలయపరిచారకుడు అనన్మాట. లౌకికముగాచూసేత్ అంతటి సామానుయ్డు, మనన్నారుకే మానుయ్డు పారలౌకికముగా చూసేత్! ఇంత 
విశే ల్షణను ధవ్నించడానికి ఆ ఆళావ్రు (మామూలు ఆళావ్రు కాదు, పెరియాళావ్రు, ఆళావ్రులు అందరిలోనూ పెదద్వాడు, గొపప్వాడు) 
మారు మాటాల్ డడానికి భయపడాడ్ డు అని, నంబితో యీతని పర్యాణమునకు కావలసిన ఏరాప్టుల్  చేయుమని మనన్నారు చెపాప్డు 
అనాన్డు రాయలు. అంటే విషుణ్ చితుత్ లవారు అరచ్కుడు కూడా కాదు, ఆ విదవ్తుత్  కూడా లేదు, కానీ, ఆళావ్రులలోనే 
పెదద్ అయినాడు, పెరియాళావ్ర్ అయినాడు కేవలము సాటిలేని తనభకి త్విశేష కారణముగా, నిరమ్లులెనౖ 
తన భకుత్ లమీద  భక త్వతస్లుడెనౖ పరమాతుమ్ని కరుణ కారణముగా అని కుల్ పత్ముగా, అనాయ్పదేశముగా చెపాప్డు రాయలు. యిక 
విషుణ్ చితుత్ లవారు రాజసభకు బయలుదేరారు.  

PPP 
మహావిషుణ్ వు గంభీరముగా ఆజఞ్జారీచేయడంతో యిక తపప్నిసరె ౖ సావ్మిమీదనే సమసత్ భారమునూ  వదలి, 

మధురానగరానికి బయలుదేరాడు విషుణ్ చితుత్ డు. కొదిద్గా నసగడం, అభయ్ంతరం తెలియజేయడం, సావ్మిఆజఞ్కు ఎదురుచెపప్డం 
ఎందుకంటే, నితయ్మూ సమసత్ పంచిక విషయాలకూ అతీతుడె ౖసావ్మి సేవలో, ఆ ఆలయపరిచరయ్లలో గడిపేవాడికి ఆ ఆలయానిన్, 
ఆ సేవనూ వదిలి, మాంతరం వెళళ్డంకనాన్ పెదద్ శికష్ ఏముంటుంది? వెళిల్ చేసేదీ సావ్మి సేవయే కానీ, ఈ పాండితీవాదాలు, 
పర్తిభాపర్దరశ్నలూ, యివనీన్ గిటట్నివాడు, ఆ దరప్ముకానీ, అహం కానీ తెలియనివాడు, మౌనముగా ఆనందముగా సేవచేసూత్ , 
ఆనందబాషాప్లు రాలుసూత్  సావ్మికి దివయ్ముగా అరచ్న జరుగుతుంటే చూసి ఆనందించడమే తెలిసినవాడు, కనుక యిదంతా 
నాకెందుకు అనుకోడం ఒక కారణమూ, రెండవది ఆ రాజసభలూ, ఆ సమూహాలూ, ఆ వయ్రధ్, శుషక్వాదాలు, ఆ రాజసిక, తామసిక 
తతత్  నిలయాలు గిటట్ని ఏకాంతుడు, దాంతుడు, శాంతుడు, యోగి, భౌతికముగా సంసారములో ఉనన్పప్టికీ మానసికముగా సనాయ్సి 
కనుక. కానీ, అది కూడా నా పనే, నా సేవయే, నా సేవకులతో ఏం సేవ చేయించుకోవాలో నాకు తెలియదా, అని సావ్మి 
కోపగించుకొనడం వలన బయలుదేరాడు. 
 

ఆనతిఁ బడి  భండా 
రాన న ంబడముఁ దనదు యందలమున్  
థ్నికుఁ డొసంగి పనుపం  

గా నానతి బడిన నిమితకాం  వ ంపన్  
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సాథ్ నికుడు అంటే ఆ దేవసాథ్ నములోని జమాఖరుచ్ల అధికారి, కోశాగారపు అధికారి. యందలము అంటే పురాతన పలల్కి, 

నిమితకాం  అంటే ఆ పలల్కిని మోసే బోయీలు. సావ్మివారి ఆనతిని పొందిన ఆ ఆలయపు అరచ్కుడు కోశాగారపు అధికారికి ఆజఞ్ 
జరీ చేశాడు విషుణ్ చితుత్ ల వారికీ దారిబతెత్ముకోసము, యితర అవసరాలకోసం డబుబ్నివవ్మని. ఆ కోశాధికారి అలాగే డబుబ్లిచిచ్, తన 
పలల్కిని, ఎపప్టినుండో తను వాడుకునే తన సవ్ంత పలల్కిని కూడా ఇచాచ్డు. దానిన్ మోయడానికి తన బోయీలనూ కూడా 
సమకూరాచ్డు.  

యిక కావలసిన అనిన్ హంగులూ సమకూరాయి కనుక ఆ పలల్కిలో కూరుచ్ని బోయీలు మోసుత్ ండగా  
లా గల యటిట్గుఱఱ్పు 
జావడములమీఁద మా సంచులు తూలన్ 
వల నేకాంగులు రా  
వధముల నరి  లవని భునకుఁ గొనుచున్  

 
జావడములు అంటే పారశ్ భాగాలు, డొకక్లు. మాతర్సంచులు అంటే అటుచివర యిటుచివర సంచులాల్ గా వుండి, ఆ 

రెండు సంచులనూ కలుపుతూ మధయ్లో పొడవుగా వుండే మందపాటి గుడడ్ కలిగిన రెండు సంచుల మూట అనన్మాట. 
ఆ సంచులలో అవసరమౖెన వసుత్ వులు, బటట్లు మొదలెనౖవాటిని పెటుట్ కుని అటుపర్కక్ యిటుపర్కక్ భుజాలమీదనో, గుఱాఱ్ లమీదనో ఈ 
సంచులు లాడదీసి పర్యాణాలు చేసేవారు ఆ కాలంలో. ఏకాంగులు అంటే సమసత్ పంచిక బంధాలను, ఆనందాలను వదిలిపెటిట్ , 
భగవంతుని కెంౖకరయ్ముకోసమే జీవించే విరకుత్లు. పర్తిదేవాలయానిన్ అంటిపెటుట్ కుని ఇలాంటివారు దేవాలయపు సేవలలో 
కారయ్కర త్లుగా ఆనందంగా బర్తికేవారు ఉండేవారు. వీవధములు అంటే కావళుళ్.  

పలల్కీకి ఇరుపర్కక్లా ఏకాంగులు నడుసుత్ ండగా, బలిషట్ మౖెన గుఱాఱ్ లమీద మాతర్సంచులు లాడుతుండగా, కావళళ్లో 
రాజుగారికోసం పర్తేయ్కముగా వండించిన అరిసెలను కావడివాళుళ్ మోసుత్ ండగా బర్హామ్ండమౖెన ఊరేగింపుగా బయలుదేరాడు 
విషుణ్ చితుత్ లవారు. భారతీయ, హౖెందవ ధరామ్నికి మూలసత్ంభాలెనౖ దేవాలయ వయ్వసథ్ను పరామరిశ్సుత్ నాన్డు, పరిచయం చేసుత్ నాన్డు 
రాయలవారు. దేవుడునాన్డని నమేమ్వారు, పర్తిజీవిలోనూ దేవుడిని చూసేవారు, భగవంతుడు కూడా పర్తయ్కష్ముగానో, 
నిదరశ్నంగానో మాటాల్ డి, ఆజఞ్లు జారీచేసేత్ ఆచరించే అరచ్కులు, ఆ అరచ్కులను గౌరవించే, వారి ఆజఞ్లను అమలుచేసే దేవాలయ 
అధికారులు, తమ జీవితాలను కేవలం దేవాలయసేవకు తదావ్రా దేవునిసేవకు, ఏ ఐహిక లాభాలను ఆశించకుండా అంకితం చేసిన  
పవి తుమ్లు, వీరందరి సమిషిట్  కృషి, సేవల ఫలితముగా సమాజానికి ఆధాయ్తిమ్క, సామాజిక, నెతౖిక విదయ్నూ అందించే 
దేవాలయ వయ్వసథ్ ఉనన్ది ఆ రోజులోల్ ! ఈరోజులోల్  దాదాపుగా లేదు, అదీ ఆనాటి, ఈనాటి సామాజిక శాంతియుత, అశాంతియుత 
వాతావరణానికి మూల కారణాలలో ఒకటి! ఎనన్డూ గుడికి పోనివాడు కూడా కేవలం సిఫారసులమీద దేవసాథ్ నపాలకవరగ్ంలో 
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అధికారిగానో, సభుయ్నిగానో నియమింపబడుతునాన్డు ఈనాడు, చాలాచోటల్! కులం కారణంగా దేవాలయానికి రాకుండా 
నిషేధింపబడుతునాన్రు అనేకులు అనేక సందరాభ్లలో ఈనాడు!   
 
 

భకిత్ఁ వకు ధి  పరికరంబులు టిట్  
     కటిట్న పొరి ళంగాయగములు 
నెసటిపోతలు గాఁగ నేరిచ్ నించిన చిరం 
     తనపు లికేష్మ తండులములు  
వడిఁబెటిట్ లో జీర గుడము ఁబా లూనప్ఁ  
     జెఁలగు సంబారంపు జింతపండు  
పెలుల్లోహండి కావళళ్కొముమ్ల లు  
    గిడిడ్ మొతత్ము నేతిలడిడ్గలును 
 
బెరుఁగువడియంబులును బచిచ్వరుగు బేడ  
లురుతరాచుయ్త పూజోపకరణ పేటి 
కలును జాతిత్న చాతత్నికులము బల  
ధిని ధము లెరిగి తే మధురకేగె 

 
పొరివిళంగాయగములు అంటే ఒకవిధమౖెన, తమిళదేశసుథ్ ల తినుబండారాలు. వడిబెటిట్  అంటే, మటిట్ , యిసుక నలుసులు మొదలెనౖవి 
లేకుండా ఏరినవి. నేతిలడిడ్గలు అంటే మటిట్తో చేసిన నేతిపిడతలు, కూజాలవంటివి.  

పర్యాణములో దారిలో తినడంకోసమని తన భారయ్ భకి త్గా సిదధ్ము చేసి ఇచిచ్న పర్తేయ్కమౖెన తినుబండారాలు, చకక్గా ఏరిన 
దానయ్సంబంధమౖెన ఆవాలు, మెంతులు, జీలకరర్, బెలల్ము, చకక్ని చింతపండు, కావళళ్కు  లాల్ డుతునన్ ఆవునేతిపిడతలు, పెరుగు 
వడియాలు, పచిచ్ వరుగులు, వలిచిన (చాయ)పపుప్, అచుయ్తుని పూజోపకరణములు ఉంచిన పెదద్ పెదద్ పెటెట్లను తీసుకుని,  తమ 
తమ విధులను, తమకునన్ పరిమితులను తెలిసినవారెనౖ వెషౖణ్వులు(చాతిత్న) చాతాత్ దవెషౖణ్వులు తనను అనుసరిసుత్ ండగా 
బయలుదేరాడు విషుణ్ చితుత్ లవారు. వెషౖణ్వులు అంటే  దర్విడ పర్బంధమును తెలుసుకుని, దానిని బోధించగలిగే,అరచ్న, పూజ, 
నివేదనము మొదలెనౖవి అనీన్ చేసే అధికారము కలిగినవారు, గురుసాథ్ నములో వుండి బోధ చేయగలిగినవారు, చాతాత్ ద వెషౖణ్వులు 
అంటే విడపర్బంధానిన్ ఆ ధరామ్నిన్ అనుసరించేవారెనౖపప్టికీ, దానిని బోధించడానికి, నివేదనము చేసి ఎవరికెనౖా సరే పర్సాదముగా 
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యివవ్డానికి, గురుపీఠమును ఎకక్డానికి పరిమితులు గలిగినవారు. వీరందరూ అనుసరిసుత్ ండగా, యినిన్ సంబారాలతో 
ధరమ్యుదద్ విజయానికి బయలుదేరాడు విషుణ్ చితుత్ లవారు, అదీ యినిన్రకాల వరణ్నలకు రాయలు పూనుకునన్ కారణములోని మరొక 
మరమ్ము, ఎవరికి వారు తమ దెనౖందిన జీవితములో అనుసరించే విధివిధానాలకు ఏమాతర్మూ ఆటంకము లేకుండా ఏరాప్టుల్  
చేసుకుని మరీ పర్యాణము చేయాలి. ఆహార విహారాలు, ఆధాయ్తిమ్క, నెతౖిక సాధనలు ఎకక్డవునాన్, ఎవరికెనౖా ఏ మినహాయింపులూ 
యివవ్వు, వెళేళ్ది తీరథ్యాతర్కే కదా, భగవంతుని సనిన్ధికే కదా, కనుక పటిట్ంపులు అకక్రేల్దు, 

కాసత్ అటూ ఇటుగా తినాన్, ఎలా ఉనాన్ పరేల్దు అనుకుని, ఆ సందరభ్ముగా మనకునన్ చినన్ చినన్ అభిరుచులను, రుచులను 
తీరుచ్కుంటాము మనము, అది కూడదు అని యికక్డ సూచన. అంటే ఆలోచన, ఆధాయ్తిమ్క, నెతౖిక జీవనము అనేవి ఎవరెనౖా, ఎనన్టికీ, 
ఎకక్డా మినహాయింపులు, రాజీ లేకుండా అనుసరించాలి అని! 
 

యమనియమాది లభయ్ ణాది జరనమ్రుదిభయ్ సంసృతి  
మహర నామకీరత్న  ముర కరత్న పాతకావలీ  

దమన రమాంగనాకమన తామర యతనే  భకత్ హృ  
భ్మతృణదా  భూయువతిరంజన వరణ్జితా ఖంజనా     

 
హిణ అంటే బర్హమ్దేవుడు. ఇభయ్ అంటే పర్భువు, పాలకుడు. సంసృతి అంటే పుటట్డం, చావడం అనే చకర్భర్మణము 

కలిగిన సంసారము. దాతర్ము అంటే కొడవలి, లవితర్ము. అభర్ము అంటే మేఘము. ఖంజనము అంటే కాటుక పిటట్ , కాటుకలాగా 
నలల్గా ఉండే ఒక పిటట్ .  

యమ, నియమ, ఆసన, ణాయామ, పర్తాయ్హార, ధాయ్న, ధారణ, సమాధి అనే 
అషాట్ ంగయోగమారగ్ముదావ్రా పొందబడేవాడా, బర్హమ్ మరుతుత్ లు మొదలెనౖ ఆది దేవతలకు పర్భువెనౖవాడా, జననమరణాల 
కర్బంధనమువంటి సంసారశర్మలను దూరముచేసే పవితర్మౖెన నామకీరత్న గలిగినవాడా, మురాసురుని హతమారిచ్నవాడా, 
పాపపు సమూహాలను నాశనంచేసేవాడా, ల దేవిని కామించువాడా, తామరదళములవంటి విశాలమౖెన, నాజూకెనౖ, కించితుత్  ఎరర్నివెనౖ 
కనులు గలవాడా, భకుత్ ల హృదయములలోని భర్మలు అనే గడిడ్పోచలను తెగేసే కొడవలివంటివాడా, భూదేవికి ఆనందమును 
కలిగించినవాడా వరాహరూపా, శరీరకాంతిచేత గెలువబడిన మేఘమును, కాటుకపిటట్ను కలిగినవాడా, ఓ రమారమణా నీకు 
మంగళము అని దివ్తీయాశావ్సమును ముగిసుత్ నాన్డు రాయలు.  

అషాట్ ంగయోగముదావ్రా తెలియదగినవాడు అంటే కేవల పాండితయ్ము అకక్రేల్దు అని సూచన, కనుకనే 
విషుణ్ చితుత్ లను పాండితీ వాదానికి పంపాడు అని సూచన. దేవతలు ఎలల్రికీ పర్భువు, వారినే శాసించి తన పనులను 
చేయించుకునేవాడు, విషుణ్ చితుత్ ని కూడా పర్భువులా శాసించి తన పనిని చేయించుకుంటునాన్డు అని చమతాక్రము. 
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తామరదళములవంటి కించితుత్  ఎరర్నెనౖ కనులను ఇంకొంచెం ఎరర్గా చేసి, దొంగకోపము నటించి, విషుణ్ చితుత్ ల చితత్ములోని 
సందేహాలను చితుత్ చితుత్  చేసినవాడు అని చిలిపి చమతాక్రము. జనన మరణాది శర్మలనే దూరము చేసేవాడు, ఈ మధురా 
పర్యాణము, ఆ వాదన, 

ఆ తరక్ము అనే శర్మను తీరచ్డం ఎంతలోపని? అని ఒక మెరుపువంటి విరుపు. భకుత్ ల హృదయాలలోని 
సంశయములనే లతలను ఖండించే కొడవలివంటి వాడు కనుకనే విషుణ్ చితుత్ ల సంశయానిన్ తొలగించి, నువావ్ వెళేళ్ది, వాదించేది, 
గెలిచేది, అనీన్ నేనే అని తేలిచ్చెపిప్ పంపిన పర్భువు, కాటుక వంటి మతస్య్ధవ్జుని అజాఞ్ నమును గెలిచినవాడు ఐన 
విషుణ్ చితుత్ ని దయాకాశమును(అభర్ము) నింపిన నలల్నివాడు, లU(ఆండాళ్) సవ్రూపిణి ఐన గోదాదేవిని కామించినవాడు 
ఐన మహావిషుణ్ వును మంగళ పూరవ్కముగా పొగిడి దివ్తీయాశావ్సమును ముగిసుత్ నాన్డు రాయలు. ఈ చమతాక్రపు సూచనలే కాక 
దివయ్మౖెన ధారతోకూడిన అంతాయ్ను సలకు రాయల కవితవ్ములోని ఉదాహరణలకు ఈ పదయ్ము ఒక మచుచ్తునక, అచుచ్గా ఒక 
బెలల్పుతునక!         

PPP 
 కిష్తి నీళా వర! దను 

జోకష్ ణహర!   దంUకో క్తత్ ర 
ణాయ్కష్కష్పాచర! పా 
కాష్ త బా లేయ ంకటరాయా   

 
ల దేవికి, నీళాదేవికి భరత్ ఐన వాడా, వృషభ రూపములో ఉనన్ రాకష్సుని సంహరించిన వాడా(దనుజోకష్ ణహర) దంషట్ర్ చేత 

ఉతు తత్ము చేయబడిన హిరణాయ్కుష్డనే కష్పాచరుని కలిగినవాడా (కోరచేత  ఖండింపబడిన హిరణాయ్కుష్డు అనే నిశాచరుడు అంటే 
రాకష్సుని కలిగినవాడా) పాకటాకష్ముచేత ఆదరింపబడిన బాహులేయుడు అంటే కుమారసావ్మిని కలిగినవాడా, వేంకటాచలరాయా 
వినుమని ఆముకత్మాలయ్దలోని మూడవ ఆశావ్సమును  రంభము చేసుత్ నాన్డు కృషణ్  దేవరాయలు. 
 

ఆముకత్మాలయ్దలో కఠినమౖెన పాండితీ వాదానికీ, ఉపాఖాయ్నాలకూ నిలయమౖెనది, విశేష ఆధాయ్తిమ్క రకి త్ కలిగినవారికి 
మాతర్మే రుచించేదీ ఐన ఈ మూడవ ఆశావ్సములో కొనిన్ పదాయ్లను మాతర్మే పరిశీలిదాద్ ము, కథకు అవసరమౖెనవి కనుక, పర్తి 
ఆశావ్సానీన్ ఎంతోకొంత చరిచ్ంచుకొనడం మన ల ము కనుక. 
 

సమసత్ సనాన్హాలతో, సరేవ్శవ్రునిపె ౖభారంవేసి మధురానగరమునకు వెళిళ్న విషుణ్ చితుత్ డు  
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నితయ్ంబు బ్తి రి ద మగుటని జఞ్పిత్ లే కంపఁ దా 
నతూయ్రజ్స లుడౌట భూపతియు సభయ్ తమున ంక ఁ  
తుయ్తాథ్నము జే  కక్ఁగ సభాభాగంబు తెత్ంచి యౌ  

నన్తయ్ జజ్ లరాజ దతత్ వర రతన్ స రణ్ పీఠ థ్   
 

మతస్య్ధవ్జుడు తనకు తగిన దెవౖమును చూపినవారికి బహుమానమును పర్కటించిన నాటినుండీ పర్తిరోజూ పండితులు 
రావడం పాండితీ వాదాలు జరగడం చూసుత్ నన్వాడు కనుక విషుణ్ చితుత్ లవారిని చూడడంతోనే ఈయన కూడా పాండితీ వాదము కోసమే 
వచాచ్డు అని గర్హించి 'తమరి దరశ్నము కొరకు ఎవరో పండితుడు వచాచ్డు పర్భూ' అని విజఞ్పిత్ చేయకుండానే విషుణ్ చితుత్ లవారిని 
లోపలికి పంపించాడు. యిందులో ఒక చమతాక్రము ఉనన్ది. లోపల మహారాజు తన సభలో జరుగుతునన్ వాదోపవాదాలను విని 
విసుగు చెంది ఉనాన్డు, ఎవరి వాదము చేతా ఆయనకు సంతృపిత్ కలుగలేదు, వచేచ్ వాళుళ్ పోయే వాళళ్తో ఈ పర్తీహారి కూడా విసుగు  
చెంది ఉనాన్డనన్మాట, అందుకే వచిచ్పోయే వాళళ్ను చూసూత్  కూరుచ్నే సిథ్తికి వచిచ్ నిరిల్పత్ముగా తయారయాయ్డు, అదీ సూచన. 
అపప్టికే మహావిషుణ్  కరుణా పర్భావము చేత 'అతూయ్రజ్సవ్లుడు' అంటే మహా తేజసుస్ను కలిగినవాడెనౖాడు విషుణ్ చితుత్ లవారు, కనుక 
మహారాజు, యితర సభుయ్లు ( సభికులు అని ఎకక్డా వాడకూడదు, రాయల సాహితయ్ పరిశీలనలో అసలు వాడకూడదు, సభికులు 
అంటే 'గాడిదలు' అని అరధ్ం, ఈనాడు పర్తిసభలోనూ సభికులు అనే వాడుతునాన్రు, బహుశా అదే సమంజసము అనో, లేక  
తెలియకనో!) అందరు కూడా ఈ వచిచ్నవారెవరో మహాతుమ్డు అని భావించి లేచి నిలుచ్ని కక్గా, వెళిల్, సభమధయ్లో ఉనన్ ఎతెన, 
సవ్రణ్ మయమౖెన సింహాసనానిన్ మహారాజు చూపించగా, అందులో కూరుచ్నాన్డు. పర్తీకాతమ్కంగా విషుణ్ చితుత్ ల వారి భావివిజయానిన్ 
సూచిసుత్ నాన్డు రాయలు. 
 

కతిపయోకుత్లకే రి తిభఁ దెలి  
నగ  తళుకొతత్ రాజు నెమొమ్గము జూచి  
'యీ  మాధయ్సథ్య్మున నునన్ నేముఁ గొనిన్  
నొడి దము మాట'లని తదనుజఞ్ వడ   

 
కతిపయోకుత్ లకే అంటే కొనిన్ మాటలలోనే వారి పర్తిభను తెలుసుకునాన్డు, ఒకక్ మెతుకు పటుట్ కుంటే చాలు కదా అనన్ం 

అంతా ఉడికిందీ లేనిదీ తెలిసికొనడానికి, లీలగా 'అమాయకులు!' అనన్టుట్  నవువ్తూ రాజు ముఖమును చూసూత్  ' మహారాజా! తమరు 
మధయ్వరి త్గా అంటే తటసథ్ముగా ఉంటానంటే నేను కొనిన్ పలుకులు పలుకుతాను అని, దానికి మహారాజు అనుమతించగా 

రంభించాడు విషుణ్ చితుత్ లవారు తన వాదానిన్. ఆ పాండితీ వాదము మహారాజు తనకు మోకష్మును పర్సాదించ గలిగిన దెవౖమును  
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చూపించడం కొరకే ఏరాప్టు చేశాడు కనుక, అయన సంతృపిత్ చెందడమే పర్ధానము కనుక, సహజముగా ఒక పండితుడు మరొక 
పండితుని వాదన ఎంత సతయ్మౖెనా ఉనన్తమౖెనా అంగీకరించడు కనుకా,మహారాజునే మధయ్వరి త్గా ఉండమని కోరి, అంతవరకూ తను 
జనమ్లో ఎరుగని లౌకాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచాడు విషుణ్ చితుత్ లవారు, విషుణ్ మాయ! 
 

అంతవరకూ వాదన చేసుత్ నన్ పండితులను ఒకొక్కక్రినే 'మీరేమనాన్రు? మీరేమనాన్రు? అని వారి వాదనలను విని, ఒకొక్కక్రి 
వాదనలలోని లోపాలను వారికి వారే గురిత్ంచి మౌనము వహించేటుల్  చేసి,ఒకొక్కక్రి వాదానేన్ చిరునవువ్తో, తొ పాటు లేకుండా, 
మిగిలినవారు మెచుచ్కునే విధముగా ఖండిసూత్  ఒకరి వాదానిన్ వింటునన్పుప్డు వేరే పర్కక్వారి మాటలను ఆలకించకుండా అంటే తన 
ధాయ్సను తన ఎదురుగా ఉనన్ వాది మాటలపెనౖనే నిలుపుతూ, అందరినీ సమాధానపరచి, మరలా మొదలు రంభించిన పండితుని 
వదద్కు వెళిల్, అకక్డినుండీ వరుసగా తన ఉపమానాలను వేదములనుండీ, సుమ్ర్ తులనుండీ, ధరమ్ శాసత్ర్ములనుండీ, బర్హమ్సూతర్ముల 
నుండీ వినిపిసూత్  ఒకొక్కక్రినీ మొదలు వారి వారి వాదాలను ఖండించి తరావ్త తన వాదానిన్ వినిపించి, నిరూపించి అందరినీ 
ఓడించాడు. ఒకొక్కక్ పండితుడు పర్సాత్ వించిన దేవీ దేవతలకు కూడా ఆరాధుయ్డు  మహావిషుణ్ వే అని నిరూపించాడు. 
 

అనిన్టికీ పర్కృతియే కారణమనే సాంఖయ్ వాదానిన్ సమరిధ్ంచిన వారిముఖాలను 'ఈకష్తయ్' మొదలెనౖ సూతర్ములతో ఖండించి, 
పరాభవ భారముతో వి తముగా చేశాడు. నేనే ఈశవ్రుడిని అని వాదించే అదె ౖ తులకు 'భోగమాతర్' మొదలెనౖ సూతర్ములతో రోగం 
కుదిరాచ్డు. మీమాంసకులు మీసములు దించుకునేలా 'ఫలమత' మొదలెనౖ సూ లను ఫలవంతములుగా పర్యోగించాడు. 
పరమాణువులే ఉతప్తిత్కి కారణం అని పిడికిళెళ్తిత్ వాదిసుత్ నన్ వారి కణుపులను 'శాసత్ర్ యోనితావ్త్' మొదలెనౖ సూతర్ములతో విరగొగ్ టాట్ డు. 
శూనయ్వాదులెనౖ బౌదుధ్ లకు  'నితోయ్ నితాయ్నాం' అనే తిపలుకులతో బుదిద్ చెపాప్డు. కంటికి కనిపించే, శకి త్వంతుడెనౖ రాజే దెవౖము అని 
పలికే పర్తయ్కష్ వాదులెనౖ చారావ్కుల చపలతావ్నిన్ 'అనుపపతేత్ః న' అనే సూతర్ముతో చకక్దిదాద్ డు. మహావిషుణ్ వు కనాన్ మినన్ ఐన దెవౖము, 
విశిషాట్ దె ౖ తము కనాన్ మినన్యౖెన మతము లేదని సరవ్ సమమ్తముగా వాదించి, ఓడించి, గెలిచాడు.    
         
అదుభ్తంగా పది పదాయ్లలో విషుణ్ చితుత్ లవారి వాదనా పటిమను, తన ఆధాయ్తిమ్క సంపదనూ వెలల్డించాడు రాయలవారు. యిది ఒక 
పర్తేయ్కత అయితే, నితయ్మూ తన సభలో పెదద్న, రామకృషుణ్ డు యితర ఉదద్ండులతో, తన ఆధాయ్తిమ్క గురువెనౖ వాయ్సరాయలతో జరిగే 
సాహితయ్, ఆధాయ్తిమ్క చరచ్ల,వాదోపవాదాల అనుభవముతో, తన విశేష లోకపరిశీలనానుభవముతో శాసత్ర్ చరచ్ జరగవలసిన విధానానిన్, 
ఈరోజు పర్పంచ వాయ్పత్ముగా గురిత్ంపు పొందిన 'కముయ్నికేషన్ సిక్ల్స్'  అని పిలువబడుతునన్ సంభాషణా చాతురాయ్నిన్ వరిణ్ంచాడు 
రాయలవారు. చరచ్లో ఆవేశపడకూడదు, ఎవరెనౖా, ఎవరితోనెనౖా, ఏ అంశము గురించి అయినా, చిరునవువ్ను చెదిరిపోనీయకూడదు, 
ఎవరితో మాటాల్ డేపుప్డు వారి మీదనే ధాయ్సను పెటాట్ లి, శర్దధ్గా వినాలి, ఎదుటివారి వాదనలోని లోపాలను మొదలు వారే గురిత్ంచేలా 
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చేయాలి, ఆతమ్విశవ్సముతో, సప్షట్ముగా, సరెనౖ ఉదాహరణలతో తన భావాలను పర్కటించాలి. వారు నోళెళ్తత్కుండా చేయాలి, అదే 
చేశాడు విషుణ్ చితుత్ లవారు. అనంతరం ఒక కథను చెపప్డం రంభించాడు. ఖాండికుయ్డు, కేశిధవ్జుడు అనే నిమివంశానికి అంటే 
జనకుని వంశానికి చెందిన యిదద్రు మహారాజుల సంవాదానిన్ చెపప్డం రంభించాడు.   
     

PPP 
  ఖాండికయ్ కేశిధవ్జులు అనే యిదద్రు చకర్వరుత్ లు 'నిమి' వంశానికి చెందినవారు. రాముని వంశంలో పర్సిదుధ్ డెనౖ ఇకాష్వ్కు మహారాజు 
కుమారుడు నిమి (తన కులగురువెనౖ వశిషుట్ ని శాపకారణంగా శరీరహీనుడు అయినాడు ఇతను. బర్హమ్దేవుని దయవలన ' శరీరం 
లేకునాన్ అతి ముఖయ్మౖెన ధరామ్నిన్, కరామ్నిన్ నిరవ్హించే వరం యిసుత్ నాన్ను, ణుల కంటిరెపప్ల యందు నివశించుమని వరమును 
పొంది, ణుల కంటిరెపప్లయందు నివసిసుత్ నన్ కారణంగా కంటిరెపప్ ఒకసారి మూసి తెరవడానికి పటేట్  కాలం నిమేషం అని 
పిలవబడుతునన్ది.) ఆ నిమి వంశంలో ధరమ్దవ్జుడు అనే రాజుకు 'మితధవ్జుడు', ' తధవ్జుడు' అనే యిదద్రు కుమారులు. వీరిదద్రికీ 
చెరొక కుమారులు కలిగారు. ఆ కుమారులు 'ఖాండికుయ్డు', 'కేశిధవ్జుడు'. అనన్దముమ్ల కుమారులెనౖ వీరికి దాయాదులకు సహజమౖెన 
వెరౖం కలిగి ఒకరి రాజాయ్నిన్ మరొకరు ఆకర్మించుకోడానికి పర్యతన్ం చేయడంతో చాలారోజులు పెదద్ యుదధ్ం జరిగింది.    

పలపల గ నిచచ్లును బౌఁజులు దీరిచ్ యతండు నాతడున్ 
లువడి వచిచ్ యికుష్మతి ణిక యేపిరికాఁగ ఁగుచున్ 

దలపడుచుం బెనంగఁగఁ గృతధ జనందను నికావళీ  
హళహళికిం జెడని రిగె నారిత్ మితధ జ నందనుం డనిన్ 

తెలల్వారగానే (పలపలన్) సెనౖాయ్లను తీరిచ్ ఆ యిదద్రూ శిబిరాలోల్ నుంచి బయటకొచిచ్ యికుష్మతీ నది ఒడుడ్ న ఆ నది తలల్డిలేల్లా 
పోరుసలుపుతుండగా కృతధవ్జుని కుమారుడెనౖ కేశిధవ్జుని సెనౖయ్ం యొకక్ 'ఒతిత్డికి'(హళహళికిన్) తటుట్ కోలేక, మితధవ్జుని కుమారుడెనౖ 
ఖాండికుయ్డు ఆరిత్తో యుదాధ్ నిన్ వదిలి పారిపోయాడు(చెడన్ విరిగెన్)    

చెడ ఱిఁగియడ ఁ బడి యెడ  
నెడ గటుట్లతుదలఁ గోటి యిడి లోఁ గడకున్  
దడుకుఁ బొడిపించి యాకుల  
గుడి ల వ యించె మం గురుభటయుతు  
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యిది ఒక చమతాక్రపు పదయ్ం. పదబంధానిన్ బటిట్  మాతర్మే కాక, సహజంగా రాజుల విధానానిన్ చెపాప్డు యిందులో. పారిపోయిన 
ఖాండికుయ్డు ఒక అడవిలో పర్వేశించి, అకక్డకక్డ, కొండకొనలమీద వేగులవాళళ్ను నియమించి(గటుట్ లతుదలన్ 'కోటి'యిడి, 'కోటికాడు' 
అంటే వేగులవాడు అని) చుటూట్  లోతుగా కంప పాతించి( లోనన్ కడకు తడుకున్ పొడిపించి, తడుకు అంటే కంప)ఆకుగుడిసెలలో    
(పరణ్శాల అనే పదానిన్ మకీక్కి మకీక్ తేలికజేసిన జానపద తెలుగులో ఆకుగుడిసె అనాన్డు!) తన మం , గురువు, భటులు మొదలెనౖ 
వారితో నివసించడం మొదలుబెటాట్ డు. అకక్డ కేశిధవ్జుడు ఖాండికుయ్ని రాజయ్ము సావ్ధీనమౖెన తరావ్త, ఆ రాచరికంతో సంతృపిత్ పడక, 
 

ఆ కే ధ జుఁడంత నా నృపుని రాజయ్ంబెలల్ఁ జేరనఫ్లం 
బాకాంకిష్ంపక గెలుత్ మృతుయ్ న దయ్నుబ్టట్కుండం దుదన్ 
జా కుండ న లె నంచు యోగ నిరతిం జాఞ్నా యుం   మఖా 
నీకంబు చియించు చం దొకటికిం దీకిష్ంచి తానునన్చోన్  

ఫలమును ఆకాంకిష్ంపక, అంటే లౌకికమౖెన ఫలితములను కోరుకోక, మృతుయ్వును గెలవాలి, అజాఞ్ నముతో మరల మరలా పుటట్డం, 
చావడం కాకుండా, అని యోగనిరతితో అనేకములెనౖ కర్తువులను చేసూత్ , ఆ కర్మంలో ఒకానొక కర్తువు చేయడానికి దీకష్ 
పూనుకునన్పుప్డు, 

పులు మఖ లికానికట భూముల మేయుచు నేటి ంటఁ బె 
లల్ లమెడునీఱముం దఱి  యామయ్ పతాకన ఘరమ్ ధేను  
కెల ల నాడు లభుజగిం గని గోం ని యంగలారుచ్చున్ 
గలగత ఘంట య నురుకం బిడుగుం బలెం దాఁకి యుదధ్తిన్ 

 
ఆ యాగధేనువు(ఘరమ్ధేనువు, ధరమ్ధేనువు) యజఞ్ వాటికా సమీపములోని భూములలో మేత మేసూత్  (మఖశాలికానికట భూముల 
మేయుచు) ఏటి ఒడుడ్ న ఉనన్ పెదద్ పొదరింటిని సమీపించి, ఆ పొదలో యముని జెండాలాగా ఉనన్ పెదద్పులిని, కాలసరప్ంలాగా ఉనన్ 
తోకను ఆడిసూత్  ఉనన్ పెదద్పులిని చూసి, మెడలోని ఘంటలు తలు చేసుత్ ండగా పరుగెతిత్ తపిప్ంచుకుపోదామని పర్యతిన్సుత్ నాన్ 
వదలక, గోం మని గరజ్న చేసూత్  పిడుగువలె వడిగా వచిచ్ తాకింది ఆ పెదద్పులి. ముఖానికి ముసురుకుంటునన్ జోరీగలతో, దురావ్సన 
వెలువరిసుత్ నన్ నోటితో, చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ చెటల్ ఆకులు రాలేటుల్  చెటల్ను దూకుతూ, దాటుతూ వరాష్ కాలపు మేఘంలాగా బొబబ్రింతలు 
పెడుతూ వచిచ్న ఆ పెదద్పులిని చూసి ఆ ఆవును కాసుత్ నన్ గొలల్ పిలల్డు చెవులు దిబబ్డలేసి, భయంతో వణుకుతూ స హతపిప్ 
పడిపోయాడు. ఆ ఆవు గొంతును కరిచిపటుట్ కుని, దాటుల్ కొడుతూ ఈడుచ్కుపోయింది ఆ పెదద్పులి.    
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తను ఁ గొముమ్ గొరిజఁ గొనకుండ మలఁపుచుఁ  
జపుప్ డెసఁగఁ దోఁక నపప్ళించి 
ణితంబుఁ లుచునె నేరుప్  ఘరమ్  

గ ని గ కి నీడుచ్ నవసరమున  
తన శరీరానికి ఆ ఆవుయొకక్ కొముమ్లు గిటట్లు తగలకుండా దానిని మరలిసూత్  పొరిల్సూత్ , చపుప్డయేయ్లా తోకను నేలకు తాటిసూత్  దాని 
నెతుత్ రు తాగుతూనే నేరుప్గా ఆ ఆవును తన గుహకు ఈడుచ్కు పోతుండగా,  

పొలమరులందుఁ గూఁతలిడు భూ రులనన్ది రిచ్ రిచ్   
కుల తుద లెకిక్ చపప్టలు గొటిట్ యదలప్ఁగ, ణీలు మా 
లఁ బఱవంగ చి ల  లె స నాకుచుఁ బోయె వృకష్ మం 

డలికయి తూలుచునుఘ్టఘుటధ ని రె మలంగి చూచుచున్  
ఈ పులి గాం ంపులను, ఆవు అంబా రావాలను, పొదల చపుప్డులను విని, ఆ దృశాయ్నిన్ దూరంనుండి చూసిన సమీపంలోని 
పంటచేల కాపరులు హెచచ్రికగా కూతలు వేయగా, ఆ ఏటిలో సంధయ్ వారిచ్ వసుత్ నన్ ఆ కర్తువు హమ్ణులు దగగ్రలో ఉనన్ చెటెల్కిక్ 
పెదద్గా అరుసూత్  చపప్టుల్  కొడుతూ ఆ పెదద్పులిని అదిలించడానికి పర్యతాన్లు చేశారు. కొందరు భటులు గు లెకిక్ ఆ పులిని వెంటబడి 
తరిమారు. ఈ ఎదురుదాడితో ఆవును వదిలిపెటిట్  పెదవులు నాకుక్ంటూ, వెనకుక్ తిరిగి తిరిగి చూసూత్ , గు గు మంటూ, బరువెనౖ 
శరీరము ఊగుతుండగా (తూలుచున్) వేగంగా సమీపంలోని వృకష్ముల మధయ్లోకి వెళిళ్ంది పెదద్పులి.  
పర్తయ్కష్ముగా ఎనోన్సారుల్  వేటకు వెళిళ్ రమృగాలను సమీపమునుండి చూసిన అనుభవము, పరిశీలనా శకి త్తో రోమాంచితంగా 
వరిణ్ంచాడు రాయలు ఈ దృశాయ్నిన్. 

జుఱుజుఱుకున నెతుత్రు లి 
కుఱుకుచు రొద య నఱితి యొడపిన యూరుప్ల్  
పఱవ మిడిగుడుల్ వడఁకఁగఁ  
గొఱ ణముతోడఁ దనిన్కొను నమొమ్ద న్  

మెడకు ఐన గాయము సుర సురమని ధవ్ని చేసూత్  నెతుత్ రును వెలువరిసుత్ ండగా, పెదద్గా ఊరుప్లు వదలుతూ, మిడిగుడుల్  వేసి, 
కొస ణముతో తనున్కుంటునన్ ఆ గోవును చూసినవారు వెళిల్ ఈ వృతాత్ ంతమును రాజుకు(కేశిధవ్జునికి)వినన్వించారు. యజఞ్ ధేనువు 
మరణించింది. యజాఞ్ నికి విఘన్ము కలిగింది. దీనికి యశిచ్తత్ము ఏమిటి అని రాజు ఋతివ్కుక్లను అడిగాడు. వారు తమకు 
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తెలియదు అని, కశేరువు అనే ఋషిని అడగమని చెపాప్రు. అతడిని అడిగితే నాకు కూడా తెలియదు, శునకుడు అనే ఋషిని 
అడగవలసింది అని చెపాప్రు. ఆ శునకుడు అనే ఋషి నాకే కాదు, మాకెవవ్రికీ తెలియదు, తెలిసేత్ గిలిసేత్, ఎవరు తన సపాత్ ంగములు 
ఐన సావ్మి, అమాతయ్, సుహృత్, కోశ, రాషట్ర్, బల, దురగ్ములను అనిన్ంటినీ నీకు వదిలిపెటిట్  చెటూట్  పుటాట్  పటిట్  తిరుగుతునాన్డో  
ఆ ఖాండికుయ్నికే తెలిసి ఉండవచుచ్, అతను మహా జాఞ్ ని, యశిచ్తత్ము ఏమిటో అడగడం, ఆచరించడం తపప్దు అనుకుంటే వెళిల్ 
అతడినే అడుగు అని చెపాప్డు. అంటే ఆ ఋషి ఒక చినన్ విసురు విసిరాడు, నీ దరాప్నిన్, అహానిన్ వదిలిపెటిట్  వెళిల్ అతడినే అడుగు, నీ 
వలన పాపం మహాజాఞ్ ని అలా అడవులోల్  పడి మర్గుగ్ తునాన్డు అని! దానికి,  

నరపతి పలెక్, మౌనివర నారిపు నిషక్ృతి ఁడఁబోయిన 
నధ్ర హతుఁ జే నేని సవనంపు ఫలం బొడఁగూడు గా క మ 
త రగతిఁ జెపెప్నేని మఖ తం  మతం ముఁ గాక పూరణ్మౌ 
నిరు దెఱఁగు నమ్దీపితమె యేఁ గెదనంచు రథాధి రూఢు   

ఓ ముని వరాయ్! నా శ వు ఐన ఖాండికుయ్డిని యశిచ్తత్ మారగ్మును తెలుసుకోవడానికి వెళేత్ ననున్ చంపేసాత్ డా, యజఞ్ము చేసూత్  
మరణించిన కారణముగా నాకు పుణయ్ము, యజఞ్మును చేసుత్ నన్వాడిని చంపినందుకు ఆతడికి పాపమూ! అలా కాక, అమతస్ర గతితో, 
అంటే నాయందు ఈరష్య్ లేకుండా మారగ్ము చెపాత్ డా, ఈ మఖతంతర్ము అతంతర్ము కాకుండా పోతుంది, అంటే  
ఈ యజఞ్ము కర్మము తపప్దు, సకర్మముగా నడుసుత్ ంది, అపుప్డూ నాకు పుణయ్మే. కనుక ఉభయ  నాకు సమమ్తమే, కనుక వెళిల్ 
అడుగుతాను అని బయలుదేరాడు కేశిధవ్జుడు.  

ధారిమ్క మరామ్లు, వయ్వహార కౌశలయ్ము కేశిధవ్జుని దావ్రా వెలల్డించాడు రాయలు.     
PPP 

కేశిధవ్జ మహారాజు తన నిశచ్యానిన్ తన మం లకు తెలిపి, 
 

హరిణాజినోతత్రీయుఁడు 
నిరాయుధుఁడు నగుచు నతని నెలవగు నడ న్ 
జొరఁ గొటిట్కాం  టెకెక్ము  
బరికించి ఎరింగి కలయఁబడి కూఁతలిడన్ 
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జింక చరామ్నిన్ ఉతత్రీయముగా కపుప్కుని, ఏ ఆయుధములూ లేకుండా ఆ ఖాండికయ్ మహారాజుకు నివాససథ్లమౖెన అడవికి 
వెళాళ్డు కేశిధవ్జుడు. ఆతని రాకను గమనించిన ఖాండికయ్మహారాజు యొకక్ వేగులవాళుళ్, ఆతని జండా కొయయ్ను, జండాపెనౖునన్ 
చిహన్ములను గమనించి, వచేచ్ది కేశిధవ్జుడు అని తెలుసుకుని, కలయబడి అంటే అందరూ కలిసి బిగగ్రగా కూతలు పెటాట్ రు. 
అడవులలోనో, వేరే యితర సథ్లాలలోనో రహసయ్ముగా నివశించేవాళళ్ అనుచరులు గూఢచారులు రకరకాల కూతలతో అరిచి శ వుల 
రాకను గురించి హెచచ్రించడం నిరంతరమూ పోరాట రంగంలో ఉనన్ వాళళ్కు అతయ్వసరమౖెన ఏరాప్టల్లో ఒకటి. దానిన్ సూచిసుత్ నాన్డు 
రాయలు.      

ఆ కూతల మరమ్మును తెలిసిన ఖాండికుయ్ని అనుచరులెనౖ పర్జలు, ఆతనితో అడవులకు వచిచ్నవాళుళ్ భయపడుతుంటే, 
ఖాండికుయ్డు బెదరకుండా ఆ పర్జలను ఓదారచ్డానికి, వారికి ధెరౖయ్ము చెపప్డానికి కొందరిని నియమించి, కొందరు విలుకాళళ్ను 
కొమమ్లమాటున, కొండచరియల మాటున నియమించి, కోపముతో బయటికి వచాచ్డు. తన రాజాయ్నిన్ సావ్ధీనము చేసుకుని, తనను 
అడవులపాలు జేసి అంతటితో ఆగక మరలా తన మీదికి వసుత్ నాన్డు అనే కోపముతో, రోషముతో, ధనుసుస్ను అందుకుని, 
బాణమును తొడుగుతూ  
 

ధన ధానయ్ ది రదాశ  గోధన సమేతంబెలల్ జయ్మున్  
గొనియుం జాలక తాటకేయ పలభు కూక్టా తిం జింకతో  
లున నాఛఛ్నున్ఁడ  ంతుగతి మాలోఁ జొచిచ్ ణంబులున్ 
గొన నేతెంచితె దురమ్తీ కెడపెద గ్రంపు భలల్ంబునన్      

 
ధనము, ధానయ్ము, ఏనుగులు, గురర్ములతో సమసత్ సా జాయ్నీన్ తీసుకునన్ది చాలక, తాటక కుమారుడెనౖ, మాంసాహారి 

ఐన మారీచుడిలా, దొంగ జపం చేసుకునే మునిలా, ఋషిలా  ఒక జింకతోలు కపుప్కుని, పెదద్ శాంతుడిలా వచిచ్ మాలో దూరి 
ణములుకూడా తీదాద్ మని వచాచ్వా? అంటే యింతకుముందే ధనమానాలు దోచుకునాన్వు, చాలలేదా, ణములు కూడా తీసాత్ వా 

అని ధవ్ని. ఓరి దుషట్  బుదీధ్, ఈ రమౖెన బాణంతో నినున్ నేలగూలుసాత్ ! అనాన్డు.  ఆ మాటలను వినన్ కేశిధవ్జుడు పెదద్గా '' 
తవ్రపడకు, వెనకాముందూ ఆలోచించకుండా చంపడానికి నేను ఆకతాయిని కాను, నేను తలపెటిట్న యజఞ్మునకు దురదృషట్ వశాతూత్  
విఘన్ము కలగడం వలన, యశిచ్తత్మును తెలుపుమని రుతివ్కుక్లను వేడితే, 'ఆ ఖాండికయ్మహారాజుకు తపప్ ఈ విఘన్మునకు 
తగిన యశిచ్తత్ము వేరెవరికీ తెలియదు' అనడంతో వచాచ్ను నేను, కోపముతో బాణం వేసాత్ నంటే వెయియ్, ననున్ చంపినా, 
ఉపాయము చెపిప్ పంపినా రెండు రకాలుగా నాకు మేలే నీ యిషట్ ం' అనాన్డు.    
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ఆ మాటలు వినన్ ఖాండికుయ్డు ఆగిపోయాడు. చెటల్ చాటుకు వెళిల్, తన మం , పురోహితుడు, యోభిలాషులు ఐన 
వారందరికీ ఈ సంగతి చెపాప్డు. వారందరూ కూడబలుకుక్నన్టుల్  యిలా అనాన్రు.  
 

పాలుగల ఁ డు మనకొక  
జాలి యిడక తానె తార నకు వచెచ్న్ 
ళ యిదె లెముమ్ నృప కృప  

చాలు నాగ్రాకు మేపి చంపకు జలన్  
పాలివాడు మనను దయతలిచి, జాలి చూపించి, పెదద్గా కషట్ పెటట్కుండా, తనంత తానే కయాయ్నికి  ఒకక్డూ మన ముందుకు 

వచాచ్డు. యిదే సమయము. లేవయాయ్! చూపించిన దయ చాలు. ఆకులూ అలములూ మేపి జనులను చంపకు, వీడిని చంపి, 
హాయిగా మన రాజాయ్నికి మరలా తీసుకెళిళ్, విందు భోజనాలు తినిపించు! దాయాది దొరికాడు వేశేయ్, దయా, గియా పకక్న వేశేయ్  
అనాన్రు.  
 

అనాయ్యంబున దుసహ  
మనుయ్ండగు బలరిపుని మడియించిన ధ 
రమ్నయ్ క్తి కగు నిషక్ృతి  
సనాయ్యంబుగఁ జాళి సంరకిష్ంపన్  

 
యిలా ఒకక్డె,ౖ మన ఉపకారమును, సలహాను కోరివచిచ్న బలవంతుడెనౖ శ వును నేరుగా ఎదిరించలేక, అనాయ్యముగా 

కూటనీతిచేత చంపడం ధరమ్మును తిరసక్రించడం అవుతుంది అంటావేమో, అలా చంపినా తరావ్త రెండు రాజాయ్ల పర్జలను నాయ్య 
మారగ్ములో మగా పరిపాలించడం వలన ఆ అధరామ్నికి నిష తి, విరుగుడు చేసినటేల్ అవుతుంది. కనుక, వీడిని  
అనాయ్యముగానెనౖా సరే చంపేయ్! అని సలహానిచాచ్రు.     
 

తనరా ము చెడ వచిచ్న  
ననిమిషపతి ఁ డనక యాచారుయ్ఁ   
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రు నిఁ దునుమఁడె డు ము దయ  
నిను నమిమ్న జలు నవయ నీ దయ యేలా? 

 
తన రాజయ్ము చెడిపోయినపుప్డు, అనిమిషపతి ఐన దేవేం డు హమ్ణుడు అని కూడా చూడకుండా, తనకు సాకాష్తూత్  

గురువెనౖ శీరుష్ ని చంపలేదా? దేవేం నికే ఒక హమ్ణునిమీద లేని దయ నీకు నీ శ వెనౖవాడి మీద ఎందుకయాయ్, నినేన్ నముమ్కొని 
నీతో వచిచ్నవాళుళ్ నవిసిపోతుంటే నీ దయ ఏంటయాయ్ అనవసరంగా? అనాన్రు వారందరూ.     

( విశవ్రూపుడు అనే మహరిష్కి మూడు తలలు ఉండడం వలన శీరుష్ డు అని కూడా పేరు. ఒకసారి దేవేం డు తన గురువెనౖ 
బృహసప్తిని సరిగా గౌరవించకపోవడం వలన బృహసప్తికి కోపం వచిచ్ కనిపించకుండాపోయాడు. గురువుగారి దయను కోలోప్వడం 
వలన దేవేం నికి అసురులను అణచేశకి త్  లేక, రాజాయ్నిన్, వెభౖవానిన్, తేజసుస్నూ కోలోప్యాడు. వెళిల్ బర్హమ్గారిముందు వాపోయాడు. 
ఆయన తవ్షట్  పర్జాపతి కుమారుడెనౖ విశవ్రూపుని ఆశర్యించి ఆయనను పర్సుత్ తానికి గురువుగా సీవ్కరించవయాయ్ అంటే అలాగే చేశాడు 
దేవేం డు. విశవ్రూపుడు గురువె ౖనారాయణ కవచానిన్ ఉపదేశించాడు దేవేం నికి.  
దేవేం డు మరలా పూరవ్పు వెభౖవానిన్, రాకష్సులమీద విజయానిన్ సంపాదించాడు. విశవ్రూపుని తలిల్ రచన, తం  తవ్షట్  పర్జాపతి. 
రచన దితి కుమారెత్. అంటే దెతౖుయ్ల సోదరి. కనుక తన మేనమామలెనౖ దెతౖుయ్లను చూసీ చూడనటుట్  పోతునాన్డేమో అనే 
అనుమానంతో విశవ్రూపుని మూడు శిరసుస్లనూ దేవేం డు ఖండించి వధించాడు, బర్హమ్హతాయ్ పాతకానిన్ పొందాడు. ఆ తరావ్త 
తపసుస్ చేసి, ఆ పాతకానిన్, ఆ ఆశుచిని నాలుగు భాగాలుగా చేసి, భూమిలో చవిటి నేలగా, నీళళ్లో నురుగుగా, చెటల్కు జిగురుగా, 
లకు రజోదోషంగా పంచి, మరలా బృహసప్తిని శరణు వేడి, ఆయనను తిరిగి గురువుగా పొందాడు అని పురాణగాథ. రాయలవారి 

పురాణ విజాఞ్ నానికి దృషాట్ ంతముగా కుల్ పత్ముగా శీరుష్ ని గాథను తెలియజేశాను)  
 

ట్ నిను నింత చే న                          
దు ట్తుమ్ని బిలుకుమారిచ్ దురితము పిదపన్  
నషట్ంబుగ భూవలల్భ  
యి ట్పూరత్ములు  ఎసఁగఁగ రాదే! 

 
నీలాంటి సజజ్నుడికి యింతలు, వంతలు కలుగజేసిన ఆ దురామ్రుగ్ డిని అనాయ్యముగానెనౖా సరే, వధించి, అంతకు కాకుంటే ఆ 

పాపానిన్ యిషాట్ పూరాత్ లు చేసి, అంటే యజఞ్ యాగాదులు, బావులు,చెరువులు తర్వివ్ంచి దూరం చేసుకోరాదూ! అని సలహానిచాచ్రు 
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ఖాండికుయ్ని మం లు, పురోహితులు, హితెషౖులు. రాకష్సనీతిని ఎలా రాజనీతిగా రాజుల చుటూట్  ఉనన్ ఆ తులు బోధిసాత్ రో, ఎలా 
తేలిగాగ్  ఉపాయాలు, నివారణలు సూచిసాత్ రో తెలియజేశాడు రాయలు యికక్డ. అంతే కాదు, చెపేప్వాళుళ్ ఎనిన్ చెపిప్నా పర్భువు ఐన 
వాడు అందరినీ విని, తన మారాగ్ నిన్ ధరమ్ మారగ్ముగా, నాయ్య మారగ్ముగా ఎలా ఎంచుకుని మనుగడ సాగించాలో పరిపాలన 
కొనసాగించాలో కూడా ముందు ముందు ఖాండికుయ్ని పలుకుల దావ్రా తెలియజేసాత్ డు రాయలు.   
రచనా సంవిధానములో ఒక చమత తిని పొదిగాడు యికక్డ. ఈ సలహాలు యిసుత్ నన్వాళుళ్ అందరూ గబగబా ఆ తగా శ వును 
చంపెయయ్మని అడుగుతునాన్రు, అలాంటపుప్డు తీరిగాగ్ , నింపాదిగా దీర ఘ్ వృతాత్ లలో కాకుండా కందము, ఆటవెలది, తేటగీతులను 
ఉపయోగించడం రసజఞ్త.అదే చేశాడు రాయలు, కంద పదాయ్లలో గడ గడా సలహాలను గుపిప్ంచాడు వారి నోళళ్వెంట.      

PPP 
ఖాండికుయ్ని సహచరులు, మం లు, యోభిలాషులు ఆతనికి ఆలోచించడానికి, తాము గుకక్ తిపుప్కోడానికి సమయం లేకుండా 
అవకాశము వచిచ్నదే అరుదు అని తమ సలహాలను కురిపించారు.  
 

అవమతిఁ బితృఘున్ లగుభూ 
ధ ల దకి పిలల్పిలల్ తరము తునిమి భా 
రగ్ ఁడు మునియయెయ్ మరి  
భవము వలదు ంతి నఁ బగ దెగ కగునే 

 
దుషట్  బుదిధ్తో తన తం ని చంపిన రాజులను వెతికి వెతికి పిలల్ పిలల్ తరము కూడా మిగలకుండా సంహరించి కూడా పరశురాముడు 
మునికాలేదా? కనుక నీ శ వును సంహరించిన తరావ్త కూడా నువువ్ మునివె ౖ పర్శాంతంగా తపసుస్ చేసుకో కావాలంటే. 
రాజయ్వెభౖవము నీకు అకక్రేల్దు, సరే, కానీ నీ పాలనను కోరుకునే నీ పర్జలు శాంతితో జీవించడం కోసం అయినా పగ తీరుచ్కోవడం 
అవసరము కదా. అంతే కాదు. 
 

పగయు వగయును లేక యేపాటి గనన్ 
నలరు మానయ్ సం రి యగుట మేలు  
మరి తగిలె నేని ంతిచే మఱవఁ దగదు  
రాజయ్భూమికఁ దాలిచ్న రాజునకును  
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పగ, వగ లేక ఏమాతర్ము లభించిననూ ఆనందించే  (యేపాటి గనన్న్ అలరు ) సామానయ్ సంసారి అవడం మంచిదే, కాదనము, కానీ, 
రాజయ్ భారానిన్ వహించే రాజుకు పగ వగ అంటుకుంటే శాంతి మం నిన్ పఠించడం, పగను వగను మరచిపోవడం తగినపని కాదు. 
ఒక కష్ యునిగా తన భావాలను వెలల్డిసుత్ నాన్డు రాయలు ఇకక్డ. నాటకీయతతో ఖాండికుయ్ని, ఆతని యోభిలాషుల సంభాషణల  
దావ్రా సాహితీ సమరాంగణములమధయ్ ఊయలలూగిన తన మనసును, తన యుదధ్విజయ కాంకష్ల వెనుక ఉనన్ కర త్వయ్ బాధయ్తల 
ఆంకష్లను తెలియజేసుత్ నాన్డు.  
 
సమాజం శాంతియుతంగా ఉండాలి అంటే అశాంతికి కారణము ఐన వాడిని రాజు ఏరి పారేయాలి. కనున్ల పంటగా పంట పండాలంటే 
కలుపుమొకక్లను కరష్కుడు ఏరి పారెయాయ్లి. సెనౖికుడికి శాంత గుణం బలహీనత, బలము కాదు. మునికి తామసగుణము బలహీనత, 
బలము కాదు. పాతర్నుబటిట్  పాతర్ధారి పర్దరశ్న ఉండాలి. రాజు రాజుగానే ఉండాలి, అరచ్కుడు అరచ్కునిగానే ఉండాలి. సెనౖికుడు 
సెనౖికునిలా కరకుగానే ఉండాలి, ఉపాధాయ్యుడు జాఞ్ నియౖె పర్సనున్డె ౖఉండాలి.  బెరుకుగా ఉండడం రకష్క భటునికీ, కరకుగా ఉండడం 
జాఞ్ నికీ నపప్దు. ఎవరి పని వారు ఏకాగర్తతో చేయాలి, మగా చేయాలి, బాధయ్తగా చేయాలి, అపుప్డు సమాజం అనిన్ రంగాలలో 
ఆనందమయంగా ఉంటుంది, పర్శాంతంగా ఉంటుంది. కనుక ఏ కాలంలో అయినా సమాజము మొతాత్ నికి ఒకే ఆదరశ్ము 
ఉండకూడదు, ఉండదు. వెదౖికమారగ్అనుయాయుల వికృత ధోరణులకు పరిషాక్రముగా బుదుధ్ ని శాంతిమారగ్ం కొతత్ బాటలు వేసింది. 
కానీ కష్ యులు కూడా శాంతి కాముకులె,ౖ యుదధ్ విరకుత్ లె,ౖ మధయ్భారత వీరయోధుల కాష్తర్ం చచిచ్పోవడం వలల్నే వరుసగా 
విదేశీ దండయాతర్ల పరంపర మొదలెంౖది. ఆసమయానికి జాఞ్ నమారగ్ంలో ఉండాలిస్నవాడు భర్షుట్ డెనౖాడు, 
వీరమారగ్ంలో ఉండాలిస్నవాడు నిరీవ్రుయ్డెనౖాడు, తేలికగా విదేశీ ముషక్రులకు లొంగిపోవడం రంభము ఐంది. ఆ 
పర్మాదమునుండే ఆరుజ్ నుడిని కృషుణ్ డు రకిష్ంచాడు, కేవలం మానవ మా లెనౖ కష్ యులుగా వారిని చూసినపప్టికీ. 
 
వారిని వారించకుండా వారు చెపప్దలచినది అంతా చెపేప్దాకా పర్శాంతముగా వినాన్డు ఖాండికుయ్డు. వారు ఆగిపోయినతరావ్త 
చిరునవువ్తో తను మొదలుబెటాట్ డు. 
 

మీ నొడి నయది కారయ్ం 
బౌ నిపప్ని య రాజయ్మంతయు మనకున్  
నికిఁ బరలోకము జిత 
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మౌ నొకక్ట, నిందు  లరయఁగ వలయున్  
 
నిజమే. మీరు చెపిప్నది చేయదగినదే. యిలా చేయడం వలన మనకు రాజయ్మంతా, వాడికి సవ్రగ్లోకము ఒకేసారి లభిసాత్ యి. వీటిలో, 
రాజయ్ము-సవ్రగ్ము అనే ఈ రెండిటిలో తారతమాయ్నిన్ గమనించవలసి ఉంది. నిజమౖెన నాయకుడు సంభాషించవలసిన తీరు యిది 
అని చెపుత్నాన్డు రాయలు. మెతత్గా వారి వాదనలోని దోషాలను చెపుత్నాన్డు రాజు. 
 

పరలోక ఖము శ త 
మరయ మ రాజయ్ ఖయ్మలాప్నేహః 
పరిభోగయ్ం బిందుల  
దురితము కా ంచి తొలగుదునె పరమునకున్? 

 
సరిగా చూసేత్ పరలోక సుఖము శాశవ్తము. భూపాలకుడినె ౖ అనుభవించే సుఖము సవ్లప్కాలికమౖెనది. (అలాప్నేహః పరిభోగయ్ంబు) 
అలాంటి తాతాక్లికమౖెన ఇహలోకపు సుఖము కోసం శాశవ్తమౖెన పరలోక సౌఖాయ్నిన్ పోగొటుట్ కుంటానా? (పోగొటుట్ కోను!) 
 

బదాధ్ంజలిపుటు దీనున్  
దధ్తఁ దనమఱుఁగు రఁగ గూలుచ్ట కడుఁ గీ 

డుదధ్తి పరలోకారజ్న  
బుదిధ్కి నను కండు కయ్ములు తలఁపరొకో     

 
అంజలి ఘటించి దీనుడె ౖతన ఆశర్యముకోసం వచిచ్నవాడిని దుధ్ డె,ౖ గరివ్ంచి, చంపడం పరలోకసౌఖాయ్నిన్ కోరుకునేవాడికి మికిక్లిగా 
కీడు కలిగిసుత్ ంది అని కండుమహరిష్ పలుకులను గురుత్ కు తెచుచ్కోరా? 
 

అనుచు డలి వచిచ్  యా రాజు నడిగి త 
దధ్రమ్ చికీ వధ మంబు 
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దెలి , తగిన నిషక్ృతి వచింప, నాతండు  
మగుడఁ తు  ంగముగ నొనరిచ్    

 
ఆ విధముగా తన మం ల, యోభిలాషుల పలుకులలోని అధరామ్నిన్, తన ధారిమ్క చింతనలోని మరామ్నిన్ మృదువుగానే ఐనపప్టికీ, 
సునిశచ్యముగా తెలియజేసిన ఖాండికయ్మహారాజు బయటకు వచిచ్, కేశిధవ్జుడిని సమీపించి, యాగధేనువు మరణించిన కారణానిన్ 
వివరముగా అడిగి తెలుసుకుని, ఆ దోషానికి తగిన యశిచ్తత్ మారాగ్ నిన్ తెలియజేయగా, కేశిధవ్జుడు తన రాజధానికి తిరిగివచిచ్, 
యాగశాలలో పర్వేశించి, ఖాండికయ్మహారాజు చెపిప్న విధముగా చేసి, కర్తువును పూరిత్చేశాడు. 

PPP 
నిరివ్ఘన్ముగా యాగమును పూరిత్ చేసుకుని, యాగానంతరం చేసే అవబృధసాన్నం చేసి, రుతివ్కుక్లకు పండితులకు 

ఇతరులందరికీ అనేక కానుకలిచిచ్, సంతృపిత్ పరచి, అయోయ్! ఈ యాగమును నేను పూరిత్ చేయగలిగానంటే ఆ ఖాండికుయ్ని 
ఉపదేశముచేతనే కదా! ఆయనకు గురుదకిష్ను ఇవవ్లేదు కదా, గురుదకిష్ణ లేని యాగం ఎలా పరిసమాపత్ం ఐనటుల్ ? అని 
ఆలోచించుకుని, మరలా అడవి బాటను పటాట్ డు. మరలా వచిచ్న ఇతనిని చూసి నివెవ్రపోయిన ఖాండికుయ్ని 'కంగారుపడకు 
మహానుభావా! నువువ్ గురువువె ౖనాకు ఉపదేశం చేయడం వలననే నా యాగం నిరివ్ఘన్ముగా పరిసమాపత్ం ఐంది, కనుక గురుదకిష్ణ 
ఇవవ్డానికి వచాచ్ను, నీకు ఏది కావలెనో అడగవయాయ్, ఇచిచ్ ధనుయ్డిని అవుతాను' అనాన్డు. ఖాండికుయ్డు మరలా తన వారిని 
సంపర్దించాడు. వారు సంతోషంతో ఎగిరి గంతులేసి, ఇనాన్ళళ్కు మనకు అదృషట్ ం కలిసివచిచ్ంది! ఇక ఆలోచించక నాలుగు 
సముదర్ముల మధయ్నునన్ భూమండలమునంతా గురుదకిష్ణగా అడుగవయాయ్, మన దరిదర్ం తీరిపోతుంది, సందేహించకు, బంధు 
మితర్ జన రకష్ణం కనాన్ మినన్ ఐన ధరమ్ం ఏముంది? 
 

ఎనన్ఁడు లా  గూడు మన? కెనన్ఁడగునద్రి? యయెయ్ నేని పో 
రెనిన్క యౌనె? పోరిన జయింప నశకయ్ము  నీదు భాగయ్సం 
పనన్తఁ జేరెఁ గారయ్ మిటు బంధు తత్తి కొకక్ కీడు రా 
కునన్టులుండఁ నె రులూరక చావక నోవ కబుబ్నే?     

 
మనకెనన్డు బలము, బలగము సమకూరుతుంది, మనకెనన్డు సరి ఐన సమయం వసుత్ ంది పోరాటం చేసి ఈ కేశిధవ్జుని 

ఓడించడానికి! ఒకవేళ సమయము, బలగము సమకూరినా యుదధ్ము చేయడానికే  ఎంచుకోవడం వివేకమౖెన పని కాదు కదా, 
ఇంతకుముందు అనీన్ సమకూరుచ్కునే వీడితో యుదధ్ం చేసి కూడా పరాజయం పాలె ౖఅడవులవెంటబడి తిరుగుతూనే ఉనాన్ము కదా! 
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నీ అదృషట్ ంకొదీద్, మా అదృషట్ ంకొదీద్ యిలా కారయ్ము సానుకూలమయేయ్ సమయము కలసివచిచ్ంది. బంధుమి లకు ఏ కీడు 
వాటిలల్కుండా, ఎవరూ చావకుండా, నొవవ్కుండా రాజుకు సిరులు కలిసి రావడం అంటే ఎంత అదృషట్ ం! కనుక రాక రాక వచిచ్న ఈ 
అవకాశానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకోవయాయ్, రాజాయ్నిన్ కోరుకోవయాయ్ అనాన్రు వారు.   

ఖాండికయ్ కేశిధవ్జ కథలోని పదాయ్లను చదువుతునన్పుప్డు పోతన మహానుభావుని భాగవతంలోని వామనావతార ఘటట్ంలో 
బలి, శు చారుయ్ల సంవాదం గురుత్ కొసుత్ ంది, ఖాండికుయ్ని ఆపుత్ ల సలహాలు శు చారుయ్ని పలుకులను గురుత్ కు తెసేత్, ఈ పె ౖపదయ్ం 
అచుచ్ 'ఎనన్డు మాకు దికుక్గలదెనన్డు దెతౖుయ్ని బాధ మాను, మేమెనన్డు వృదిద్ బొందగల మెవవ్రు రకష్కులంచు దేవతా కినన్ర సిదధ్ 
సాధయ్ ముని ఖేచర నాయకులాశర్యించి రాపనన్గతలుప్ భూరి భవబంధ విమోచను పదమ్లోచనున్' అనే పోతనగారి ఆంధర్ మహా 
భాగవతంలో, సపత్మ సక్ంధంలో హిరణయ్కశిపుని దురామ్రాగ్ లకు తలల్డిలేల్ దేవతలు మొదలెనౖవారు వాపోయే సందరభ్ంలో చెపిప్న 
పదాయ్నికి కవలసోదరుడిలా ఉండడం గమనింపవచుచ్. యిది రాయలవారు ఉదేద్శపూరవ్కంగా చేసిందే, పోతనమహానుభావునిమీది 
మ గౌరవముల కారణంగా, రాయలు ఆంధర్ మహాభాగవత మికుడు ఐన కారణంగా.   

తన సనిన్హితుల మాటలను విని అమాయకులారా అనన్టుల్  నవివ్, మీరు అరధ్సాధన విషయంలో నేరప్రులు కానీ, మహా 
శాశవ్త సుఖదాయిని ఐన మోకష్ విదాయ్ మారగ్ కుశలురు కారు, ఆ మహానుభావుడిని పరమారధ్ సంబంధమౖెన విషయానిన్ కోరుకోకుండా 
రాజయ్మును కోరుకొమమ్ంటూనాన్రా! నిమిచకర్వరి త్ వారసులము, మాకు రాజయ్ సుఖం ల మా? ఆ కేశిధవ్జుడు ఉతత్మోతత్మ 
యోగసాధకుడు! ఆతనిని మోకష్విదాయ్సా జయ్మును దకిష్ణ అడగాలి, సామానయ్ రాజయ్మును కాదు అని బయటకు వచిచ్, కేశిధవ్జుని 
సమీపించి,నిజముగా నాకు దకిష్ణ ఇవవ్డానికే వచిచ్నవాడవెతౖే 'నాకు సమసత్ పంచిక దుఃఖములను నివారించే ఆ మహావిదయ్ను, ఆ 
యోగవిదయ్ను, ఆ ఆధాయ్తిమ్క విదయ్నూ దకిష్ణగా ఇవవ్వయాయ్' అని అడిగాడు.ఆశచ్రయ్మును, ఆనందమును పొందిన కేశిధవ్జుడు ఆధాయ్తిమ్క 
విదయ్ను, ఆతామ్నాతమ్వివేక జాఞ్ నవిదయ్ను బోధించడం రంభించాడు.   

కృషణ్దేవరాయల ఆధాయ్తిమ్క, లౌకిక జాఞ్ నానికి ఈ ఖాండికయ్ కేశిధవ్జ ఘటట్ం అతయ్దుభ్త ఉదాహరణ. యుదధ్ము చేయని 
మాసమంటూ లేనివాడు, రాజయ్ము చేసిన ఇరవె ౖ సంవతస్రాలలో (1509-1529) చేసిన పర్తి యుదధ్ములోగెలిచిన అపరాజితుడెనౖ 
యోధుడు ఎంత జాఞ్ నీ, రాజనీతివేతత్, తతత్ వేతత్, సాహితీవేతత్ అనేది తెలుసుకుంటే, తలచుకుంటే, విసమ్యం కలుగుతుంది, 
విన లమౖె పాదాభివందనం చేయాలని కోరిక కలుగుతుంది. ఖాండిక్య కేశిధవ్జుల కథను విషుణ్  పురాణంలోనుండి గర్హించి, 
మూల కథకు తన రాజనీతి కుశలతతో, ఆధాయ్తిమ్క జాఞ్ నరహసయ్ విజాఞ్ నంతో వనెన్ తెచాచ్డు. రాయలగురించి ఎంత సినా, ఎంత 
పొగిడినా తకుక్వే, దెవౖాంశ సంభూతుడు, ఆధునిక పర్పంచ మేటి చకర్వరుత్ లలో అగర్గణుయ్డు రాయలు. 
ఒకపర్కక్న ఈ వాయ్సము మరీ దీర ఘ్మౖెపోతునన్ది అనే భావము, మరొక పర్కక్న విడిచిపెటట్డానికి వీలు లేని పర్తి పదయ్ము, పర్తి ఘటట్మూ 
కావడంతో కిల్షట్ మౖెన సిథ్తిలో అతయ్ంత ముఖయ్మౖెన పలుకులనే మనం విమరశ్ చేసుకుంటునాన్ము. 
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కేశిధవ్జుడు ఉపదేశం రంభించాడు. 
 

ఆతమ్ కాని మేన నాతమ్ బుదిధ్యును న 
స ంబునందు మిగుల స త మతియు  
నవనివర! య దయ్ యను మ తరు ను  
తప్తిత్ కీ ద యంబు తుత్ మొదలు  

 
ఆతమ్ వేరు, శరీరము వేరు. శరీరము నశించేది. ఆతమ్ నితయ్మౖె రహించేది. నాది అంటూ ఏదీ లేదు, ఏదీ కాదు, నా శరీరముతో సహా, 
ఇలూల్ , వాకిలీ, దారా పు దులు అందరూ, అనీన్ కొదిద్కాలపు చకిక్లిగింతలే, వీటినే అంటిపెటుట్ కోవడం వలల్ వంతలే! మహా రాజా! 
శరీరమే ఆతమ్ అనుకోవడం - సవ్ంతం కాని వాటిని సవ్ంతం అనుకోవడం ఈ రెండూ అవిదయ్ అనే మహా వృకష్మునకు బీజము వంటివి 
అని చెపప్డం మొదలుబెటాట్ డు కేశిధవ్జుడు. '' అనాతమ్నాయ్తమ్ బుదిద్ రాయ్ అ సేవ్ సవ్మితి యా మతిః అవిదాయ్ తరునం భూతి 
బీజమేతతివ్ధా సిథ్తం '' అనే విషుణ్ పురాణం లోని శోల్కానిన్ ఎంత యథాతథంగా, అలవోకగా, ఒకక్ పదం ఎకుక్వా తకుక్వా లేకుండా 
సరళంగా అనువదించాడో గమనిసేత్ రాయలకు జేజేలు పలుకకుండా ఉండలేము కదా! పురాణ శోల్కానికి పె ౖపదయ్ం అనువాదం అయితే 
'ఉపనిషత్ శోల్కాలు రెండింటికి ఈ ంది రెండు పదయ్ములు అనువాదాలు!  
 

నరనాథ! పాంచభౌతిక 
శరీరమున దే  మోహ ం తమతమః 
పరివృతుఁ  'యే నిది నా  
పరికర' మని యవధి లేని మఁపడి తిరుగున్    

 
ఓ రాజా! పంచ(మహా)భూతములతో తయారెనౖ ఈ దేహములో మానవుడు  దటట్ మౖెన (సాందర్ తమ) మోహమనే అంధకారంలో 
చికుక్పడి(మోహ తమః పరివృతుడె)ౖ ' ఇది నేను, ఇది నాది ' అనే అంతం లేని భర్మలో పడి పరిభర్మిసాత్ డు.  
 

ణికోటికెలల్ బంధంబు మోకష్ంబు  
చేరుటకును మన  కారణంబు  
షయసంగి న ను బంధకారి; ని 

రి షయ న ముకిత్ భవ కారి        
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ణులకు బంధనాలకెనౖా, మోకాష్నికెనౖా మనసే కారణమూ అవుతుంది. మనసు విషయ(ఐహిక)సుఖాల వయ్సనము  లో 

తగులుకుంటే బంధకారి అవుతుంది, విషయ సుఖాలనుండి బయటపడగలిగితే ముకిత్ వెభౖవానికి కారణం ఔతుంది. కనుక మనసును 
పటుట్ కోవడంలోను, తుఛఛ్మౖెన విషయాలవెపౖు వెళళ్కుండా ఉగగ్బటుట్ కోవడంలోనూ ముకిత్కి మూలం ఉంది. 'సా విదాయ్ యా విముకత్యే' 
ఏది విముకి త్ కలిగిసుత్ ందో అదే విదయ్. ఏది బంధనాలలో కటిట్  పడేసుత్ ందో అదే అవిదయ్. కనుకనే శరీరమే ఆతమ్ అనుకోవడం, శాశవ్తాలు 
కానివాటిని శాశవ్తాలు అనుకోవడం అవిదయ్, అంటే బంధనం. మన ఏవ మనుషాయ్ణాం కారణం బంధ మోకష్యోః అనన్ది ఉపనిషతుత్ . 
కనుక మనసే అనిన్టికీ, బంధనాలకూ  మోకాష్నికీ కారణం. అందలాలెకిక్ంచినా, అధఃపాతాళాలకు తొకేక్సినా మనసే కారణం. 'దేవ్ శబేద్ 
బంధ మోకాష్య మమేతి న మమేతిచ, మమేతి బధయ్తే జంతురన్మమేతి విముచయ్తే', 'నాది-నాదికాదు' అనే రెండు పదాలే 
బంధనాలకెనౖా విముకి త్కెనౖా కారణాలు. 'నాది' అనుకోవడం బంధనానికి కారణం అవుతుంది, నాది కాదు అనుకోవడం విముకి త్కి  
కారణం అవుతుంది, కనుక ఈ జాఞ్ నముతో అవిదయ్ను దూరం చేసుకుని, విదయ్ను పొందాలి, అజాఞ్ న బంధాలను జాఞ్ నమనే ఖడగ్ముతో 
ఛేదించి విముకి త్ని పొందాలి అని ఉపదేశించాడు కేశిధవ్జుడు. యమ, నియమాది అషాట్ ంగయోగ మారగ్మును, నిరాకార - సాకార 
సాధనా విధానమును, మహావిషుణ్  శసాత్ య్నిన్ వివరముగా విశదీకరించి తనకు ఆతమ్జాఞ్ నబోధచేసిన కేశిధవ్జుడిని సాషాట్ ంగ 
దండపర్ణామాలతో పూజించి, సతక్రించాడు ఖాండికయ్చకర్వరి త్.  

నీవు చేసిన ఆధాయ్తిమ్కజాఞ్ నదానము చాలు, అదే నేను కోరుకునన్ దకిష్ణ, నాకు ఇంకా ఏమీ అవసరము లేదు అని ఎంత 
వారించినా వినకుండా ఖాండికుయ్నికి అంతకుముందు అతనినుండి తాను గెలుచుకునన్ రాజాయ్నిన్ దకిష్ణగా సమరిప్ంచాడు కేశిధవ్జుడు. 
ఇకక్డ ఒక ధారిమ్క మరమ్ం ఉంది. తాను ఆధాయ్తిమ్క జాఞ్ నమును ఇచాచ్డు నిజమే కానీ, అది తన సావ్రిజ్తము కాదు, ఆధాయ్తిమ్క, వేదాంత 
జాఞ్ న సముపారజ్న చేయడం, దానిని మరలా తరవాతి తరాలకు అందించడం ఒక బాధయ్త, హకుక్ కాదు. ఆ ఆధాయ్తిమ్క జాఞ్ నము 
గురువులనుండి శిషుయ్లకు జీవనదిలా నిరంతరమూ పర్వహించవలసిందే. అయితే ఇకక్డ ఒక అనుమానం రావాలి, ఖాండికుయ్డు 
చేసినదీ జాఞ్ న వితరణయే అయినా యాగకారాయ్నికి గురువెనౖాడు, ఆ యాగం నిరివ్ఘన్ముగా జరుగ గలిగే సూచనను చేసి, యాగము  
పూరిత్ ఐన తరావ్త దకిష్ణ ఇవవ్కుండా యాగ ఫలితము పిత్ంచదు కనుక దకిష్ణ ఇవవ్డం. వేదవిజాఞ్ నమంతా రెండు భాగాలు, కరమ్ 
కాండ, జాఞ్ న కాండ. ఖాండికుయ్డు కరమ్కాండకు పర్తినిధి, కేశిధవ్జుడు జాఞ్ నకాండకు పర్తినిధి. కరమ్కాండ అంటే వర్తాలు, నియమాలు, 
యజఞ్ యాగాదులు, పూజలు ఇతాయ్దులు కోరుకునన్ ఫలములను పొందడం కోసం చేయడం, అంటే ఐహిక ఫలములను 
కోరుకొనడం(కూడా)పర్ధానమనన్మాట. జాఞ్ నకాండ ఏ ఐహిక ఫలితములను కోరుకొనకుండా కేవలం ముకిత్ని ఆశించి చేసే 
సాధనాపరమౖెనది, ఇదే ఉపనిషతుత్ లు బోధించే మారగ్ము. అందుకనే ఈ ఇదద్రి పలుకులలో వారి వారి విధానాలకు సంబంధించిన 
వరణ్నయే చేశాడు రాయలు. ఖాండికుయ్డు పలికినవి కరమ్కాండకు సంబంధించిన మెళకువలు, కేశిధవ్జుడు పలికినవి ఉపనిషతుత్ ల  
రహసాయ్లు, రమణీయమౖెన రాయల మారగ్ంలో.  
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కరమ్కాండా రహసాయ్లను తెలిసినవాడు కావడం వలన, కేశిధవ్జునికి యాగ ఫలం దకక్డం కోసం, చేసేది లేక, తన రాజాయ్నిన్ 
సీవ్కరించిన ఖాండికుయ్డు వెంటనే దానికి తన పు డిని రాజుగా అభిషేకించి తాను మరలా అరణయ్మునకు వెళిల్ యోగ మారగ్ములో 
నిరంతర మహావిషుణ్  ధాయ్నంలో పరమపదమును పొందాడు. కేశిధవ్జుడు తన రాజయ్మునకు వెళిల్ నిరంతర పుణయ్ కరమ్లతో 
పాపకష్యము చేసుకుని, పర్జా రంజకంగా పరిపాలించి పరమాతుమ్ని చేరుకునాన్డు.  

' కనుక మహారాజా! మతస్య్ధవ్జా! మహావిషుణ్  భకి త్ని మించిన మారగ్ం మరేదీ లేదు. భకి త్ మారగ్ంలో ఆ సావ్మిని అరిచ్ంచి 
తరించవచుచ్. కానీ ఇందులో ఒక ఇబబ్ంది ఉనన్ది. భకి త్మారగ్ పత్మౖెన పుణయ్ము అనుభవించడానికి ఆ పుణయ్ం కరిగిపోయేవరకూ 
జనమ్నెతత్వలసినదే, 'అవశయ్మేవ భోకత్వయ్ం కృతం కరమ్ శుభాశుభం' అనాన్రు కదా, చేసిన కరమ్లు మంచివెనౖా, చెడడ్వెనౖా వాటి ఫలితాలను 
ఇషట్ ం ఉనాన్ లేకునాన్ అనుభవించవలసిందే. భకి త్తో సావ్మిని సతఫ్లితాలను కోరుకొనడం వలన, భకి త్ పర్పతుత్ లను చూపుతునాన్ను 
అనుకోవడంవలన, నేను చేసుత్ నాన్ను అనే కర తవ్ బాధయ్తను సీవ్కరించడం వలన ఆ పుణయ్మును అనుభవించడం కోసం జనిమ్ంచడం 
తపప్దు.కనుక అరుజ్ నునికి కృషణ్  పరమాతమ్ బోధించిన విధానంలో, శరణాగతి మారగ్ంలో, మంచీ చెడూ అనీన్ నీవే సావ్మీ, ఆ  
కరమ్ములూ నావి కావు, ఆ ఫలితములూ నాకు వదుద్ , చేసేదీ నేను కాదు, అనుభవించేదీ నేను కాదు అని 'కర తవ్ భావము'లేకుండా 
పాలముంచినా నీటముంచినా భారము నీదే అని సేవించి పునరావృతిత్ రహితమౖెన పరమాతుమ్ని పదమును చేరుకోవచుచ్. కనుక 
మనసును మణులనుండి, రమణీమణులనుండి మాధవుని పాదములకు మరలించి తరింతువు గాక ' అని విషుణ్ చితుత్ డు మతస్య్ధవ్జ 
మహారాజుకు ఖాండికయ్ కేశిధవ్జుల కథను వివరించి, మం పదేశం చేశాడు. ఒక చినిన్ వచనంలో అతి లోతెనౖ ఆధాయ్తిమ్క రహసాయ్నిన్ 
రమయ్ంగా వివరించాడు రాయలు.     
 

ఊరీకృతపాండవరథ 
రథయ్ సయూథయ్గోప బకసహకే 

లీరత భకత్ ల్ 
దారచిత త్  పులకితాంచిత గా !         

 
అంగీకరింపబడిన అరుజ్ నుని రథ సారథయ్ము గలవాడా! చెలికాళుళ్ ఐన గోపబాలకులతో డించడంలో ఆసకి త్ కలిగినవాడా! 
పర్హాల్ దునిచేత చేయబడిన ( పర్హాల్ ద ఆరచిత) సోత్ తర్ముచేత పులకించిన శరీరముగలవాడా! యిది పర్హరేశవ్రపా డు మొదలగు అనేక 
యోధులచే, ఆకాశమును అంటే భారీ పర్మాణము గల యుదధ్యంతర్ములచే సంరకిష్ంపబడుచునన్ 'కొండపలిల్' దురాగ్ నిన్ కొలల్గొటేట్  
కాలసరప్మువంటి ఖడగ్కాంతులచే వెలుగొందే మహోదయ్మ భుజముగలవాడిని, కృషణ్దేవరాయలు అనే పేరును కలిగిన నాచే 
హృదయ్మౖెన పదయ్ములచే రచింపబడిన 'ఆముకత్మాలయ్ద' అనే గర్ంథములోని మూడవ ఆశావ్సము, వినుమయాయ్! అని 
కృషణ్దేవరాయలు ఆముకత్మాలయ్దలోని మూడవ ఆశావ్సానిన్ ముగించాడు.          
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మందిర భుజమధయ్మ! 
గోమండలకరి  ణుగుంఫన! దృపయ్ 
దౌభ్మాహృత రజనయి 

 మణితాటంక! వృషగిరిసథ్! ఖగాంకా! 
 
' 'కి, అంటే ల దేవికి మందిరమౖెన భుజమధయ్ము, అంటే రెండుభుజములమధయ్ నునన్ వకష్సథ్లము కలిగినవాడా, ల దేవిని 

హృదయములో నిలుపుకునన్వాడా! గోమండలానిన్ అంటే గోవుల మందలను ఆకరిష్ంచే వేణు నాదమును పలికించేవాడా! దేవమాత ఐన 
దితి కుండలాలను లాకొక్ని దరిప్ంచేవాడు, భూదేవి పు డు ఐన నరకాసురుడినుండి తిరిగి సావ్ధీనం చేసుకునన్ దితి కుండలములను 
కలిగినవాడా! వృషభాచలవాసా! గరుడుడిని ధవ్జచిహన్ంగా కలిగినవాడా, వేంకటాచలపతీ! వినుమయాయ్! అని ఆముకత్మాలయ్దలోని 
నాలుగవ ఆశావ్సానిన్ రంభించాడు కృషణ్దేవరాయలు. 

 
నూతన పర్యోగాలకు రాయలు పెటిట్ంది పేరు అనడానికి ' మందిర భుజమధయ్మ' అనే పర్యోగం చకక్ని దృషాట్ ంతం, 

ఆధునిక కవితవ్ ధోరణిలా ఉంటుంది ఒకోసారి రాయల దృషిట్ , రాయలు తపప్ ఇలా ఆలోచించిన వాళుళ్, ఇలా విశృంఖలంగా 
నిరొమ్హమాటంగా కొతత్ కొతత్ పర్యోగాలు చేసినవాళుళ్ బహుతకుక్వ, పర్బంధకవులలో కానీ, ఇతర పదయ్కవులోల్  కానీ అంటే అతిశయోకి త్ 
కాదు.  

 
'గోమండల కరిష్' అనడంలో కూడా శే ల్ష ఉనన్ది, గోమండలం అంటే గోవుల మంద అని మాతర్మే కాక, 'గోలోక బృందావనం' 

అని సూచన. గోలోక బృందావనం అనేది వేరొకటి ఉనన్ది, బర్హమ్, విషుణ్ , మహేశవ్రుల లోకములకనాన్ ఆవల, ఎతుత్ న ఉనన్ లోకం, ఆ 
లోక పాలకుడే మూరుత్ లను, ,మిగిలిన సకల లోకాలను పాలించే పర్భువు, మిగిలిన దేవీ దేవతలందరూ ఆయనచేత సృషిట్ంపబడి, 
శాసింపబడే వారే అని భారతీయ ఆధాయ్తిమ్కశాసత్ర్ సంపర్దాయం.  

 
దావ్పరయుగంలోని కృషుణ్ డు ఈ గోలోక బృందావన కృషుణ్ డు ఒకరు కారు, ఈయన కూడా ఆయన అవతారమే. ఆ గోలోక 

బృందావన కృషుణ్ డు నాలుగు వూయ్హాలతో సృషిట్ని పాలిసాత్ డు అని వెష్ౖణవ సంపర్దాయం. 'సంకరష్ణ, వాసుదేవ, పర్దుయ్మన్, అనిరుదధ్' 
వూయ్హాలు అనేవి ఆ నాలుగు వూయ్హాలు, అందులో సంకరష్ణ అంటే ఆకరష్ణ అనే అరధ్ము. సంకరష్ణుడు అంటే బలరాముడు. దేవకీదేవి 
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గరభ్ములో ఉనన్ ఏడవసంతానం మగశిశువు. ఆ శిశువును యోగమాయ సంకరిష్ంచి అంటే ఆకరిష్ంచి తెచిచ్ నందుడి పెదద్భారయ్ ఐన 
రోహిణి గరభ్ంలో పర్వేశపెటిట్ , తను వెళిల్ దేవకీదేవి పొతిత్ళళ్లో పడుకుంది. మరునాడు దేవకీదేవి పొతిత్ళళ్లో ఉనన్ ఆమెనుకూడా 
చంపడానికి కంసుడు నేలకేసి కొడితేనే ఆకాశానికి ఎగిరింది, అలా సంకరష్ణ పదానికి బలరాముడిని, అంటే పరమాతుమ్డిని 
సూచించడం కోసం 'గోమండల కరిష్' అనే ఈ రెండు పదాలను ఒకేచోట వేసి గోలోకబృందావన కృషణ్  పరమాతమ్ను సూచిసూత్ , 
ఆయనే ఈ కలియుగ వేంకటాచలపతి అని చెపుత్నాన్డు రాయలు. యిది రాయల ఆధాయ్తిమ్క పరిజాఞ్ నానికి సూచన. మొదలెటిట్న కథను 

రంభానికి అనుకూలంగానే నడిపించడం అనే నిరామ్ణ చాతురాయ్నికి ఉదాహరణ, ఎందుకంటే రంభంలోనే '..ఒకొక్క 
సంకేతముగాక అతడరసన్ నే గానే?' అని కాకుళాంధర్ మహావిషుణ్ వు అనాన్డు, ఒకొక్క అవతారం ఒకొక్క సంకేతమే గానీ, నిజానికి 
అనిన్ అవతారాలూ నావే, నేనే అనీన్, అందరిలోనూ నేనే అనన్ సంగతి ఇకక్డ మరలా ధవ్నిసుత్ నాన్డు, అదీ రాయల చమత తి. ఇక 
నరకాసురుడు దేవతలను ఓడించి, వారిని అవమానించడానికి వారి తలిల్ ఐన దితి చెవికునన్ కుండలాలను లాకోక్డం, కృషుణ్ డు 
నరకాసురుడిని సంహరించి, ఆ కుండలాలను తీసుకుని, మరలా దేవమాతకు అపప్గించడం కూడా పురాణగాథయే. ఇంతటి 
బహుముఖపర్జఞ్ రాయలది! 

 
ఎపుప్డెతౖే విషుణ్ చితుత్ డు మహావిషుణ్ వుకు సముడు గానీ ఆయనకనాన్ అధికుడు గానీ లేరు అని వేదములనుండి, 

సుమ్ర్ తులనుండి ఉపమానాలతో పలికాడో, అపుప్డు  
బలిమిం ంపఁగఁ  బోలెఁ  బాయపడుచుం బరాయ్య భంగంబునన్  
గలనూలెలల్ను నంచు మోపఁ దెగి రాగాఁ గొంత పుండి  తాఁ  
బెలుచ నగ్ంటు పుటుకుక్నం దుని   ధి ం బడె నాజ్లె మి 
నున్ల ను ర దునుద్భులుగ్రి ఁ బెనో  రులోబ్రనన్  

 
బలవంతముగా ఎవరో తెంపడానికి పర్యతిన్ంచినటుల్ గా పాయలు పాయలుగా కర్మంగా విడిపోతూ, దారాలు అనీన్ 

చివరిదాకా తెగిరాగా, అలా కొంతసేపు లాడుతూ, గటిట్గా ముడేసిన తాడు తెగి, నేలమీద పడిపోయింది, బంగారు నాణాలు ఉంచి 
లాడదీసిన జాలె, సంచీ. సురదుందుభులు గాయి, పూల వరష్ం కురిసింది ఆకాశంనుండి. దాటేసి పోవడం రాయలు అసలు 

చేయడు. గటిట్గా ముడి వేసి లాడ దీసిన సంచీ ఒకొక్కక్ పురి కర్మకర్మంగా తెగుతూ, చివరి దారం కూడా తెగి, డు పూరిత్గా 
విడిపోయిన తరావ్త ఒకక్సారిగా సంచీ నేలమీద పడిపోయింది అని చెపప్డం అందుకోసమేకాక, కనులముందు దృశాయ్నిన్ కటిట్నటుల్  
చూపించడం! 
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ద దయ్ న ణ్తతత్ ంబిటుల్ 
దు గెలిచి తెలిపి వ మతీ    

భకిత్ నోలలారిచ్  భగవ ప్పనున్ఁగాఁ  
జే  లోక తము యుటయును  

 
వేదములలో చెపప్బడిన విషుణ్ తతత్ మును ఇలా తేటతెలల్ముగా బోధించి, నిరూపించి వాదమును గెలిచి, రాజునూ భకి త్ 

పర్పనున్నిగా చేసి లోక హితం చేయగా ఆకాశంలో గుమికూడిన దేవతలు 'నిజం నిజం' అనాన్రు, పితృదేవతలు 'అహో!అదుభ్తం!' 
అనాన్రు, సిదుధ్ లు ' ఆహా ' అనాన్రు, ' కలియుగం కృతయుగం ఐపోయింది, ఎంత వింత!' అని విదాయ్ధరులు అనాన్రు, 'దురజ్నుల 
బింకం అణిగిపోయింది' అని కినన్రులు పలికారు, ఇలా దేవజాతివారందరూ మెచుచ్కునాన్రు, ఓడిపోయిన పండితులు నొచుచ్కునాన్రు. 

 
ఓడిపోయి, భంగపడిన ఇతర పండితులు అసూయతో, అవమానంతో, యిక అకక్డ ఉండలేక చెపుప్లెకక్డ? అంటూ తమ 

చెపుప్లను వెదికే మిషతో కొందరు బయట పడాడ్ రు సభనుండి. తాము వచిచ్న పలల్కీలను గమనించకుండా 'పలల్కీలెకక్డ' అని పెదద్గా 
బోయీలను పిలిచారు కొందరు, నగరం దాటి కొంతదూరం వెళిల్ ఒకరినొకరు కలుసుకొనడం కోసం ఆగిపోయారు మరికొందరు. తమకు 
ఎదురెనౖ పరిచితులను తమ ఇళుళ్, వాకిళళ్ సమాచారం అడిగిన కొందరు, ఎదుటివాళుళ్ ఇచేచ్ జవాబులను అనయ్మనసక్ంగానే వింటూ 
ధాయ్స అంతా సభలో జరిగిన వాదం మీదనే పెటాట్ రు. వాదం ఏమౖెంది అని అడిగిన పర్శన్లకు, ఏమౌతుంది? రాజు పకష్పాతం చేశాడు, ఆ 
విషుణ్ చితుత్ డు రాజు దయవలన గెలిచాడు అని తమ అసూయను వెళల్గకాక్రు కొందరు.      

 
విషుణ్ చితుత్ లవారిని ఘనంగా సతక్రించి, ఈ మహానుభావుని ఏనుగుమీద ఊరేగించి ఇంటికి చేరచ్ండి అని రాజులను, 

రాజకుమారులను తోడిచిచ్ పంపాడు మతస్య్ధవ్జుడు. వారు ఏనుగుఅంబారీమీద ఘనంగా పురవీధులలో ఊరేగించి తీసుకెళుత్ ండగా  
 

ఇంగిలికంబునం దడిపి యెతుత్ క సపు రెంటెమో యన 
నిన్ంగి గరుతప్రంపరల నిగుగ్న లేఁదొగ రెకెక్ నంత  
చెం గల బిధ్మీఁగడల జిడెడ్ఱిఁగించెడు కమమ్గాడుప్ నిం 
డెం గడు త పెనిద్రువడిం గని రా ఖగరాజు మూపునన్  
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ఇంగిలీకపురంగులో, ముదురు ఎరుపురంగుదర్వంలో ముంచి తీసిన నీలిరంగు వసత్ర్మో అనన్టుల్  ఆకాశం ఎరుపు, నీలము 
కలిసిన వంగపండు రంగులోకి మారిపోగా, గరుతమ్ంతుని రెకక్ల తాకిడికి అపప్టిదాకా ఆయన పాలసముదర్ంలో ఉనన్ కారణంచేత 
పాలమీగడ జిడుడ్  గాలి సోకుతుండగా, అంతలోనే పెదద్ తతో 'పెరియ తిరువడి' (పెనిద్రువడి)( పెరియ= పెదద్, ఉతత్మమౖెన; తిరు= 
పవితర్మౖెన; అడి= పదములు గల) గరుతమ్ంతుడు కనిపించాడు ఆకాశంలో, తరావ్త ఆయన మూపుమీద మహావిషుణ్ వు కనిపించాడు. 
కాంతి ధవ్నికనన్ వేగమౖెనది, కనుక ముందు గరుడుని రెకక్ల ఎరర్రంగుతో కలిసి వంగపండు రంగులోకి మారిన ఆకాశం కనిపించింది, 
ఆ తరావ్త ఆ రెకక్ల గాలి సోకింది, ఆ తరావ్త రెకక్ల చపుప్డు వినిపించింది, అపుప్డు ంద వీధులలో ఊరేగుతునన్ విషుణ్ చితుత్ లవారికి 
గరుడుడు కనిపించాడు, ఆయన వీపుమీది మహావిషుణ్ వు కనిపించాడు ఆకాశవీధిలో. 

రాయల ఊహాశకి త్కి, పరిశీలనాశకి త్కి, వరణ్నావెదౖుషాయ్నికి అదుభ్తమౖెన ఉదాహరణ ఈ పదయ్ం.  
 

చిగురుఁ బొటల్పుదోయి జెందముమ్లనఁ దారుయ్ / హ త్దరముల ది య్ం లమర 
నునుఁ గపుప్మేనఁ దోఁచిన తదర ఛాఛ్య / లీలఁ దాలుచ్ప ండి చేల మెరయ  
లిన యోగివరగ్మునిరమ్లాంతఃక / రణములు లె రములు తనర  
రికిఁ బుటిట్ంటి నెచెచ్లు లౌఁట మన కి / డా నా మకరకుండలము లమర 

 
త త మరాళ తాయ్భిహత పరాగ  

వలయమండిత కలప్ ఖలొ యనంగ  
శంఖచ ంచితోరు హసత్ములు దనరఁ  
దోఁచెఁ గమలేకష్ణుండు చతురుభ్జుండు       

 
చివురుటాకు పొటాల్ లలో ఉనన్ ఎరర్తామరలా అనన్టుల్  గరుతమ్ంతుని అరచేతులలో ఎరర్ని పాదములనుంచి, (ఫుట్ బోరుడ్  మీద 

కాళుళ్ పెటిట్నటుల్ !) నీలిమేఘమువంటి శరీరానికి ధరించిన వసత్ర్ము మీద తను కూరుచ్నన్ గరుడుని పసిడి రంగు పర్తిఫలించిందా 
అనన్టుట్ నన్ పటుట్ ట్వసాలను ధరించి, భకి త్ఘ్తో లిన యోగిగణముల అంతఃకరణములు అనన్టుల్  పర్కాశిసుత్ నన్, సవ్చచ్మౖెన హారములు 
కలిగి, (మొసళుళ్ నీటిలో పుటిట్నవే, లU నీటిలోనే పుటిట్ంది, కనుక ) లUకి పుటిట్ంటి వెపౖునుండి సేన్హితురాళుళ్ కావొచుచ్ అనన్టుల్  
ఏదో మనవి చేయడానికి చెవిదగగ్రికి వచాచ్యేమో అనన్టుల్ నన్ మకరకుండలములను ధరించినవాడు, కలప్వృకష్ముయొకక్ శాఖలో 
అనన్టుల్  విశాలముగానునన్, భకుత్ లను రకిష్ంచడానికి సమరధ్ములెనౖ బాహువులకునన్ తెలల్ని హంసవంటి శంఖమును, గాలికి 
ఎగురుతునన్ పుపొప్డిని కలిగిన ఎరర్నిపూవేమో అనన్టుల్  గి న తిరుగుతూ మెరుపులు ఎగిసిపడుతునన్ చకర్మును కలిగినవాడు, 
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తామరపూవులవంటి విశాలమౖెన, అందమౖెనకనులు కలిగినవాడు, చతురుభ్జుడు ఐన  మహావిషుణ్ వు కనిపించాడు, విషుణ్ చితుత్ లవారి 
కళళ్కు.    

PPP 
 

 తన భకుత్ ని విజయానిన్ తన విజయముగా భావించిన భక త్వతస్లుడెనౖ హరి, తన భకుత్ నికి జరుగుతునన్ అపూరవ్ సతాక్రానిన్ 
కనులారా చూడడం కోసం ఆకాశవీధులలో పర్తయ్కష్మౖెనాడు. అది చూసిన విషుణ్ చితుత్ డు ఆయనను యిలా పర్సుత్ తించాడు. 
  

జయ జయ దానవ దారణ కారణ రజ్ఞ్గ్ రథాంగ గదా ధరా  

జయ జయ చం  దినేం  శతాయుత ం  శరీర మహః సరా 

జయ జయ తామర దర దర చారు పదోజిఝ్త గాంగ ఝరా 

జయ జయ కేశవ కే  ని దన రి శరజజ్లజాకష్ హరీ     
 

దానవుల సంహారానికి కారణమౖెనవాడా, శారజ్ఞ్గ్ ము అనే ధనుసుస్ను, చకర్మును(రథాంగము)కౌమోదకి అనే గదను, నందకము అనే 
ఖడగ్మును ధరించినవాడా నీకు జయము! అయుతి అంటే పదివేలు. శత అయుతి అంటే పదివేల వందలు, అంటే పదిలకష్లు. పది 
లకష్లమంది చం ల చలల్దనానిన్, పదిలకష్లమంది సూరుయ్ల తేజసుస్ను కలబోసి వెలువరించే కాంతిని కలిగిన శరీరమును 
కలిగినవాడా నీకు జయము! తన భకుత్ ల పటల్ చలల్ని వెనెన్ల వంటి కరుణను వరిష్ంచడంలో చం ని గుణమును కలిగినవాడు. తన 
శ వుల పటల్ తీకష్ణమౖెన తేజసుస్ను, వేడిమిని, పర్భావానిన్ కలిగించడంలో సూరుయ్నివంటి వాడు, కనుక చం ని, సూరుయ్ని కలబోసిన 
కాంతిని వెలువరించే దేహమును కలిగినవాడు. ఈ విశేషణము కూడా పర్తేయ్కమౖెనది.  
 

గోదాదేవి తన 'తిరుపాప్వె'ౖ పాశురంలో మొటట్మొదటి పాశురంలోనే ' కదిర్ మదియంబోల్ ముగతాత్ న్' అనన్ది, పరమాతుమ్డిని. అంటే 
చం నివంటి, సురుయ్నివంటి ముఖమును కలిగినవాడు అని, అదేభావానిన్ యథాతథంగా ఇకక్డ ఈ దివయ్మౖెన సంకిష్పత్ సోత్ తర్ములో, 

కవిరాజవిరాజితము అనే ఛందసుస్లో వెలువరించాడు కృషణ్దేవరాయలు. 
ఇది కూడా ఉదేద్శపూరవ్కముగా చేసినదే. విషుణ్ చితుత్ లవారు చేసిన రెండు మహతాక్రాయ్లు విషుణ్  మహతాయ్నిన్ పర్పంచంలో చాటడం, 

తను చాటడం మాతర్మే కాక ఇంకా అదుభ్తంగా, పర్తయ్కష్ంగా, సాధనా మారగ్ంలో గురువులాగా పర్పంచానికి మధురభకి త్ మారాగ్ నిన్ 
బోధించడానికి గోదాదేవిని పు కగా పొందడం. మొదటిది అంటే మహావిషుణ్  మహతాయ్నిన్ వెలల్డి చేయడం ఐపోయింది, ఇక మిగిలింది 
గోదాదేవిని కుమారెత్గా పొందడం, ఆమెను పరమాతుమ్నికి ఇలాల్ లుగా చేయడం, కనుక రాయల మనసు వెంటనే గోదాదేవివెపౖు 
వెళిళ్ంది, అందువలన ఆమె రచించిన పాశురానిన్ అనాయ్పదేశంగా పర్సాత్ వించాడు. భావి కథనూ సూచించాడు.  
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దేవగంగానదీ పర్వాహమును వెలువరించిన, తామర పూవుఉదరములో నివసించే ల దేవికి సోదరుడెనౖ చం ని వంటి, చం ని 
వెనెన్ల వంటి పాదమును కలిగినవాడా నీకు జయము! గోలోకబృందావన నివాసి ఐన కృషుణ్ ని పాదమునుండి గంగా దేవి 
ఉదభ్వించింది అని దేవీ భాగవతములో వాయ్సమహరిష్ చెపాప్డు. ఆ పురాణరహసాయ్నిన్ ఇకక్డ పర్సాత్ వించాడు రాయలు. కేశవా, నీకు 
జయము. సరవ్దేవ నమసాక్రః కేశవం పర్తి గచచ్తి, అంటే సరవ్దేవతలకూ ఉదేద్శించిన నమసాక్రములు కేశవునికే చెందుతాయి అని. 
ఎందుకంటే కేశవ నామములోని కకార, శకార, వకారములకు బర్హమ్విషుణ్ మహేశవ్రులు పర్తీకలు, ఆ మూరుత్ ల తతత్ మే సమసత్ 
దేవతలలోనూ నిండి ఉంది కనుక, కేశవా! నీకు జయము అనాన్డు విషుణ్ చితుత్ డు. కేశి అనే రాకష్సుడిని సంహరించినవాడా, 

శరతాక్లములో  వికసించిన కమలములవంటి కనులు కలిగినవాడా, హరీ! నీకు జయము అని మంగళాశాసనం చేశాడు విషుణ్ చితుత్ డు. 
అదుభ్తమౖెన సంగీత మాధురాయ్నికి ఉదాహరణ ఈ చినిన్ సోత్ తర్ము, రాయల సంగీత సాహితయ్ సమలంకృత రచనా వినాయ్సానికి 
గీటురాయి. 
 

ఇకక్డ విషుణ్ చితుత్ లవారి దావ్రా దశావతార వరణ్న చేసిన అదుభ్తమౖెన పదాయ్లను రాయలు అందించాడు. అనీన్ సాధయ్ము కాదు కనుక 
ముచచ్టగా మూడు పదాయ్లనూ మాతర్ం రుచి చూదాద్ ము. 
 

ది జదే  నుదార రిచరమూరిత్ం ంచి చాతురయ్ మొ 

పప్వడిం జౌకపుఁ దెలల్ కౌచుగమి దంభం బొంద ఁ దాలిచ్  

ద దాధ్కష్రపంకిత్ఁ మమ్ఱఁగ ధం జేరెచ్దో నాఁగఁ ద 

దుభ్వనం బబిధ్ తాంబుబిందు లలమం దయ్ చిం దాఁట  

 

నీవు మతాస్య్వతారమును ధరించి, వేదములను అపహరించిన రాకష్సుని సంహరించి, అపప్టికపుప్డే ఆ వేదములను తిరిగి బర్హమ్కు 
అపప్గించడానికి అనన్టుల్  వేగంగా వెళుత్ ంటే ఆ వేగ సంచారానికి ఉవెవ్తుత్ న ఎగిసిన సముదర్ జలములు సతయ్లోకానిన్ ఆకర్మిసుత్ ండగా, 

నీవు ఆ లోకానిన్ దాటితివి, అపుప్డు నీ మీన  శరీరముమీది పొలుసులు తెలల్గా మెరుసూత్  శుదధ్ జాఞ్ నపు చినుకులెనౖ వేదపు 
పలుకులవలె తళతళలాడుతూ ఉనన్వి! 

 

ప ధారాపతనంబుఁ కొనని యపౌప్ల త్య్ సపత్ధా 

తు లం దూఱఁ బరి మంబునకు నుదోయ్గించె నా సపత్  

ల భేదం బొనరించి నిలవక సలీలంజనన్ యుషమ్నమ్రు  
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జజ్వనా ం బొసఁగు నిరుల్ రఘుకుల మీ రమావలల్భా!       
 

వ యుధపు వాడి అంచుల దెబబ్లను కూడా లెకక్చేయని ఉకుక్ శరీరుడు రావణుని సపత్ ధాతువులను అవలీలగా ఛేదించి నీకు 
సంతోషానిన్ చేకూరుసాత్ ను, నా బలం మీద, నా మాటలమీద నమమ్కం లేకుంటే , ఇదిగో చూడు అని సు వునికి నమమ్కం 
కలగడంకోసం నీవు పర్యోగించిన నీ బాణం, సపత్ సాల కష్ములనూ ఛేదించి అవతలికి దూసుకుపోయిన నీ రామబాణం మాకు 
సిరులను పర్సాదించును గాక రామచం , ల పతీ! రామచం డిని రమావలల్భా, ల  పతీ అని సంబోధించడం 
విచితర్ంగా ఉండొచుచ్, గానీ వాలీమ్కి వారు 'సీతా రివ రూపిణీ!' సీత సాకాష్తూత్  మహాలUయే అని పలికారు, దానిన్ ఇకక్డ 
చమతాక్రంగా ధవ్నిసుత్ నాన్డు కృషణ్దేవరాయలు.      
 

ఆయత యుషమ్దా తి కరా  నగాంచల ంత రి ధా 

రాయుతచం  కాంత ఫలకావళి బింబిత  లుంగ నా 

రాయణమూరిత్ మతక్వచ రతన్ముచే బరిరకష్ఁ గాంచె నా  

నోయదు ర! వృ ట్ఁ బ  యూఱడ వ  సపత్రా ముల్  

 

దేవేం డు నీమీద కోపముతో ఏడు రా లు ఏకధారగా వరష్మును కురిపించినపుప్డు, గోవరధ్న పరవ్తమును చేతి లి కొసన ధరించి 
గోపకులను, గోవులను కాపాడినపుప్డు, నీ చేతి లి మీదుగా, పరవ్తము మీదుగా, ఆ పరవ్తమునందునన్ చందర్కాంత శిలలమీదుగా ఆ 
వరష్పు చినుకులు చుటూట్  జారిపోతునన్పుప్డు ఆ నీటి ధారలలో నీ రూపే పర్తిబింబించి ఎటు చూసిననూ నీ రూపే కనిపించి, చుటూట్  
నీ నారాయణమూరిత్ ఒక కవచముగా, ఆ నారాయణకవచము ఆ గోవులను గోపకులను రకిష్ంచినదేమో అనన్టుల్  వెలుగొందినావు 
సావ్మీ! నారాయణుడు అంటే నరములయందు అంటే నీటియందు నివశించేవాడు కనుక నారాయణుడు నీటిలో పర్తిఫలించి 
కనిపించడం వలన నారాయణమూరిత్ అనేది ఆయనకు సారధ్క నామధేయము ఐంది, నీటిలో కనిపించడం వలన అని రాయలు 
చమతాక్రం చేసుత్ నాన్డు ఇకక్డ.       
   

PPP 
విషుణ్చితుత్లవారు ఆకాశ వీథిలో తనకు దరశ్నమిచిచ్న శీర్మహావిషుణ్వు దశావతార పర్సుత్తి చేసుత్నాన్డు. ఈ పదయ్ం కలాక్య్వతార వరణ్న. రాయల 
పాషాణ సదృశమైన పదబంధానికి, విచితర్మైన కలప్నకు, మధయ్ మధయ్ ఇమిడేచ్ ధారిమ్క రహసాయ్లకు చకక్ని ఉదాహరణ ఈ పదయ్ం.  
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ఘోరాపారమ ఘపంచకముఁ జకుక్ లే యఁగా నేరప్నా 
ధారా పంచక ధావనం జెలఁగు గంధర ంబుఁ కిక్ంచు బ 
లీబ్రంపునెన్ఱరౌతుఁ గీకట శరాళీ ర ణీ భవ 
దోద్రు భ్ంత పాణికాది తయ దుయ్ గ్ంధి నిం గొలెచ్దన్ 

 
ఘోరమైన, అపారమైన మహా అఘ పంచకం అంటే ఘోరమైన నీచమైన ఫలితానిన్ దాటడానికి శకయ్ం కానీ పంచమహా పాపాలు. 

'బర్హమ్హా హేమహారీచ సురాపో గురుతలప్గః మహా పాతకినోహేయ్తే తతస్ంసరీగ్చ పంచమః' అని వేదవాయ్సులవారు కూడా దేవీభాగవతంలో 
చెపాప్రు. ఇతరతార్ కూడా పంచ మహాపాతకాలు అని పిలువబడే ఐదు మహా పాపాల జాబితా ఉంది. బర్హమ్హతయ్, బంగారానిన్ 
దొంగిలించడం, సురాపానం చేయడం, గురుతలాప్నిన్ పంచుకోవడం అంటే గురుపతిన్తో కామసుఖానిన్ పొందడం యివి నాలుగు మహా 
పాపాలు. ఈ పాపాలలో దేనైన్నా చేసినవాడితో కలిసి తిరగడం, సేన్హం చేయడం ఐదవ మహాపాపం! గురుపతిన్ అంటే కేవలం విదయ్ నేరిప్న 
గురువుగారి భారయ్ అని మాతర్మే అరథ్ం కాదు. జనమ్నిచిచ్నవాడు, పిలల్నిచిచ్నవాడు, అనన్ం పెటిట్నవాడు, పార్ణ రక్షణ చేసినవాడు, 
విదయ్నేరిప్నవాడు ఈ ఐదుగురూ గురుసాథ్నీయులు, మహా గురువులు అని ధరమ్శాసత్ర నిరేద్శం. వీరి సతరీలను అంటే కుమారెత్లు కానీ, భారయ్లుకానీ, 
వారిని కామించడం మహాపాపం, కనుకనే కచుడు దేవయానిని బర్తిమిలాడి తిరసక్రించాడు. 
 

ఈ ఐదు రకాలైన మహా పాపాలను చెకుక్లు చెకుక్లుగా ఖండించడం నేరప్డానికి అనన్టుల్ ఐదురకాలుగా తన అశావ్నిన్ గంధరవ్ంబు 
తొర్కిక్ంచే భలే బీరపు నెర రౌతు(అశివ్కుడు) అంటే కలిక్. గంధరవ్ము అంటే గురర్ం. ధార అంటే గురర్పు పరుగు అని ఒక అరథ్ం. గురర్పు 
పరుగు ఐదు రకాలు అని పెదద్ల వివరణ. అసక్ందితము, ధౌరితకము, రేచితము, వలిల్తము, పుల్తము అనే ఐదురకాల పరుగులు తీసుత్ంది 
అశవ్ము. ఐదురకాల మహా పాపాలను తుతుత్నియలుగా ఖండించడం నేరప్డానికా అనన్టుట్ ఐదురకాల పరుగులు తీసుత్నన్ గురర్మునెకిక్ 
కీకటులు అంటే మేల్చుచ్ల శరపరంపరను అడుడ్కుంటునన్ కవచము(వారవాణి)లాగా ఉనన్ భుజములయందు రెండు విచుచ్కతుత్లను తిపుప్తూ 
మెరుపులమాలికముడిలా ఉనన్వాడవైన నినున్ కొలిచెదను సావ్మీ!   
 

తనమీదికి వసుత్నన్ శరపరంపరను అడుడ్కోడానికి రెండుచేతులలో విచుచ్కతుత్లను ధరించి వాటిని గుండర్ంగా తిపుప్తుంటే, ఆ ఖడగ్ 
చాలనమే ఒక కవచంలా ఉండి బాణాలు తగులకుండా, గాయపడకుండా కాపాడుతునాన్యి ఆ అశివ్కుడిని, కలిక్ని. గుండర్ంగా విదుయ్లల్తలలా 
మెరుపులు మెరుసూత్ ఆ విచుచ్కతుత్లు తిరుగుతునాన్యి ఒక మాలలా. ఆ మాలమధయ్నుండి కనిపిసుత్నన్ శిరసు ముడిలా ఉంది కనుక 
విదుయ్దర్గ్ంధి అంటే విదుయ్తుత్ ముడిలా ఉనాన్డు కలిక్. పంచమహాపాపాచరణము జీవనవిధానమైనపుప్డు, ఆ పాపులను సంహరించడానికి  
అవతరించే కలిక్ని ఈ రకంగా భకుత్డు సుత్తి చేసేత్, భగవంతుడు ఇలా అంటునాన్డు. 
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అని నుతియింపఁగా హరి సుథాశనవరధ్కిఁ జూచి 'పాండుయ్ఁ డి 
చిచ్నధన మిముమ్నీశవ్రుఁ డశేషము భాగవతాసమ్దీయ గే 
హనివహసాతక్రించి యకటా! కడు రికత్త నొందు నే తదీ 
యనిలయ మపుప్రినమ్ణిమయంబును సారథ్ము జేయు నావుడున  
 

ఆ విధముగా కలాక్య్వతారములో దరశ్నమిచేచ్ తనను నుతి చేయగా, హరి 'సుథాశనవరధ్కి'ని అంటే అమృతమును ఆహారముగా 
కలిగిన దేవతల వరధ్కి అంటే వడర్ంగి, అంటే విశవ్కరమ్ను చూసి, పాండయ్ రాజు యిచిచ్న ధనమును యితడు భాగవతులకు, అసమ్దీయ 
గేహమునివహములకు అంటే దేవాలయాలకు సాతక్రించి అంటే ఖరుచ్ జేసి, ఏమీ మిగలకుండా చేసాత్డు, నువెవ్ళిళ్ అతని నిలయానిన్, ఆ 
పురానిన్ మణిమయంగా, ధనసహితమైనదానిగా చేయవయాయ్ అని ఆజాఞ్పించాడు. 
 

శ కరమ్యునటల్ కా ంచె నంత  
నంబుజాకుష్ఁడు నముమ్ని నాదరించి 
యీకష్ణాగోచరుండయెయ్ ఋ యు నేఁగి 
పౌరులు భజింప లిల్పుతూత్రి కరిగె    

 
శీర్హరి ఆజఞ్ పర్కారము అలాగే చేశాడు విశవ్కరమ్. కమలలోచనుడైన కమలాకాంతుడు ఆ మునిని(విషుణ్చితుత్డిని) ఆదరించి, ఆశీసుస్లందించి 
అంతరాధ్నం చెందాడు. విషుణ్చితుత్డు తనను పౌరులు సేవిసుత్ండగా విలిల్పుతూత్రుకు చేరుకునాన్డు. 
 

PPP 
 

 థ్ నికులు తనుమ్ని దిదు 
కాష్ నందితు లగుచుఁ బురముఁ గై  పర్ జ 
లోత్  నరుగ నాగ సము  
తో నెదురుగ నేఁగి రంత తూరయ్ములులియన్  

 
విలిల్పుతూత్రు పటట్ణ సాథ్నికులు ఆ ముని(తులుయ్డైన) విషుణ్చితుత్ల దరశ్నము చేత ఆనందపడాడ్రు. సాథ్నికులు అంటే దేవసాథ్న 

అధికారులు అని ఒక విశేష అరధ్ము కనుక విలిల్పుతూత్రు దేవాలయ అధికారులు, ఆ పటట్ణ సామానయ్ పర్జలు కూడా ఆయనను 
దరిశ్ంచుకుని ఆనందపడాడ్రు, తమ దేవాలయానికి, తమ పటట్ణానికి అంతటి కీరిత్ని తెచిచ్న మహాభకుత్డు తమ ఊరి వాడైనందుకు.  
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కైసేసి అంటే అలంకరించి అని. ఆయనకు సావ్గత సతాక్రాలు చేయడం కోసం పటట్ణానిన్ చకక్గా అలంకరించారు. దేవాలయ అధికారులు 
పౌరులను వెంటబెటుట్కుని, బోగమువారి మేళముతో (నాగవాసము) ఎదురేగి, మంగళ వాయిదయ్ములు మోర్గుతుండగా సావ్గతం పలికారు. 
 

ఇకక్డ పదిహేను వాకయ్ముల సమిమ్ళితమైన ఒక మహా వచనములో ఆ సావ్గతము పలికిన తీరును, ఊరేగింపును గొపప్గా వరణ్న 
చేశాడురాయలు. రాయల వరణ్నా వైచితిర్కి గొపప్ ఉదాహరణ యిది.  

ఎదురేగి, పరివటట్ం, పవితర్మైన తీరథ్ము, భగవతర్ప్సాదములను కానుకలుగా విషుణ్చితుత్లకు సమరిప్ంచి సాషాట్ంగ 
దండపర్ణామములు చేసి, లేచి, బంగారంతో చేసిన బర్హమ్రథం పటాట్రు. బార్హమ్ణులచేత లాగబడే రథము బర్హమ్రథము! ఆ బర్హమ్రథములో 
కూరోచ్బెటిట్ ఊరేగింపుగా తీసుకువెళుత్ంటే ఆ పటట్ణవాసులు, చుటుట్పర్కక్ల పలెల్లవాళుళ్ వెంట నడిచారు. 
 

మృదంగము, తోలుతితిత్ వంటి వాయిదయ్ము, రుంజ, తంబుర, కంచు తాళాలు, ఉరుమ, కినెన్ర  అనబడే తంతీర్ వాయిదయ్ము, 
సనన్గాళె, వీణ, ముఖవీణ(మోరిస్ంగు)పిలల్నగోర్వి, డోలు, నాగసరం, భేరి, కాహళి,తుడుము, తపెప్టుల్, తాళములు, మొదలైన వాయిదయ్ములు 
లెకక్లేననిన్ గొపప్గా మోర్గుతుండగా నృతత్గీతములు, వాయిదయ్ములు, నాటయ్ము అనే మూడువిధములైన మంగళ సూచకములైన 
కళారూపాలతో ఊరేగింపు జరిగింది. 
 

మధయ్ మధయ్ నాటయ్గతెత్లు ఎదురెదురు తిరుగుతూ నాటయ్ం చేసుత్ండగా, దూరపటట్ణాలనుండి తెచిచ్న ఏనుగులు, గురర్ముల 
కంఠములలోని ఘంటల మోర్తకు జోడువాయిదాయ్లాల్గా సుందరీమణుల అందెలు ధవ్నులు చేసుత్ండగా మెలల్ మెలల్గా ఊరేగింపు సాగింది. 
 

రంగురంగుల కంబళుళ్ కపిప్ అలంకరించిన ఆడ మగ ఏనుగులు, బంగారు అంకుశములను ధరించిన మావటివాళుళ్, దేశ దేశాల 
రాజులూ, సామంతుల గుంపులను చూసి ఒకరిని ఒకరు అతికర్మించి దండాలు పెడుతూ, కండుల్ మెరిసిపోతుండగా ఎదురు తిరిగి తిరిగి 
పొగడత్లు చేయడానికి పోటీ పడుతూండగా బర్హామ్ండమైన ఊరేగింపు జరిగింది.   
 

ఆ రాజకుమారులు తమకు, అకక్డి సతరీలకు 'పాత పరిచయాలునన్వారు' కావడంచేత పరిహాసంగా బోగం మేళం లోని వేశాయ్ సతరీలపై 
వేసుత్నన్ నెపంతో తమకు గార్మ గార్మాల అధికారులు తెచిచ్ ఇచిచ్న నారింజలు, మాదీఫలాలు, నిమమ్పండుల్, మొలల్ల బంతులను 
అంతకుముందే తాము అనుభవించి ఆనందించి పరిచయం ఉనన్ చందర్ముఖులపై వేసూత్ నడుసుత్ండగా సరసంగా ఊరేగింపు జరిగింది.    
 

ఆ పండల్, పూల విసురులను తపుప్కుంటూ, సాభిపార్యమైన, చంచలములైన చూపులను, తొటుర్పాటుతో పర్సరిసూత్, విశాలమైన 
కనుల చివరలనుండి చూసూత్, కొపుప్లు తొలిగిపోతుంటే, ఆ సమూహంలో మదెద్లలు వాయిసుత్నన్ వారి చాటున దాకుక్ని మాయమైపోతూ, ఆ 
పటట్ణ బోగంమేళంలోని సతరీలు, నాగరికులు చూసుత్ండగా కోపంవచిచ్నటుల్, ఆశచ్రాయ్నిన్ నటిసుత్నన్టుట్, చితర్ విచితర్ గతులలో అడుగులేసూత్  
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మదెద్లలు వాయిసుత్నన్వారు వాయించడానికి ముందుకు వంగినపుప్డు ఇక తపిప్ంచుకోలేక కంటబడుతూ, తమ మీదికి విసురుతునన్ 
నారింజలు, నిమమ్పండుల్, పూలు మొదలైన వాటిని వారించడంలో ఆసకిత్ లేనటుట్ కొపుప్లు సవరించుకుంటునన్టుల్ నటిసూత్, చెవులకు ఉనన్ 
ఆభరణాలు కదులుతుండగా, చెకిక్ళళ్పై మలెల్మొగగ్లవంటి నవువ్ల వెనెన్లలు కురిపిసుత్నన్ కుందనపు బొమమ్ల కూరుప్తో ఊరేగింపు సాగింది. 
 

ఆ ఊరేగింపులో వసుత్నన్ వాకాచ్తురయ్ము గల వుర్దధ్వేశయ్లను, వారి పర్కక్న నడుసుత్నన్ తరుణీమణులను చూసి, వుర్దధ్వనితలు 
నమసక్రిసుత్ంటే ఆ యవవ్నవతులు తమకు వీరికి అంతకుముందు కలిగిన సంపరాక్నిన్, పొందును గురుత్ చేసుకుని నమసక్రించకుండా 
నడవడం చూసి, తమ చుటుట్పర్కక్ల తమతమ పర్భువులు లేకపోవడం వలన సామానయ్జనులను లక్షయ్పెటట్కుండా ' నృతయ్ గీత వాదయ్ గాన 
కళలలో అనుభవమునన్వాళుళ్ వయసులో పెదద్వాళుళ్ మీరు నమసక్రిసుత్ంటే ఈ లేత జవరాళుళ్ నమసక్రించరేమిటి? వాళళ్తో నమసుస్లు  
చేయించండి' అని బింకపు సరసాలాడుతూ నడుసుత్నన్ సరదారాయుళళ్తోకూడిన సరసపు ఊరేగింపు జరిగింది. 
 

చపుప్న లేత నవువ్లు మొలుసుత్ండగా, ఆ నవువ్ను అందంగా అదిమిపడుతూ, ఆ రాకుమారులకు – తమకు చనువు, పరిచయం, 
సంబంధం ఉనన్ కారణంగా తమ తమ గొపప్దనానిన్ పర్కక్ల నడుసుత్నన్ ఇతర సుందరీమణులకు తెలిసేటుల్గా నిరల్క్షయ్ంగా, కొంత ఆశచ్రయ్ంగా 
చూసూత్, ' ఏ .. పో ' అనన్టుల్ మూతులు ముడిచి, పెదాలు బిగించి ఈసడింపుగా ధవ్నులు చేసుత్నన్ యవవ్నవతులైన వారకాంతలను ఆ వృదధ్ 
వేశాయ్సతరీలు ' అరర్రేర్! సంపద దొరుకుతునన్ది! మన పంట పండబోతునన్ది అనే ఉదేద్శంతో 'మన పాలిటి పెనిన్ధులు, మన పర్భువులు,  
హనాన్! ఏంటానిరల్క్షయ్ం? మొకక్ండి, మొకక్ండి ' అని  ముందుకు నెడుతుండగా ముచచ్టైన ఊరేగింపు సాగింది.   
  

సిగుగ్తో కనులు చలించిపోతుండగా, ఆ వుర్దధ్సతరీలు బలవంతంగా దండాలు పెటిట్సుత్ంటే, విరసంగా వేర్ళుళ్ ఎడంగా, ఎడమొగం 
పెడమొగంగా మొకిక్, ఆ వుర్దధ్సతరీల సలాల్పాలు ఎంతకూ తెగకుండా జిగురుకండెలాల్ సాగుతుంటే, గొలుల్మని నవువ్తునన్ ఆ ముసలి సతరీలను 
కపటకోపంతో కొడుతూ, దొంగకోపంతో ఆ రాజకుమారులను కడగంటి చూపులు చూసూత్ మాయమవుతునన్ ఆ జింకకనున్ల వనెన్లాడుల 
కరభూషణధవ్నులు చేసుత్నన్ కేర్ంకారములు ఆ పదమ్ముఖుల ముఖపరిమళములకు వచిచ్ చేరిన తుమెమ్దలు చేసుత్నన్ ఝంకారములను  
ధికక్రిసుత్ండగా సరసశీర్కారమైన ఊరేగింపు సాగింది. 
 

చెవులకు సంకుపూసలు, లోపలి వంచుకునన్ భుజాలకు  కావిపటిట్న దుపప్టుల్ కలిగి, వంకర సిగలతో, వృదాధ్పయ్ములో సవ్సథ్లాలను 
వదిలి, ఆ విలిల్పుతూత్రు చేరుకొని, అకక్డి సజజ్నుల సేన్హము వలన బంధువులను, మితుర్లను మరిచిపోయి, బుకాక్యి చేయడం, 
పుషప్మాలికలను చేయడం శర్దధ్గా నేరుచ్కుని చేసుత్నన్, ఆంధర్ దేశమునుండి వచిచ్న బుకాక్యివాళుళ్ చినిన్చినన్పదాయ్లతో, సోత్తార్లతో 
చేతులుసాచి చేసుత్నన్ దండాలతో, ఏనుగులు గురార్లమీద వసుత్నన్ రాకుమరులమీద, యువతీ మణుల మీద కురిపిసుత్నన్ బుకాక్యి ఆకాశానిన్ 
కపేప్సుత్ండగా, పనీన్టి తితుత్లతో ధారలుగా కురిపిసుత్నన్ పనీన్టికి వాయిదాయ్లు తడిసిపోయి వాటిని వెచచ్న చేయడానికి నిపుప్కోసం 
వెదుకుతునన్ వాదయ్గాళళ్తో కూడిన విశిషట్మైన ఊరేగింపు కొనసాగింది. 
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ఆ సమయంలో సాగుతునన్ నాటయ్మును చూడడానికి వచిచ్ మెలల్మెలల్గా అడుగులేసుత్నన్ యువతీమణులు తాము, ఆ విటులు 
సమయానిన్ చూసి, మారగ్ మధయ్ంలో ఉనన్ ఉదాయ్నవనములలోని వృక్షములను ఒరుసుకుంటూ పారుతునన్ కాలువలలోకి దిగారు. ఆ 
కాలువలలో చెంగలువలు విరబూసిఉనాన్యి. ఒడుడ్న విరగబూసిన రెలుల్పూల తెలల్దనం పర్తిబింబించి తెలల్గా మనోహరంగా ఉనన్ది ఆ 
కాలువలలోని నీరు. గేదె పెరుగు, మీగడతో దటట్ంగా కలిపి, ఉపుప్తో ఎండబెటిట్న నారింజలు, అలల్పు ముకక్లతో కలిపిన చదిద్ని పోకపొతుత్లలో 
పెటుట్కుని తినడానికి కూరుచ్నాన్రు. 
 

ఆ తినడానికి కూరుచ్నన్వారిని తిండి కోసం తిరిగి తిరిగి యాచించే దాసరివాళళ్ గుంపు 'గోపాల భిక్ష' వేయండి అని అడిగి, ఒడుడ్న 
ఉనన్ దీపపు సత్ంభాల వదద్కు చేరి తింటునాన్రు. ఆ దీపపు సథ్ంభాలకు ఉనన్ కుండీలనుండి పడుతునన్ ధగ ధగలాడే దీప జావ్లల వేడిమికి, 
కుండీలలో ఉంచిన సాంబార్ణి కోసం ఉనన్ నిపుప్లకు వాయిదాయ్లు తడిసిపోయిన వాళుళ్ తమ తమ వాయిదాయ్లను వేడి చేసుకుని నాదానిన్ 
పరీకిష్ంచుకుంటునాన్రు. ఆ ధిమి ధిమి ధవ్నులకు కాలువకు ఇవతలివైపు, అవతలివైపు ఉనన్ ఉదాయ్నవనములలోని చిలుకలు బెదిరి అటునుండి 
యిటు, యిటు నుండి అటు అదేపనిగా ఎగురుతూ ఉంటే పచచ్ని తోరణాలలాగా కనిపిసుత్నాన్యి. వాయిదాయ్ల సంగీత ధవ్నులకు 
తలలూపుతూ, చపప్టుల్ కొడుతూనన్ ధవ్నులుతపప్ పాటలు ఎంతమాతర్మూ వినబడకుండా పోతునాన్యి. ఆ ఊరేగింపును అనుసరించి 
భాగవతులు మైమరచి వసుత్నాన్రు. 
 

గార్మాలలో జరిగే సంతలకు వెళళ్డంకోసం గొపిప్ంటి వాళుళ్ కొనన్ ఆడ గురార్లు పర్సవించిన గురర్పు పిలల్లు,  
పొడవాటి తార్ళళ్చే కటట్బడి, చవిటి నేలలలో పచిచ్కను కొరుకుతూ నీడను చూసినా బెదిరిరిపోయే గురర్పు పిలల్లు చకక్ని జీనులచే, గజేజ్లచే 
అలంకరింపబడి ఉనాన్యి. చలువచేసిన అందమైన తెలల్ని వసాత్ర్లతో అలంకరించుకునన్ సాలెవాళుళ్, అగసాలేవాళుళ్(సవ్రణ్కారులు)పటూన్లు 
సాలెవాళుళ్, పలెల్ కోమటుల్, గోనెలు నేసేవాళుళ్, చాపలు నేసేవాళుళ్, వారి వారి సతరీలు ఆ ఊరేగింపులో గుంపులు గుంపులుగా వసుత్నన్  
ఏనుగులు, గురార్లను చూసి బెదిరి ఎతిత్ పడేసూత్, అడుడ్ వచిచ్న వాళళ్ను తొకుక్తూ పారిపోతునన్ పిలల్ గురార్ల వలన, పలీల్యులు 
తొకిక్సలాడుతూ ఊరేగింపును ఉతస్వానిన్ చూడకుండానే పారిపోతునాన్రు. 
 

ఆ తొకిక్సలాటకు ముసలి సతరీలు, యువతులు, రోగపీడితులు, బలహీనులు ఇబబ్ందిపడుతూ తిటుల్ లంకించుకుంటుంటే కిమమ్నకుండా 
పార్ణాలు అరచేతులలో పటుట్కుని పారిపోతూ, సమీపంలో ఉనన్ దముమ్ చేసిన వరిమళల్లో దిగబడి, పైకి రాలేక, లోపలి పోలేక సతమతమై 
పోతునన్ వాళళ్ను చూసూత్ చపప్టుల్ కొడుతూ పరిహాసం చేసూత్నన్ ధవ్నులు చుటుట్పర్కక్లనునన్ వనాలలో, ఉపవనాలలో ఉనన్ చెటల్లో 
పర్తిధవ్నిసుత్నాన్యి. ఈ విధముగా కొనసాగిన ఊరేగింపులో విషుణ్చితత్ముని వైభోగముగా, దేవాలయ అధికారులు తెచిచ్న సవ్రణ్మయమైన 
రథంలో, పురపర్జలందరూ తోడురాగా గొపప్ ఊరేగింపుగా పటట్ణానికి చేరుకొని, దేవాలయము ముందు రథమును దిగి, దేవదేవుడిని సేవించి, 
సవ్రణ్మయమైన తన గృహమును చేరుకొని, పూరవ్ముకనాన్ అధికంగా భగవదాభ్గవతపూజా దురంధరుడై కాలానిన్ వెళళ్బుచచ్సాగాడు. ఆయన 
వెంట పాండయ్మహారాజు పంపిన రాజులూ, రాజకుమారులు కూడా ఉనాన్రు కదా, ఇంతకుముందు కథలో చెపిప్న పర్కారము. వారు.. 
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ఉలుపా లప్టిట్ న యిండల్  మజజ్ న నృపారోదారభుకిత్  కిర్ యో 
జజ్ లులై  రే హరికొలు నన్ ధ లాసయ్సప్రిధ్  భూభుకుం  
ల దు ల రి దీరిచ్ పుచిచ్ మణి భూషణ గార్ మముల్  

జలజాతాకుష్నకున్ సమరప్ణము నిషఠ్ ం జే  య కువన్  
 
ఉలుపాలు అంటే కానుకలు. కానుకలు తెచిచ్నవారి ఇళళ్లో సాన్నము, రాజులకు తగిన భోజనాలను ఆరగించి, వెలిగిపోతూ, రాతిర్వేళలో 
దేవాలయమునందు(హరికొలువ్నన) వివిధ లాసయ్ములయందు అంటే వివిధ నృతయ్రీతులయందు సప్రధ్ పడుతునన్ అంటే పోటీపడి, 
వాదోపవాదాలు చేసుత్నన్ చకక్ని  కనుబొమలు కలిగిన సుందరీమణుల నరత్కీమణుల(సుభూర్) నరత్కుల (భుర్కుంసుల) వివాదాలను చకక్బెటిట్, 
వారిని శాంతపరచి, ఒపిప్ంచి బహుమతులు ఇచిచ్ పంపారు. ఆ తరావ్త జలజాతాకుష్డైన ఆ విలిల్పుతూత్రు మనన్నారు దేవుడికి మణులు, 
వసత్రములు, ఆభరణములు, అనేక గార్మములు నిషఠ్గా, భకిత్తో సమరిప్ంచుకుని, ఆ వేకువజాములో ... 
 

పర్ భు  లరిగిరి కర్ మమ్ఱఁ బాండయ్నగరి 
కముమ్నియు నటుల్  ౖ షణ్ భయ్రచ్నంబుఁ  
దనచిరంతనతుల కాదామకరణ 
దాసయ్మును జే కొనుచుఁ దతప్రతనుండె 

 
ఆ పర్భువులు తిరిగి పాండయ్ నగరికి వెళిళ్పోయారు. ఆ ముని (విషుణ్చితత్ముని) ఆ విధముగా తనకు ఎంతోకాలముగా అలవాటైన 

తులసీమాలికలు అలల్డం, సావ్మికి సమరిప్ంచడం, సావ్మికి దాసయ్ము (కైంకరయ్ము) చేసుకుంటూ ఆ భగవానునిమీద లగన్ము చేసిన 
మనసుతో కాలము వెళళ్బుచుచ్తునాన్డు. 

PPP 
ఆ విధముగా ఎపప్టిలానే తన నితయ్పూజా విధిని నిరవ్రిత్ంచుకుని, ఒకరోజు మధాయ్హన్ం సావ్మికి మాలను సమరిప్ంచి 

ఇంటికి వెళుత్నన్ విషుణ్చితుత్ని చూసి ఆ గరుడతురంగుడు, సంతుషాట్ంతరంగుడు తన దేవేరిని చూసూత్ యిలా పలికాడు.  
‘యామునాచారుయ్ఁడొకక్ఁ డు  నీ మహాతుమ్ఁ   
డొకక్ఁడును గాదె మనమ్తం బుదధ్రించి  
రసమ్దీయకుర్పాతిశాయమున’ ననిన  
నిందిరాదేవి తనభరత్ కిటుట్ లనియె   
యామునాచారుయ్డు ఒకడు ఈ విషుణ్చితుత్డు ఒకడు ఈ ఇదద్రే కదా నా మతమును నా కుర్పాతిశయముచేత ఉదధ్రించారు 

అని పలికాడు. ‘ నీకెందుకయాయ్ భయము? నేనునాన్నుగదా, అనీన్ నేను చూసుకుంటాను, నువువ్ కేవలము నిమితత్మాతుర్డివి, రాజసభకు 
వెళుళ్, అకక్డ పండితులతో వాదించి నా మతానిన్ సాథ్పించు’ అని పలికిన పలుకుల సారాంశానిన్ మరలా యికక్డ ధవ్నిసుత్నాన్డు రాయలు. 
వాదించేది, గెలిచేది, నిలిచేది అనీన్ తానే, తన మతమే, తన మాయయే అంతా అని భకుత్లను మాధయ్మంగా చేసుకుని తానే తన 
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లీలలను పర్కటిసాత్డు భగవంతుడు అని చెపుత్నాన్డు పరమాతుమ్ని పలుకులదావ్రా. తన భరత్ పలుకులను వినన్ శీర్మహాలకిష్ తన సావ్మితో 
యిలా అనన్ది.  

ఇతని కథ యెఱిఁగినది కా  
యతఁ డేమి యొనరెచ్? ననిన నబాజ్కుష్ం డా  
శతపతర్నిలయ కిటల్ను 
నతివ కలం డొకఁడు మతప్దాశిర్తుఁ డాదిన  
ఇతని కథ తెలిసినదే కదా, ఆతడు ఏమి చేశాడు, ఆతని కథ ఏమిటి తెలిజేయండి సావ్మీ అనన్ది ఆ ‘శతపతర్ నిలయ’, 

వందరేకుల తామరపూవు యందు ఆసీనురాలై ఉండే శీర్మహాలకిష్. ఆ పుండరీకాకుష్డు ఇలా అనాన్డు... 
‘అతివా! పూరవ్ము నా పదాశిర్తుడైన వాడొకడు ఉండేవాడు’...  
అతఁడు చిరుతనాఁడె యాచారయ్కులమున  
వేడక్ వేదశాసత్రవిదయ్ లభయ్ 
సించు చుండ నపుడు చెలువ యిపప్టిపాండయ్ 
నృపతి పూరవ్వంశుయ్డే యొకండు 
  
వెఱిర్శైవంబు ముదిరి మదివ్నుతి వినఁడు, 
నతి యొనరప్ఁడు మామక పర్తిమలకును, 
హరుఁడె పరతతత్వ్ మను, మదీయాలయముల  
నుతస్వంబుల కులుకు, నెయుయ్రును నటల్  
చెలీ! అతడు చినన్నాడే ఆచారుయ్ని గృహములో సంతోషంగా వేదములను, శాసత్రములను, కళలను అభయ్సించుచునన్ ఆ 

సమయములోనే యిపప్టి పాండయ్రాజు యొకక్ పూరీవ్కుడే ఒకడు రాజుగా ఉండేవాడు. ఆ రాజుకు వీరశైవపు వెఱిర్ ముదిరిపోయి, నా కీరత్నను, 
పర్శంసనే వినేవాడు కాడు! నా పర్తిమలకు నమసక్రించేవాడు కాడు, ‘శివుడే పరతతత్వ్ము’ అనేవాడు, నా ఆలయములలో ఉతస్వములు 
జరిగితే ఉలికిపడేవాడు, ఉసూరుమనేవాడు, ఆతని సేన్హితులు కూడా అలాంటివారే, ఆతనిలానే ననున్ దేవ్షించుకునేవారు! సేన్హితులు 
అనడానికి ‘నెయుయ్రు’ అనాన్డు రాయలు, ‘నెయయ్ము కలవారు నెయుయ్రు’ అనన్మాట, విచితర్మైన, పర్తేయ్కమైన రాయల పదపర్యోగాలకు, 
మారు మూలలనుండి ఏరి తెచిచ్ మాటలగుది గుచేచ్ మధురమైన రాయల కవితా శైలికి యిది మరొక ఉదాహరణ!  

‘ఆచారయ్కులము’ అంటే గురుకులము. కులము అనే పదానికి నివాసము అనే అరథ్ము కూడా కనుక గురుకులం అంటే 
ఆచారుయ్ని గృహము. పూరవ్కాలములో విదాయ్రుథ్లను తమ ఇళళ్లోల్ ఉంచుకుని, వారికి ఉచిత భోజన సౌకరాయ్లను సమకూరిచ్ విదాయ్ ‘దానం’ 
చేసేవారు, ఇపుప్డు విదాయ్ ‘వాయ్పారం’ చేసుత్నాన్రు!కనన్తండిర్లా అనిన్ అవసరాలనూ గమనిసూత్, అనిన్ సౌకరాయ్లను సమకూరుసూత్ విదాయ్దానం 
చేసే గురువుగారికి పాదసేవతో మొదలెటిట్ సమసత్ శుశూర్షలు శిషుయ్లు చేసేవారు. గురుపతిన్ని, గురువుగారిని తలిల్తండుర్లలా భావించేవారు! 
వేదవిదయ్ను, శాసత్రములను, కళలను కూడా బోధించేవారు, సమగర్మైన, సరవ్తోముఖ వికాసానిన్ పొందే వయ్కిత్తావ్నికి కావలసిన విదయ్ను 
నేరేప్వారు. కనుక సరేవ్శవ్రుని సప్ృహ, లేదూ అంటే సామాజిక సప్ృహ కలిగిన సతుప్రుషులు ఉండేవారు, ‘నిరాశ, నిసప్ృహ’ నిండిన  
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వాళుళ్ండేవారు కారు!     
అశార్ంత జంగమారాచ్ శర్దధ్ వరిత్లు / వేదవిదిద్వ్జపూజ వీటిఁగలిపి; 
భౌమవారపు వీరభదర్ పళెళ్ర మిడు / గృహదైవతంబు లిఱిఱ్ంకు లింక; 
షణణ్వతిశార్దధ్చయ మార బెటుట్ శం / కరదాస మయయ్ భకత్ పర్తతికి  
నాదయ్ంబు లైన దేవాలయంబులు వార్ల / నవని నిరాశ మఠాలి నిలుపు;  
జందె ముతత్రశైవంబుఁ జెంది తెర్ంచుఁ 
బతితులారాధయ్ దేవళెళ్ పార్పుయ్ లనుచు 
నుపనిషతుత్లు వారిచే నుబిబ్ వినుచు 
వెండి యే జంగ మెతిత్న వెఱఁగుపడును     
ఆ మహారాజు నిరంతరమూ వేదవిదులైన పండితుల పూజ నిరసించి జంగమ దేవరలను శర్దధ్గా 

అరిచ్ంచేవాడు.  ఇలవేలుప్లు నీరసించి, ఇంకిపోయి, భయపడగా పర్తి మంగళవారము వీరభదుర్నికి నైవేదయ్పు పళెల్రానిన్ సమరిప్ంచేవాడు. 
తొంభైఆరు (షణణ్వతి) పుణయ్తిథులను, ఆయా తిథులలో చేయాలిస్న వైదిక కరమ్లను  

పర్కక్నబెటిట్, శివదాసుల సమూహాలకు సంతరప్ణలు పెటేట్వాడు. వేదవిదయ్కు ఆదిసాథ్నాలైన దేవాలయాలు శిథిలములై 
కూలిపోతుంటే, వైరాగాయ్నిన్ నిరాశను పర్తిబింబించే మఠాలను సాథ్పించేవాడు! ఉతత్ర శైవానిన్ అంటే నూతన వీరశైవానిన్ అంగీకరించి 
జందెమును తెర్ంపి పారేశేవాడు, వేదబాహుయ్లైన వారిని, వీరశివారాధుయ్లను చేరదగినవారు, పొందదగినవారు అని భావించి, వారిచేత కాల, 
అగిన్, రుదర్ ఉపనిషతుత్లను చెపిప్ంచుకుని ఉబిబ్ తబిబ్బబ్యేయ్వాడు, ఏ జంగమదేవర అయినా శివ పర్శంస చేసేత్ 
ఆశచ్రయ్పడేవాడు, అబుబ్రపడేవాడు, ఆసకిత్గా వినేవాడు.    

శివలింగము దాలిచ్నజన 
నివహము లేమైనఁ జేయ నిది పాపము తా 
నవుఁ గా దనఁ డాసమయము 
నవు నను విపుర్లక యగర్హారములిచుచ్న  
శివలింగమును ధరించిన శైవులు ఏమి చేసినా, పొరపాటుల్ చేసినా, తపుప్లు చేసినా ‘ యిది పాపము, యిది యుకత్ము, యిది 

ఆయుకత్ము, యిది చేయోచుచ్, యిది చేయకూడదు ‘ అని ఏమీ అనేవాడూ కాదు. పైపెచుచ్ వారి అకృతాయ్లను సమరిథ్ంచిన విపుర్లకు, తనను 
సమరిథ్ంచిన విపుర్లకు అగర్హారాలను ఇచేచ్వాడు!  

అతఁడు రాజయ్ంబుఁ బాలించు నవసరమునఁ  
దనవశం బైన యటిట్యతాత్మర్పరిణ్ఁ 
గలుగు నలపుటట్రాని ముకాత్మణివర 
కులము మాహేశవ్రులకంధరలకుఁ దీఱె  
అతడు ఆ రాజాయ్నిన్ పరిపాలించే సమయములో తన అధీనములోనునన్ తామర్పరిణ్ నదిలో దొరికే అపూరవ్మైన  శేర్షఠ్ములైన 

ముతయ్ముల సమూహము అంతా ఆ మాహేశవ్రుల, శైవుల మెడలలో వేర్లాడే రుదార్క్ష మాలలకే  సరిపోయేవి!  
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అపుప్ డిచచ్కు లగుబార్హమ్ణౌఘ మెలల్ 
నాతమ్ జనిభూమి విడువ లే కలికభూతి  
గడడ్ముల నాన రుదురాకలిడడ్ సంది  
సూతసంహిత లిఱికించి చొరఁ దొడఁగిరి  
అపుప్డు ఆ దేశములోని బార్హమ్ణసమూహమంతా తమ జనమ్భూమిని వదిలి వెళళ్లేని వారు కనుక, రాజుకు ఇచచ్కాలు 

చేయడం కోసం (లేకుంటే ఇబబ్ందులపాలు చేసాత్డు కనుక) గడడ్ముల దాకా విభూతి రేఖలను పూసుకుని, రుదార్క్షలు ధరించి,  చంకలలో 
‘సూత సంహితా గర్ంధాలను’ ఇరికించుకుని, ఇకిలించుకుంటూ రాజసభకు వెళళ్డం మొదలెటాట్రు. బలవంతముగా అయినా రాజు తన 
నిరణ్యాలను అమలు అయేయ్టుట్ చేయగలడు కనుక తామే వీరశైవమత పేర్మికులలాగా, తమ అంతరంగానికి వయ్తిరేకముగా రాజుకు ఇషట్మైన 
మతానేన్ తామూ అభిమానించేవాళళ్ లాగా, అనుసరించేవాళళ్లాగా నటించేవారు.  

శీలముఁ బటిట్యు గంజా, 
హాల లుపాంశున భుజించునాదముల బైటం  
జాలఁడు వైవన విపర్ 
సాఖ్లితయ్ము బైట వేసి కనుగిఱపు సభన  
(శైవ)దీక్షను తీసుకుని కూడా చాటు మాటుగా గంజాయి, మదయ్ము తాగుతూ తిరిగే అధములను బయట పెటేట్వాడు కాడు 

కానీ, బార్హమ్ణుల కిర్యలలో ఏవైనా అరకొర లోపాలునాన్ వాటిని బయటపెటిట్, సభలో నిలదీసి, సభికులకు కనుసైగ చేసి హేళన చేసేటుట్, 
నిందించేటుట్ చేసి, శిక్ష వేసేవాడు. అతను యిలాంటివాడు అయితే,  

ఆరాజుమహిషి నియతి మ 
దారాధనపరత నుండు నటుల్ండియు దు 
రావ్రవయ్ధకుం గానదు, 
పారము విభుఁ డసమ్దంఘిర్ భకుత్డు కామిన  
ఆ రాజుభారయ్ నియమముగా నిరంతరమూ నా ఆరాధనలో మగున్రాలై ఉండేది. తాను నా భకుత్రాలై ఉండి కూడా, తన భరత్ 

నాభకుత్డు కాదుకదా యని అంతులేని వయ్ధకు గురి అవుతూ ఉండేది. మహారాజు ఎంతటి శైవుడో మహారాణి అంతటి వైషణ్వురాలు. తన భరత్ 
శివభకుత్డు ఐనందుకనాన్ విషుణ్దేవ్షి ఐన కారణముగా, విషుణ్భకుత్లను వేధిసుత్నన్ కారణముగా ఆ మహారాణి అంతులేని వేదన చెందేది.           

 
PPP 

భకత్ సులభుడైన శీర్మహావిషుణ్వు శీర్మహాలకిష్కి యామునాచారయ్ చరితర్ను వివరిసుత్నాన్డు. ఆ పదామ్లయ తన ముఖపదమ్ము వికసించగా, 
నయనపదమ్ములను విపాప్రుచ్కుని ఆసకిత్గా వింటునన్ది. వీరశైవుడైన పాండయ్చకర్వరిత్కి భారయ్యైన వీరవైషణ్వురాలైన ఆ పటట్పురాణి  

ంగడం నటిట్ ముంగిట నెలకొనన్ / బృందావనికి గుగ్ టుట్ఁదాన 
దశమినాఁ డేకభుకత్ముఁ జే  యవలినాఁ / డోరిచ్ జాగరముతో నుండు ని  
బార  పోనీదు  ని ఁ బాఱుట / కక్లుపాడు మతుప్ణయ్ కథలఁ యు 
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నేమంపుమూనాన్ళుళ్ కామింప దధినాథు / మఱునాఁడు కనున్ను మన  దనియ 
నారజపువనెన్ఁ బతి జజ్ కరుగుఁ గూరిమ్ 
నరుగుచో నాభిఁ దుడిచి కపుప్రపునాభిఁ 
బెటుట్ నిటుట్లు మదభ్కిత్ పుటిట్యును ని 
జే  నెడ భకిత్ చెడదు మదిషట్ మగుట    

చకక్గా తీరిచ్ విభజించి ఉనన్ ముంగిటోల్ ఉనన్ బృందావనములో, మహారాణి ఐనపప్టికీ తానే ముగుగ్లు పెటేట్ది. బృందావనము అంటే తులసి 
తోట. దశమి తిథినాడు ఒంటిపూట భోజనము చేసి, ఆవలినాడు అంటే ఏకాదశినాడు ‘నిటుట్పవాసము’ ఉండి జాగారము చేసేది. ఈ 
విధముగా దావ్దశి వర్తమును (బారసి) పడనిచేచ్ది, పోనిచేచ్దికాదు, నిషఠ్గా ఆచరించేది, ముంచుకొచేచ్ నిదర్ను బార్హమ్ణ సతరీలు(పాఱుటకక్లు) 
పాడే నా పుణయ్ కథలను పాడుతూ ఆపుకునేది. ఈ విధముగా నియమపు మూడురోజులైన దశమి, ఏకాదశి, దావ్దశి తిథుల రోజులలో నిషఠ్గా 
ఉండేది, ఈ మూడు రోజులలో పతిని కామించేది కాదు, మరునాడు కనులకు, మనసుకు తనివి తీరేలా మనోహరమైన సింగారముతో(ఆరజపు 
వనెన్న) పేర్మగా పతి శయయ్ను చేరేది, అలా చేరేపుప్డు నిలువుగా తీరుచ్కునే నా కిషట్మైన కసూత్రి తిలకమును తుడిచి, కరూప్రపు చుకక్ 
పెటుట్కునేది, విభూతి రేఖ అని నాథుడు భావించేలా. ఇలా నాపటల్ అచంచలమైన భకిత్ కలిగి కూడా, ననున్ దేవ్షించే తన భరత్ను దేవ్షించేది 
కాదు. భారయ్లు భరత్లను భకిత్గా, పేర్మగా సేవించడం నాకు పీర్తిని కలిగిసుత్ంది కనుక భరత్ను భకిత్గా పేర్మగా సేవించేది ఆ మహారాణి.  
మూరుఖ్డైన భరత్తో తను కూడా మూరఖ్ంగా పర్వరిత్ంచేది కాదు ఆ మహారాణి అంటూ యితరుల అభిపార్యాలను గౌరవించడం అనే ఆదరశ్ం 
దంపతుల పరసప్ర అవగాహనతోనే పార్రంభం కావాలి అని ఒక సామాజిక జీవన సంబంధమైన సందేశానిన్ యికక్డ అందంగా 
ఉపదేశిసుత్నాన్డు రాయలు. జీవిత భాగసావ్మిని గౌరవించకుండా ఎనిన్ వర్తాలు, నోములు నోచినా వయ్రథ్మే అని తెలియజేసుత్నాన్డు. ఆ విచక్షణ 
భరత్కు కూడా ఉండాలి, లేదు కనుకనే ఆ భరత్ మూరుఖ్డు అని ధవ్నిసుత్నాన్డు. బృందావనంలో తనను సేవించిన ఋషి పతున్లతో ‘మీ  
భరత్లను నా సవ్రూపులుగా భావించి వారిని గౌరవించండి, పేర్మించండి’ అని శీర్కృషుణ్డు పలికిన పలుకులను సుఫ్రింపజేసుత్నాన్డు.   
వనజజరుదార్దులు మ 

తత్ను ల తతూప్జనంబు తథయ్ము మతూప్ 
జనమ తదీపితఫలదా 
తను నేన య న గల  తరతమవృతుత్ల్   

వనజము(కమలము)న జనిమ్ంచిన బర్హమ్, రుదుర్డు మొదలైనవారు నా శరీరులే, వారూ నా అంతరాభ్గములే, వారిని పూజించడం కూడా 
ననున్ పూజించడమే, వారిని పూజించినా ‘ఫలమును’ ఇచేచ్ది నేనే, ఐనపప్టికీ బర్హమ్ రుదార్దులకు, నాకు తరతమ సాథ్యీ భేదాలునాన్యి, 
వారికి, బర్హమ్రుదార్దులకు కూడా ఫలమును ఇచేచ్ది నేనే, అని తన తతావ్నిన్ శీర్మహాలకిష్తో చెపుత్నాన్డు శీర్మహావిషుణ్వు, ఆ నెపముతో 
మహావిషుణ్ తతావ్నిన్ వీరవైషణ్వుడైన శీర్కృషణ్దేవరాయలు మనకు చెపుత్నాన్డు. ‘సరవ్దేవ నమసాక్రః కేశవం పర్తి గచఛ్తి’ సరవ్దేవతలకు  
చేసే నమసుస్లు అనీన్ సుమనసుస్ల మనసుస్లలో కొలువై నమసుస్లు అందుకునే నారాయణ మూరిత్కే చెందుతాయి అనే వేదాంతవాకాయ్నిన్ 
ఇకక్డ పర్తిధవ్నించాడు జాఞ్నిఐన రాయలు. (సుమనసుస్లు అంటే దేవతలు)  
 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   119 McõGS¥{MLjjÁ

కేవలశరీరదృ ట్న 
దేవతలనే ఱ కలుగఁ దెలి నజడులన్ 
నా దేవతా థ్తి  
భా ంపనిపూజ ంతఫల పుప్న్  

కేవలము శరీర దృషిట్తో యితరదేవతలకు నాకు భేదమునన్దని అనుకునే మూరఖ్జనులుచేసే పూజ, నా వాసుదేవతతావ్నిన్ తెలుసుకోకుండాచేసే 
పూజ అంతమయేయ్ ఫలితానిన్ ఇసుత్ంది. అనంతమైన ఫలితానిన్, అంటే ముకిత్ని ఇవవ్దు, అంటే పరిమితమైన పుణయ్ఫలితానేన్ ఇచిచ్, వాయ్ధి, 
జరాపీడితమైన జనన మరణ రూపక సంసారచకర్ములో తిర్పుప్తునే ఉంటుంది, ఒక దరి, అంతము అనేది లేకుండా అని చెపుత్నాన్డు 
శీర్మహావిషుణ్వు.  

‘సరవ్తార్సౌ సమసత్ం చ వసతయ్తేర్తివై యతః అతోసయ్ వాసుదేవేతి విదవ్దిభ్ః పరి పఠయ్తే’ అని విషుణ్మహాపురాణము ఒక శోల్కములో 
తెలియజేసుత్ంది. అనిన్చోటల్, అనిన్టిలో వసించియునన్ కారణముగా వాసుదేవుడు అని పిలువబడుతునాన్డు. ఇదే భావానిన్ 
‘వాసనాదావ్సుదేవసయ్ వాసితంభువనతర్యమ సరవ్భూతనివాసోఽసి వాసుదేవ నమోఽసుత్ తే ’ అని విషుణ్ సహసర్నామసోత్తర్ము చెపుత్ంది. ఈ 
భావానిన్ ఇకక్డ పలికిసుత్నాన్డు, వేదాంత రహసయ్సుధను ఒలికిసుత్నాన్డు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. రాయల ఆధాయ్తిమ్కజాఞ్నసాగర గంభీరతకు 
ఇలాంటి పదాయ్లూ, సందరాభ్లు ఉదాహరణలు.   

ఇకక్డ మనోహరమైన ఒక చినిన్వచనములో మహావిషుణ్వు తనమతమును సాథ్పించుటకు యామునాచారుయ్లవారిని రాజాసాథ్నమునకు 
పంపడానికి నిరణ్యించుకునన్ విషయానిన్ వరిణ్ంచాడు రాయలు. రాయల కవనపర్తిభను, వరణ్నా వైచితిర్ని ఇలాంటి వచనములు విభినన్ 
కోణములలో ఆవిషక్రిసాత్యి కనుక ఆ వచన తాతప్రాయ్నిన్ తెలుసుకుందాము.    

శీర్మహావిషుణ్వు యామునాచారుయ్డు పండితవాదము చేసిన సందరాభ్నిన్ శీర్మహాలకిష్కి వివరిసూత్ “ నా వాసుదేవతతత్వ్ రహసాయ్నిన్ 
తెలుసుకొనలేని ఆ చకర్వరిత్ తామసుడై, నా విధేయులగు భకుత్లను సామానయ్బుదిధ్తో చూసూత్, వారికి  జరిగే ఉపదర్వాలను ఉపేక్ష చేసూత్ వారి 
రక్షణకు విముఖుడై ఉండడానిన్ చూసి, కలియుగములో కృతమాల - తామర్పరిణ్ నదీ తీరములలో నా భకుత్లు తగిగ్పోవడము వలన, ఆ దేశానికి 
పర్భువు అతను అవడం వలన, రక్షణ అయినా శిక్షణ అయినా రాజముఖం దావ్రా తపప్ నేను పర్తయ్క్షముగా చేయను కనుక, ఆ రక్షణ 
చేయాలనే సంకలప్ము నాయందు భకిత్చేతనే కలుగుతుంది కనుక, నాయందు భకిత్ వాదము జరిగి, నా ఔనన్తయ్ము పర్తిపాదింపబడడం 
వలననే జరుగుతుంది కనుక, నేను ఆలోచించి, చకర్వరిత్ ఆసాథ్నమును చేరి వాదము చేయాలనే కోరికను ఆ విపర్కుమారుడు ఐన 
యామునాచారుయ్నకు పుటిట్ంచగా, ఆతను వెళిల్, నానా దేశాలకు చెందిన దీనులకు, అనాథలకు, వృదుధ్లకు, బార్హమ్ణ కుటుంబములకు 
ధానయ్ము, జింక చరమ్ములు, వసత్రములు, బర్హమ్చారుల పెళిల్ళల్కు, ఉపనయనములు కానివారికి ఉపనయనములకు, కుంటి, గుర్డిడ్, చెవిటివారికి 
ఎడుల్ మొదలైన వాహనములను, అంతేగాక, చెరువు ఎండిపోయింది అనే వారికీ, జీరణ్ దేవాలయాలలో పూజలు జరగడంలేదు అనే వారికీ, 
ఎండలకు దారులలో చలువపందిళుళ్, చలివేందార్లు సాథ్పిసాత్ము అనే వారికీ,పితృదేవతల తిథులకోసం అనేవారికి, తీరథ్యాతర్లకు వెళాత్ము 
అనేవారికి, ఉదాయ్పనలు చేసి వర్తములను పూరిత్చేసుకుంటాము అనేవారికి, వాయ్ధులను నయము చేయించుకుంటాము అనేవారికి, ఆ 
రాణివాసమునుండి కొనిన్టికి రహసయ్ముగా, కొనిన్టికి బహిరంగముగా ధనమును తెచిచ్ ఇచేచ్ వృదధ్ పాషండుల చేతులకు ముసురుకుని, 
తోరణములవలె సాచినసందిళళ్తో నిండిన ఏకదండి, తిర్దండి బర్హమ్చారుల, యతుల దండములకు ఎగురుతునన్ కాషాయ వసత్రముల, 
కౌపీనముల పరంపరలతో నిండినది, కావలివారి సత్ంభములకునన్ జెండాల నీడలకు మరిగి, కేవలము దీనతవ్ముతో యాచించడమే విదయ్, 
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మిగిలినది ఏదీ విదయ్ కాదు అనన్టుల్ వేడుకునే ఇలాంటి అనేకులకు ఆధారమైనది ఐన ఆ అంతఃపుర పడమటిదావ్రానిన్ చేరుకొని, పర్తిదినమూ 
నా పాదభజనకథాశర్వణము చేసే ఆ మహారాణికి దావ్రపు కావలివాని దావ్రా ఆశీః పూరవ్కమైన అక్షతలను పంపి, ‘నేను విదేశీయుడనైన 
వైషణ్వుడను, వాదించేవారు ఎవరైనా ఉంటే శీర్మహావిషుణ్వే పరదైవము అని వాదించి గెలువగలవాడను, మహారాజు విషుణ్దేవ్షి కనుక, ఈ 
వైషణ్వుని వినన్పానిన్ ఆయనకు వినిపించడానికి అందరూ భయపడుతారు కనుక, మీరు విషుణ్భకిత్ కలిగిన సాధీవ్మణులు, పతికి హితముగా 
నడుచుకునేవారు కనుక, మీకు వినన్వించుకుంటునాన్ను, ఈ వరత్మానమును పంపించుకుంటునాన్ను, మీ భరత్ మీకు విధేయుడు కనుక నా 
కోరికను ఆయనకు వినన్వించి, ననున్ రపిప్ంచి, వాదము చేయించగలరేని, వాదము చేసి, గెలిచి, మీ భరత్కు భగవదభ్కిత్ పుటిట్ంచి కృతారుథ్డిని 
చేసాత్ను’ అని వినన్వించి, వరత్మానమును పంపించాడు దావ్రపు కావలి భటునిదావ్రా” అని తెలియజేశాడు.  

ఈ చినిన్ వచనములో కూడా చివరన ఒక చమతాక్రపు చురక వేశాడు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. ‘ మీ భరత్కు భగవదభ్కిత్ని పుటిట్ంచి 
కృతారుథ్డిని చేసాత్ను’ అని యామునాచారుయ్ల నోటితో పలికించి, ‘భగవంతుడు’ అంటే శీర్మహావిషుణ్వే అని అనాయ్పదేశముగా తెలియజేశాడు, 
శీర్హరి అనో విషుణ్వు అనో పర్తేయ్కముగా చెపిప్ంచకుండా! 

షమ్సమయనిరుతాహ కేకిరమణి 
నవఘనధ ని కలరుచందమున నలరి 
యేకతపు నరమ్గో ఠ్ఁ ణే తోడ 
నతని ధ మెఱిఁగింప నిటట్టుట్ వడుచు  

గీర్షమ్ సమయములో నిరుతాస్హముగా ఉనన్ ఆడునెమలి కొతత్ మేఘములు చేసే ధవ్నులకు ఉరుములకు ఆనందపడినటుల్ 
ఆనందంగా, ఏకాంతంలో గుసగుసలతో తన పార్ణేశవ్రునితో ఆ యామునాచారుయ్నిసంగతి చెపిప్ంది మహారాణి. ఆకాశం మేఘావుర్తము 
ఐనపుప్డు నెమళుళ్ ఆనందిసాత్యి, మగ నెమళుళ్ అయితే ఆనందంగా పురివిపిప్ నాటయ్ంకూడా చేసాత్యి. అంటే అపుప్డు వాటి ‘మూడ’ 
బాగుంటుంది కనుక, దగగ్రికి చేరడానికి ఆడ నెమళళ్కు సంకోచము, భయము ఉండదు, మగనెమళళ్కు అభయ్ంతరము ఉండదు, పైపెచుచ్ 
ఆనందం కలుగుతుంది. కనుక అలా సంతోషంగా ఏకాంతంలో యామునాచారుయ్ని గురించి పర్సాత్వించగా ‘ఆశచ్రయ్పడుతూ’ (ఇటట్టుట్ 
పడుచున)      

భూవలల్భుఁ ‘డెటెట్టూట్ 
తా దముఁ జే  వమతంబు జయింపం 
గా వచెచ్నొ? చూతముగా, 
రా ంపు’మటనన్ నాఁటి రా  చనంగన్      

మహారాజు ఆశచ్రయ్పడుతూ ఎటెల్టాల్! తాను వాదము చేసి శివమతమును జయించడానికి వచాచ్డా? చూదాద్ము కదా, తాను జయిసాత్డో, నా 
శైవాచారుయ్లు జయిసాత్రో, రపిప్ంచు! అనాన్డు. ఆ రాతిర్ గడిచిపోయి, తెలాల్రిన తరావ్త, ముఖుయ్లైన కొందరితో పరిమితముగానునన్ సభలో 
కొలువైన భరత్ అనుమతితో, పర్తీహారిని పంపించి ఆ భూసుర కుమారుడిని సభకు పిలిపించింది మహారాణి. 

దా రంబు చిచ్ కీలిత 
గారుడమ  వ  దికం జి రులఁ గెం 
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పారు నొక పిపప్లముఁ గని   
యా రా  నా ద కిష్  వలగొనుచున్  

యామునాచారుయ్డు సభామంటప దావ్రానిన్ పర్వేశించి, గరుడపచచ్లతో తాపడం చేసిన భూమధయ్భాగములో వజార్లతో తాపడం చేసిన 
వేదికను, ఆ వేదిక మధయ్న కెంపులలాగా ఎరర్ని చిగుళుళ్నన్ ఒక రావిచెటుట్ను చూసి, రావిచెటుట్ మహావిషుణ్ సవ్రూపము కనుక(వేపచెటుట్ లకీష్ 
సవ్రూపము, కనుక ఈ రెండు వృకాష్లూ కలిసిఉనన్దగగ్ర రెండిటికీ కళాయ్ణం చేయించడం భారతీయుల సంపర్దాయం, పర్జల కళాయ్ణం 
కోసం) ఆ రావిచెటుట్ను తన వాదానికి తీరుప్ను చెపప్డానికి, సాకిష్గా భావించి పర్దకిష్ణాలు చేసి, నమసక్రించి చుటూట్ కలయజూశాడు..           

PPP 
పాండయ్రాజు సభాసథ్లికి చేరుకునన్ యామునాచారుయ్డు ఆ సభాపార్ంగణంలో ఉనన్ రావిచెటుట్కు పర్దకిష్ణాపూరవ్కంగా నమసక్రించి 

చుటూట్ కలయజూశాడు. 
  

ప ఁడిగ చచ్మర పానముల్ మూఁటఁ దుం / గిత లితయుఁ జితిర్ తయు నై న  
సభ మ కుథముపై  రూద్ ల చరమ్ కం / థావృతుల్ జటిలులు నై న జరఠ 
మా శరులు చుటిట్   రా రసంధి రు / దార్ కాష్ యుతముఁ దాలిచ్ యళికభూతి 
రఁటిగాడుప్ల రాల నరుణాయతాకుష్ఁడై  / కుఱుగదెద్  బిలల్ ఁ బర్ కోషఠ్  మునిచి  

నంది ముదిర్ తపాణియందుఁ జెకూక్ఁది యా / గమములు నుచు మము పొది న   
 

యలఁతి రుదురాకగమి కుటుట్ లందు మెఱయ  
లితపారంబు మించ దువలువగపిప్  
యడపమును ఁడి  లొకక్ యతివ తాలప్  
భారయ్ ంజామ రిడ నొపుప్ పాండుయ్ఁ గనియె  

 
బంగారపు పూతతో మూడు అంతసుత్లుగా మికిక్లి పొడవూ వెడలూప్కలిగి, వివిధ చితత్రువులతో అలంకరించబడియునన్ దీరఘ్మైన 

సభామంటపంలో పులితోళుళ్, కంబళుళ్ కపుప్కునన్ వృదుధ్లైన లింగధారులు తనను పరివేషిట్ంచియుండగా, రతన్హారముల నడుమ నడుమ 
రుదార్క్షలను ధరించి, వింజామరల చిరుగాలులకు తను ధరించిన విభూతికణాలు రాలుతుండగా యెరర్ని కనున్లతో చినన్ గదెద్మీద చినన్దిండు 
మీద మోచేయి ఆనిచ్, నంది రూపు చెకిక్న ఉంగరాలు కలిగిన చేతిని చెంపకు ఆనించి ఆ శైవులు చదువుతునన్ ఆగమాలను వింటూ, బంగారపు 
కుటుట్పోగుతో రుదార్క్షలు పొదిగిన తెలల్ని తలపాగానుధరించి, వాడియైన ఖడగ్మును, తాంబూలపు పేటికను ఒక వనిత ధరించి చెంత 
నిలువగా, తన భారయ్ వింజామర వీసుత్ండగా దరప్ంగా, ఠీవిగా, రాజసంగా వెలిగిపోతునన్ పాండయ్ చకర్వరిత్ని చూశాడు. ఒక చితత్రువు  
గీసినటుట్గా చేసిన అదుభ్త వరణ్న! అలా దరప్ంగా కూరుచ్నన్ రాజును చూసి వినయముగా సమీపించి, ఒక యజోఞ్పవీతమును కానుకగా 
సమరిప్ంచి కూరుచ్నాన్డు యామునాచారుయ్డు. ఆ అతిథిని గౌరవంగా సంభావించడం అటుంచి, నేరుగా అహంకారంతో పర్శిన్ంచాడు 
పాండయ్రాజు.  
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సంగతియె యోయి యి మంత ఠింగణా  
తతత్ నిరణ్ య దంబు తరమె నీకు?  
నోడితేనియుఁ బటిట్  మొఱోఱ్  యనంగ  
లింగమును గటట్  కుడుగ, మెఱింగి నొడు !  

 
పదధ్తేనా? ఏంటి సంగతి? ఇసుమంత వాడివి, భూమికి జానెడు లేవు, తతత్వ్నిరణ్యవాదము నీతరమవుతుందా? ఓడిపోయావో, నినున్ పటుట్కుని, 
మొఱోఱ్ అనాన్ శివలింగమును నీ మెళోళ్ కటట్కుండా వదలము, అది తెలుసుకుని మాటాల్డు అని హేళన, ధికాక్రము, చులకన వయ్కత్ం చేసూత్ 
పలికాడు పాండయ్ పర్భువు. అంతటితో ఆగకుండా చులకనగా యిలా మాటాల్డడం మొదలెటాట్డు.  
 

దుల మటంచుఁ జెపిప్ంచి వతుత్  రోట 
మై న దయ నీరె యేమై న నని లజజ్   
జూటుఁదనమున సభ లెకుక్ చొరవకాండు  
పారు రల దిద్  పప్ంగ నేల  

 
మేము వాదులము, వాదించి తతత్వ్ నిరణ్యం చేసాత్ము అని చెపిప్ంచి ( నీలాగే రాణి తోనో  ఎవరితోనో పైరవీ చేయించి) వసాత్రు, ఓటమి 
చెందుతారు, ఆ తరావ్త సిగుగ్ లేకుండా దయతో ఏమైనా యిపిప్ంచండి అని పార్ధేయ పడతారు, మోసపు మాటలతో (జూటుఁదనమునన) 
చొరవ కలిగిన చోరులు, ఇక ఓడిపోయి పారిపోయేవాళళ్ సంగతి చెపప్డం ఎందుకు! అని పలికి, దరహాసంతో వయ్ంగయ్ంగా రాణిని చూసూత్ 
యిలా అనాన్డు.  
 

అసమ్నమ్తథ్ ఁ డోడిన 
భసమ్ము రుదార్ కష్ములును  బా  యితనిచే  
సమ్యముగఁ దపత్ పుముర 

ఘసమ్రచకార్ ంకితుండఁ గాఁగల ఁడన్    
 
రాణివైపు చూసూత్ పరిహాసంగా, పందెంగా , ‘నా మతసుథ్డు ఓడిపోతే ఈ భసమ్మూ రుదార్క్షలూ వదిలేసి ఈ కురర్కుంక చేతులమీదుగా 
మురాసురుడిని తినేసిన(సంహరించిన అని) సుదరశ్న చకర్మును బాగా కాలిచ్ దానితో గురుత్లు వేయించుకుంటాను, విషుణ్ చకర్ శంఖములను 
బాగా వేడి చేసి వాటి ముదర్లు వేయించుకోవడం ‘సమాశర్యణం’, అంటే మేము విషుణ్దాసులము అని అంగీకరించి పర్కటించుకోవడం 
అనబడుతుంది, కనుక నేను వైషణ్వుడిని అవుతాను.  
 

ఉ ద! యీ నీదు దా ం ఁ డోడెనేని 
నీకు నితని కే ననన్పూనికయ యనన్  
‘నొపిప్తిమి దేవ రానతి దపప్కునన్ఁ  
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జాలు మఱి పంచభూతములా కిష్ కాఁగ’  
 

‘దేవీ! యీనీ విదావ్ంసుడు ఓడిపోతే నీకు ఇతడికి కూడా నేను అనన్టేల్ జరుగుతుంది, అంటే బలవంతంగా మెళోళ్ శివలింగానిన్ కటిట్ 
శైవానిన్ అంటగడతాను!’ అని అనగానే,  రాణి ‘ మీ పలుకులకు పందానికి ఒపుప్కునాన్ము(మేమిదద్రమూ) దేవరవారు తమరు చేసిన 
వాగాద్నానిన్ తపప్కుంటే అంతే చాలు! పంచభూతాలు మీ మాటలకు సాకుష్లుగా ఉనాన్యి సుమా!’ అనన్ది.  
రాజు రాణి యిదద్రూ చేసిన పర్తిజఞ్లను, వారి పందాలను వింటునన్ బాలకుడు యామునాచారుయ్డు పర్భూ! యిలా మీరు ఆనతి చేయదగదు, 
నేను కడుపుకూటి  నిమితత్ము యాచించుటకు వాదపు మిషతో వచిచ్నవాడను గాను. నేను ఎవరికోసం సంపాదించాలిస్న అవసరం ఉనన్ది, 
ఇలూల్ వాకిలీ భారాయ్ పిలల్లూ ఏమీ ఎవరూ లేని సనాయ్సిని, అందునా యాచించడం నా హకుక్, యాచించడం నాకు (సనాయ్సికి) విధిగా ‘విధి’ 
సృషిట్ంచియే ఉనాన్డు కదా. ఏ సరావ్ంతరాయ్మి ఐన పరాతప్రుడు తన ఆజఞ్చే పేర్రేపించాడో, ఆయన ఆజఞ్యే ననున్ ఇకక్డికి తీసుకువచిచ్ంది. 
తెలిసిన నాలుగు విషయాలు చెపాత్ను, ఓకవేళ తపుప్లుంటే ఆయనవే, ఒపుప్లునాన్ ఆయనవే, నేను భగవదాజాఞ్నువరిత్నై వచిచ్నవాడిని కేవలం. 
ఒకవేళ తమరు అనన్టేల్ పర్తివాదులచేతిలో నేను ఓడిపోయిననూ పోనివవ్ండి మహారాజా! మహారాణి తీసుకువచిచ్న విదావ్ంసుడు అని 
అమమ్ను(రాణిని) నిందింపనవసరము లేదు, మహారాణి తరపువాడిని అని కనికరము చూపించాలిస్న అవసరమూ లేదు, మీకు ఎలా 
సమమ్తమైతే అలా చేయండి, పరేల్దు! 

అలా పలికి రాజు ఆజఞ్ తీసుకుని, వాదము మొదలెటిట్ ఒకక్రిని సమీపించి వారు పలికిన వాటిని తాను పలికి విశదీకరించి, అపుప్డు 
వాటిని ఖండిసూత్ తన ఉపమానాలను సోదాహరణముగా శుర్తులనుండి, సుర్మ్తులనుండి, బర్హమ్సూతర్ములనుండీ ఉటంకిసూత్, ఒకరితో 
మాటాల్డేపుప్డు ఇతరులవైపు దృషిట్, ధాయ్స పోకుండా నిగర్హించుకుంటూ, ఒకొక్కక్రినే ‘ నీవేమనాన్వు? రా! వినిపించు నీ సిదాధ్ంతానిన్’ అని 
ఒకొక్కక్డినే పిలిచి, ఆ తరావ్త వేరే వారిని కూడా ఆహావ్నించి, వారి వారి సిదాధ్ంతాలను ఖండించి ఓడిసూత్, తన సిదాధ్ంతానిన్ పర్తిపాదించి 
ఒపిప్సూత్, ఆ బార్హమ్ణబాలకుడు అందరినీ గెలిచాడు.  
 

ఆయెడను నొకక్పలు కెదు 
రై  యుండెడు పిపప్లమున నాయెను న ‘నో 

 యిది నికక్ము నృప! నా 
రాయణుఁడె పరంబు కొలుమతని’ నటంచున్ 

 
  
 

ఆ సమయంలో పరమాదుభ్తంగా ఆ సభాసథ్లిలో ఉనన్ రావిచెటుట్ మార్ను నుండి ‘ఓ రాజా! యిది సతయ్ము! ఈతని 
పలుకులపర్కారమే, నారాయణుడే పరదైవము, ఆతనిని సేవింపు’మని ఒక పలుకు వినిపించింది. అందరూ ఆశచ్రయ్ చకితులయాయ్రు. శైవ 
పాషండులు తలలు వంచుకునాన్రు. మహారాజు పటట్రాని ఆనందంతో ఆ బార్హమ్ణబాలకునికి సాషాట్ంగవందనం చేసి, వైషణ్వమతమును 
సీవ్కరించి, ఆ బర్హమ్చారికి తన అరధ్రాజాయ్నిన్ ఇచిచ్ పటాట్భిషేకం చేశాడు, పాండయ్రాజయ్ంలో ఇంటి అలుల్నికే రాజాయ్నిన్ పొందే హకుక్ ఉంటుంది 
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కనుక తన చెలెల్లిని ఆ బర్హమ్చారికి ఇచిచ్ వివాహం చేశాడు. ఇలా ఆ యామునాచారుయ్ని బర్హమ్చరయ్ము, సనాయ్సము రెండూ కావేరిలో 
కలిసిపోయాయ్యి! సామార్జయ్ం, మదనసామార్జయ్ం రెండూ కలిసి వచిచ్పడాడ్యి.  

అనంతరం ఆ యామునాచారుయ్డు సకల ధనురేవ్దవిదాయ్ పారంగతుడు కనుక, తన శతుర్వులను జయించి, సామార్జాయ్నిన్ సుసిథ్రం 
చేయమని పార్రిథ్ంచి యామునాచారుయ్డిని దండయాతర్కు బయలేద్రదీశాడు, కానీ ‘యిది వరాష్కాలం, యుదధ్యాతర్లకు అనువైన సమయము 
కాదు’ అని మంతుర్లు, పురోహితులు చెపప్డంతో మహారాజుకు ఆ విషయానిన్ తెలిపి, తన దండయాతర్ను వాయిదావేసుకుని అనువైన 
సమయం కోసం నిరీకిష్ంచడం మొదలెటాట్డు యామునాచారుయ్డు!  

ఈ సందరభ్ంలో వరష్ రుతువును, శరదృతువును అనేక పదాయ్లను, ఆంధర్సాహితయ్ంలోని అదుభ్తమైన ఋతువరణ్నలలో పేరొక్నదగగ్ 
వరణ్నలు అని పర్తీతిపొందిన పదాయ్లను అందించాడు రాయలు. మచుచ్కు కొనిన్టినిమాతర్ం రుచిచూసి ముందుకు సాగుదాం.    

      
PPP 

వీరశైవుడైన పాండయ్ రాజును వైషణ్వునిగా మారిచ్, ఆయన సోదరిని వివాహమాడి, అరధ్రాజాయ్నిన్ పొంది, దండయాతర్ చేసి శతుర్వులను 
అణిచి వేయమని కోరిన రాజుకు పర్సుత్తం వరాష్కాలం కనుక, వరష ఋతువు వెళిళ్పోయిన తరావ్త దండయాతర్కు బయలేద్రుతానని చెపిప్ 
ఆగిపోయాడు యామునాచారుయ్లు. ఇకక్డ వరష్ఋతువరణ్న అదుభ్తంగా చేశాడు రాయలు. శీర్కృషణ్దేవరాయల బహుముఖ పాండితాయ్నికి, 
విచితర్మైన ఊహలకు, కలప్నలకు, పర్పంచ పరిశీలనా శకిత్కీ, కొండొకచో కొదిద్గా కషట్పడితే తపప్ కొరుకుడు పడని ఆయన కిల్షట్మైన శైలికి ఈ 
వరాష్కాలపు వరణ్నలు అతుయ్తత్మమైన ఉదాహరణలు.  

  
కరక్ ఁ డంటకోర  కుదకంబులు ఃపతి గూరిచ్నటుల్ న 
యయ్రుక్ఁడుఁ దాను గూరిచ్ మఱి యా సలిలాధిపచిహన్ హతం 
బేరక్లగంగ నాతఁ డెలమి నమ్కర థ్తిఁ గనన్ నీర య్ఁ  దాఁ 
గరక్టక థ్ఁ డయెయ్ ననఁ గరక్టక థ్తిఁ గాంచె నతత్ఱిన్ 
  
తనను ‘కరక్శుడు, నిరంతరమూ తన వేడిమితో కషట్పెడతాడు’ అని లోకులందరూ అనడానిన్ ఓరవ్లేక సూరుయ్డు తనపై వచిచ్న 

మచచ్ను దూరం చేసుకోడానికా అనన్టుల్, వరుణుడు జలములను ఉదభ్వింపజేసినటుల్ తాను కూడా జలములను ఉదభ్వింప జేయడానికి అంటే 
వరష్ములను కురిపించడానికి నిశచ్యించుకుని, వరుణుడు మొసలిని వాహనంగా చేసుకుని పవితర్మైన గంగానదిలో నిరంతరమూ ఉంటాడు 
కనుక, తాను కూడా ఆ మొసలికి చిహన్మైన మకర రాశిలో ఉండడం ఏమిటి చినన్తనంగా అని భావించి, ఈరష్య్తో అనన్టుల్ తాను కరాక్టక 
రాశిలోకి పర్వేశించాడు. అంటే వరష్ ఋతువు పార్రంభం ఐంది. సహజంగా జరిగే వరష్ ఋతు పార్రంభానిన్ ఇలా చమతక్రించాడు రాయలు. 
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వనతతివరాహ రి యుభుగి  
రోధి రణ వరా భులాధిఁ దొఱఁగె 
నెం  ర  చేర మూఁడవ యెడకుఁ జేరు 
తరణి ధరణిం మోద సంధాయి గాఁడె  
సూరుయ్డు కరాక్టక రాశిలోకి పర్వేశించడంతో (ఎండిర్న రవి చేర)వనసమూహము, వరాహములు, మహిషములు 

(వాహారి)వాయువును భకిష్ంచే సరప్ములకు విరోధులైన నెమళుళ్ (వాయుభుగివ్రోధి)ఏనుగులు(వారణ) కపప్లు (వరాష్భులు)మొదలైనవాటికి 
మనోవయ్ధ తీరిపోయింది. ‘వే’ ‘వో’, ‘వా’, ‘వీ’ అనే అక్షరాలు రోహిణీ నక్షతర్మునకు చెందినవి, వృషభ రాశికి చెందినవి. వృషభరా శికి 
మూడవ రాశి కరాక్టకరాశి కనుక, ‘మూడవ యెడకు’ అంటే (తమ జనమ్ రాశి ఐన వృషభరాశికి) మూడవ రాశి ఐన కరాక్టక రాశిలోకి 
సూరుయ్డు చేరడంతో , వరష్ ఋతువు పార్రంభం కావడంతో వనములకు, వరాహములకు, మహిషములకు, వాయుభక్షక విరోధులైన 
నెమళళ్కు, ఏనుగులకు, కపప్లకు మనోవయ్ధ తీరి సంతోషం కలిగింది. పదయ్రచనపై రాయలకునన్ పటుట్కు, జోయ్తిషశాసత్ర పరిజాఞ్నానికి, 
కాలప్నిక ఊహా శకిత్కి, పరిశీలనా శకిత్కి ఒక గొపప్ నిదరశ్నం ఈ పదయ్ం!   

  
వనధిగమనజగరాభ్రక్జనిత ణులు 
మఱి తికి నతని ధామంబుఁ జేరె 
ఘనతఁ జొచిచ్నయిండల్ను దనయ లుండి 
కానుప్నకుఁ బుటిట్ని లేచ్రు మము గనమె 
  
సముదర్ముతో కలియడం వలన గరాభ్నిన్ ధరించి మేఘములైనాయి  సూరుయ్ని కిరణములు. (వనధిగమనజగరాభ్రక్జనిత 

ఘుర్ణులు)సూరుయ్ని కిరణములే మేఘములు అని సంపర్దాయం. లోకంలో గరభ్ం ధరించిన కనయ్లు పర్సవానికి పుటిట్నిలుల్ చేరడం సహజమే, 
అందునా తొలి చూలు పుటిట్ంటోల్ పర్సవం జరగడం తెలుగువారి సంపర్దాయం కనుక, వరష్ ఋతువు పార్రంభం కనుక తొలి చూలు ఐన 
మేఘములు తమ పుటిట్లుల్ ఐన సూరయ్మండలానికి చేరుకునన్టుల్ (మఱి పర్సూతికి నతని ధామంబుఁ జేరె)ఆకాశం మేఘావృతం ఐంది అని 
అంటునాన్డు తెలుగుసంపర్దాయ పక్షపాతి ఐన రాయలు. 

  
అలపరజ్నుయ్ఁడు భానుఁ డనొక్లిమిలో న ంపుఁ  బెనొక్పెప్రన్ 
జల మాఁగన్ బిడుగుకుక్జాతయ్పుటయ క్ంతంబునతుత్నక్లో 
పలఁ జాప నమ్ మీఁదిలోహరజముల్ ఁ బరె  నా లేచె  
తయ్లఁ గాద్వమ లొమ్గి లొమ్దల దద్ం  ది ం బరి నన్ 
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వేసవిలో  తీవర్మైన వేడిమికి గురి ఐన భూమండలం తొలి వరాష్లకు దుముమ్, ధూళి రేగే సుడిగాలులతో కూడిన వరాష్నిన్ పొందడం 
పర్కృతిలో సహజంగా జరిగేదే. దానేన్ తన సహజమైన శైలిలో విచితర్ కలప్నతో ఇకక్డ చెపుత్నాన్డు రాయలు. దేవేందుర్డు అనే కమమ్రివాడు 
(పరజ్నుయ్డు) సూరుయ్డు అనే కొలిమిలో కాలిచ్ ఆకాశము అనే పాతర్లో నీరు కారకుండా నిలవడానికి పిడుగు జాతికి చెందిన, అంటే ఇనుప 
జాతికి చెందిన అయసాక్ంత శకిత్ కలిగిన ముకక్లను అతికాడు, చిలుల్ పడి కారకుండా ‘మాటు’వేశాడు. ఆ మహా అయసాక్ంతపు శకిత్కి 
ఆకరిష్ంపబడి భూమి మీది ఇనుపముకక్లు అనీన్ విసురుగా లేచి ఆకాశంలోకి దూసుకెళుత్నన్ రీతిగా సుడిగాలి తాకిడికి అంతవరకూ కాలి కాలి  

మాడి మసి ఐన భూమి మీది బూడిద వంటి నలల్ని ధూళి కణాలు గర్దద్లాల్గా పైకి ఎగిరి నలల్ని మేఘాలను ఇంకా నలల్గా చేశాయి. 
తొలి వరాష్నికి ముందు వీచిన సుడిగాలికి దుమూమ్ ధూళి కణాలు సుడులు సుడులుగా లేచి ఆకాశంలోకి ఎగరడానిన్ ఇలా విచితర్ కలప్న చేసి 
వరిణ్ంచాడు రాయలు.    

  
ఇలకు డిగి  చుటిట్చుటిట్ దు మెమ్తిత్ యెగ  
పోయి తము ముంచు డిగాలి పుషక్రములఁ 
గడలినీ ర  కలభముల్  ధరణి 
న కరి కష్ ది ఁ గాంచి నటిట్కరణి 
  
భూమిమీదికి దిగి సుడులు సుడులుగా చుటిట్ దుమెమ్తిత్ పోసి, ఎగిరి ఆకాశ మండలానికి చేరుకునన్ సుడిగాలులను తమ తొండములతో 

లాగి వాటిలోని సముదర్ జలాలను గర్హించి మరలా వరష్ ధారలుగా కురిపించాయి ఏనుగు గునన్లవంటి మేఘాలు. అది, చూడడానికి ఆ 
ఏనుగు గునన్లవంటి మేఘాలు దేవజాతికి చెందిన ఐరావతము అనే ఏనుగు వదద్ ‘తరీఫ్దు’ పొందినటుల్గా ఉంది. ఏనుగులు, మరీ ఎకుక్వగా 
గునన్ ఏనుగులు దుముమ్ను ధూళిని తొండంతో పీలిచ్ మరలా ఎగజిమమ్డం, నీటిని పీలిచ్ మరలా బయటకు చిమమ్డం వాటి జనమ్ లక్షణం. 
ఇకక్డ మేఘాలు గునన్ ఏనుగులాల్గా ఉనాన్యి రంగులో, పరిమాణంలో. ఏనుగుల జాతికి గురువు వంటి ఐరావతంవదద్ శిక్షణ పొందిన 
వాటిలాగా సముదర్పు నీటిని, దుమూమ్ ధూళిని పీలిచ్, వెంటనే ధారలుగా వరాష్నిన్ కురిశాయి మరలా అంటునాన్డు, సుడిగాలి వీచి వెంటనే 
ఏనుగుతొండాల ధారలాల్గా ఉదధ్ృతంగా వరష్ంపడడానిన్ యిలా చమతక్రించాడు రాయలు.     

  
కృతపయఃపాననవ మేఘపృథుకములకు 
రాలె నొయయ్న వడగండల్ పాలపండుల్ 
మఱి బలాకాది జాళిసం పిత్ గలిగెఁ 
బెరుఁగఁ బెరుగంగా ధ నియు గంభీరమయెయ్ 
  
పాలు తాగే పసిపిలల్లకు పండుల్ రాలడం, మరలా పండుల్ రావడం, పెరిగిన కొదీద్ గొంతులో ధవ్ని హెచచ్డం లోక సహజం. 

మేఘములనే పసిపిలల్లు (పృథుకములు)నీరు అనే పాలను తాగి, వడగళుళ్ అనే పాల పళుళ్ రాలి, బారులు తీరిన కొంగలు అనే నూతన 
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దంతముల వరుసలను పొందాయి. నూతనంగా తొలకరిలో ఉదభ్వించిన మేఘములు కనుక శిశువులతో పోలాచ్డు. తొలిమేఘాలు కురిసే 
వానలు వడగళళ్తో కూడిన వానలు కనుక రాలే వడగళళ్ను పిలల్లకు రాలే పాల పళళ్తో పోలాచ్డు. ఆకాశం మేఘావుర్తము ఐనపుప్డు 
ఆకాశవీధిలో బారులు తీరి కొంగలు తమ గూళళ్కు పర్యాణం చేయడం మనము చూసేదే. ఆ తెలల్ని కొంగలబారును శిశువులకు వచేచ్ తెలల్ని 
పలువరుసతో పోలాచ్డు.  

ఆ మేఘములు అనే శిశువులకు కర్మకర్మంగా ‘ఉరుములు’ అనే ధవ్ని కూడా పెరిగింది అని, శిశువులు పెరిగినకొదీద్  
గొంతులో ధవ్ని పెరగడంతో పోలాచ్డు. యింతటి సహజపర్తిభ, పాండితయ్ం, చమతక్ృతి, రసికత నిండిన అవిశార్ంత  
యోధుడైన ఒక మహాచకర్వరిత్ శీర్కృషణ్ దేవరాయలు. ధరమ్బదధ్మైన ఆదరశ్ సామార్జయ్ సాథ్పనకోసం నిరంతరమూ యుదధ్భూమిలోనే 

గడిపిన రాయలకు, ఓటమి అనేది ఎరుగకుండా ఇరవైతొమిమ్ది సంవతస్రాలు అటు కదనరంగంలో, యిటు కవనరంగంలో సారవ్భౌముడైన 
శీర్కృషణ్దేవరాయచకర్వరిత్కి, తెలుగుసాహితయ్పిర్యులు ఎంతగా నీరాజనాలుపటిట్నా తకుక్వే!      

  
దినముల ంబడిం జడనిధి నుమ్ను లిననీరిలోనఁ బే 
రిన లవణంపుఘటట్ముల దృపయ్దిరమమ్ద దావములద్  
లొక్ని పెటిలించు నారభ్టు లొకో యనఁగా సతటిదభ్యంకర 
సత్నితములన్ సృజించె నతి ం ఘనాఘనగరభ్గోళముల్  
  
రోజులతరబడి తార్గిన సముదర్పు నీటిలోని ఉపుప్ మేఘములలో బిళళ్లు బిళల్లుగా పేరుకునిపోయి, మేఘములు పరసప్రం 

రాసుకునన్పుప్డు పుటిట్న విదుయ్తుత్ వలన, నిపుప్లో పడడ్ ఉపుప్ కావచుచ్ అనన్టుల్ మెరుపులతో కూడిన ‘ఫెటిలుల్’ ‘ఫెటిలుల్’మనే ధవ్నులను 
వెలువరించాయి మేఘములు. 

                                                
అలపరజ్నుయ్ఁడు కేకిపా ముల గుంపాడించుచో మేఘమం 
డలపున్ మదెద్ల ంగ లేవను మరునామ్రద్ంగి కుం డరిథ్ నొ 
తత్ లలి నేన్లకు లుచు నెన్గయుచుం దారాడునతెత్లల్జ 
లుల్లుఁ గెంగుచుచ్లు నయెయ్ ధారలును దలోల్లేం గోపంబులున్ 
  
ఆకాశం మేఘావృతం ఐంది. ఆనందంతో నెమళుళ్ నృతయ్ం చేసుత్నాన్యి. మేఘుడు (పరజ్నుయ్డు) నెమళుళ్ అనే పాతర్లతో చేయిసుత్నన్ 

నాటయ్ంలో వాయువు అనే మృదంగ వాయిదయ్కాడు (మరుత మారద్ంగికుడు)మేఘమండలం (మేఘం)అనే మదెద్లను వాయిసుత్నాన్డు. గాలికి 
జలుల్లు జలుల్లుగా, తెలల్ని పరదాలాల్గా, తెలల్ని పరదాల దారాలాల్గా నీటి ధారలు పడుతునాన్యి, వరష్ం పడడంతో తమ పుటట్లోల్నుండి పైకి 
ఎగురుతునన్ ఎరర్ని ఆరుదర్ పురుగులు ఆ తెలల్ని పరదాలకు అలిల్న ఎరర్ని కుచుచ్లాల్గా కనబడుతునాన్యి!   
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గగనరంగసథ్లంబున మిగులఁ ఢి 
మమునఁ గాళిక నిలిచ్ కోలము నటింపఁ 
బొరి మొగంబున రాలు నిపుప్క లనంగ 
గుంపు  రాలె మ  నిం గోపతతులు 
  
గగనము అనే రంగసథ్లం మీద కాళికాదేవి పార్వీణయ్ంగా గాఢముగా నరత్నం చేసుత్ంటే ఆతలిల్ కనులనుండి, ముఖమునుండి 

రాలుతునన్ ఎఱఱ్ని నిపుప్ కణికలలాగా గుంపులు గుంపులుగా ఎఱఱ్ని ఆరుదర్ పురుగులు ఎగిరిపడుతునాన్యి భూమి మీద. 
  
ఫ్రణ మొగుళళ్   మొదలఁ బొలిచ్ జలసృతి నాఁడునాఁటికిం 

గరఁగుచుఁ బుటుట్చుండు మణి కారుక రకిత్మ యెలల్ లిల్ఁ గె 
నున్రుగులు గటిట్నటుట్లు గనుంగొన నయెయ్ రేం గోపముల్ 
గరఁగిన ంటియ పప్సరు వడిఁ దెటెట్లుపెటుట్పచిచ్కన్       
  
జోరున వరష్ం కురిసి ఇందర్ధనుసుస్ విరియడం జరిగింది. పర్కాశవంతంగా మేఘములమీద విరిసిన ఇందర్ధనుసుస్ ఆ నీటి ఉదధ్ృతికి 

కరిగిపోయింది. వరద ఎతిత్ పర్వాహం ఐనపుప్డు ఆ వరదనీటి ఎరర్ని బురద రంగుగా ఇందర్ధనుసుస్లోని ఎరర్రంగు కారి మారిపోయిందా 
అనిపిసుత్నన్ది. ఆ ఇందర్ధనుసుస్లోని ఆకుపచచ్ని రంగు కరిగి పచిచ్కల రంగుగా మారిందా అనన్టుట్ కనిపిసుత్నన్ది. ఆ పచిచ్కలమీద ఎరర్ని 
తివాచీ పరిచినటుల్ ఆరుదర్ పురుగులు గుంపులు గుంపులుగా, దటట్ంగా పరుచుకునాన్యి.   

  
ఘనవృ ట్కతన ఫణు లే 
పున నలవలీమ్కరం ములు మూయఁగ నె 
తిత్నగొడుగు లనఁగ ఛ  
కనికాయం బవనినెలల్ కడలం బొడమెన్    
  
తీవర్ంగా వరష్ం కురియడంతో, తమ కలుగులలోకి చేరిన నీరు నిలిచి నివాసం పాడైపోకుండా ఉండడంకోసమా అనన్టుల్ ఎతిత్న 

గొడుగులలాగా భూమిమీద, పుటట్లమీద అంతటా అంతటా కుకక్గొడుగులు మొలిచాయి..         
           

PPP 
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శరదృతు  
ఉ. రాజమరాళలబధ్గిరిరంధర్ము శాలివనీశరావలీ 
వైజననంబు యజవ్హుత వాజహుతాశయ భాసవ్దింది రాం 
భోజసమాగమం బుదిత బోధభుజంగశయోపచార నీ 
రాజనఫులల్హలల్కసరం బుదయించె శరదిద్నం బిలన 
  
వరాష్కాలం వెళిళ్పోయింది. శరదృతువు వచిచ్ంది. కౌర్ంచ పరవ్త బిలం రాజహంసలను పొందింది(రాజమరాళలబధ్గిరిరంధర్ము) 

వరాష్కాలం మానస సరోవర పార్ంతంలో గడిపిన హంసలు వెనకుక్ తిరిగి వచిచ్ కౌర్ంచ పరవ్త బిలంలో పర్వేశించాయి. ఇతర పార్ంతాలకు 
వలసవెళళ్డంకోసం సిదధ్పడాడ్యి అని భావం. పరశురాముడు, కుమారసావ్మి యిదద్రూ పరమశివునివదద్ విలువిదయ్ను అభయ్సించారు. ఆతరావ్త 
వారి పర్తిభకు పరీక్ష జరిగింది. ఆ సందరభ్ంగా పరశురాముడు బాణంతో కౌర్ంచ పరవ్తానికి చిలిల్ పెటాట్డు. ఆ రంధర్మునుండి హంసలు 
వరాష్కాలంలో మానససరోవర పార్ంతానికి వెళిల్ గడిపి, వరాష్కాలం ముగిసినతరావ్త మరలా అదే బిలమారగ్ం నుండి వెనకుక్ వచిచ్ వివిధ 
పార్ంతాలకు వలస వెళాత్యి అని పురాణ గాథ ఆధారంగా ఏరప్డిన కవి సంపర్దాయం. ఆముకత్మాలయ్దా పార్రంభంలోని దశావతార వరణ్నలో 
పరశురామావతార వరణ్న సందరభ్ంలో కూడా ఈ విషయం చెపాప్డు రాయలవారు. శాలి(వరి)ధానాయ్లచేలకు, రెలుల్పొదలకు వెనున్లు ఈనే 
కాలం (శాలివనీశరావలీ  వైజననంబు) వచిచ్ంది. యజఞ్ యాగాదులు చేసే శోర్తిర్యుల హోమాగున్ల కాలము (యజవ్హుత వాజహుతాశయ 
)వచిచ్ంది. పర్భాకలితమైన శీర్ లకిష్కి పదమ్ములకు కలయిక జరిగే కాలం (భాసవ్దిందిరాంభోజ సమాగమం) వచిచ్ంది, శరతాక్లంలో 
కమలములు విరివిగా విచుచ్కుంటాయి కనుక, కమలములలో నివాసం చేసుకోవడానికి లకిష్ వసుత్ంది అని రమయ్మైన భావన. మెలకువ 
వచిచ్న భుజంగ శయనుడు ఐన శీర్మహావిషుణ్వుకు నీరాజన ఉపచారములు చేయడానికి సిదధ్మైన శరదృతువు అనే లకిష్ ఎరర్ని కనుకొలకులు 
అనన్టుల్గా విచుచ్కునన్ ఎరర్ని కలువలు నిండిన సరోవరములతో కళకళ లాడే కాలము (ఉదిత బోధభుజంగశయోపచార 
నీరాజనఫులల్హలల్కసరం) ఐన శరదృతువు ఉదయించింది. చాతురామ్స కాలంలో మహావిషుణ్వు యోగనిదర్లో ఉంటాడు, ఇపుప్డు 
మేలొక్ంటాడు శరదృతువులో, కనుక ఆయనకు ఉపచారములు చేయడానికి శరదృతువు అనే ‘లకిష్’  

సిదధ్మైంది! రాయలకు పకుష్ల, పంటల, జనజీవన విధానాల, ఆధాయ్తిమ్క వివరాల లోతులు ఎంతగా తెలుసో అనన్ది, తెలిసినవాటిని 
ఎంత అందంగా చెపప్గలడో అనన్దానికి గొపప్ నిదరశ్నం యిది.      

ఆ. సాంధయ్రాగలహరి సామిరంజితములై 
     తిరిగె మింట నిదుర దెలిసినటిట్ 
     యిందిరాధిపతికి  నెతుత్కరూప్రనీ 
     రాజనంబులన శరదఘ్నములు  
శరదృతువులో సంధాయ్కాలంలో సగము (సామి) ఎరర్నైన మేఘాలు అపుప్డే నిదర్లేచిన విషుణ్మూరిత్కి పటిట్న నీరాజనంలా కదులుతూ 

ఉనాన్యి ఆకాశంలో. నీరాజనం ఇచేచ్పుప్డు కదిలే ఎరర్ని జోయ్తిలాగా సంధాయ్రాగానిన్ అలుముకునన్ ఎరర్ని మేఘాలు కదులుతునాన్యి. 
 క. ర  శ  ముకురములు శర 
    దుయ్వతి మెఱుఁగు టుట్ భూతి యో యనఁ బరె న్ 
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    బవనాహతసపత్ చఛ్ద 
    నివహపరాగంబు ది కి నిరమ్లకాంతిన్ 
  
సూరుయ్డు, చందుర్డు అనే దరప్ణాలకు వరాష్కాలంలో మురికి పటిట్ంది. శరదృతువులో గాలికి ఎగురుతునన్ ఏడాకుల అరటి చెటల్ 

పుపొప్డి ఆ అదాద్లను తుడవడానికి శరదృతువు అనే యువతి  ఉపయోగిసుత్నన్ బూడిదలాగా ఉనన్ది. వరాష్కాలపు నీటి మేఘాలు అనే నిముమ్, 
మురికి పటిట్ంది సూరుయ్డు, చందుర్డు అనే రెండు అదాద్లకు. అదద్ములను తుడవడానికి మెతత్ని బూడిదను ఉపయోగించడం గార్మీణ సతరీల 
అలవాటు, ఇకక్డ శరదృతువు అనే గార్మీణ సతరీ ఆ సూరయ్, చందుర్లనే అదద్ములను తుడవడానికి ఉపయోగిసుత్నన్ మెతత్ని బూడిదలాగా ఉనన్ది 
ఎగురుతునన్ ఆ ఏడాకుల అరటి పుపొప్డి. 

  
తే. నీరజేకష్ణుడ ళ నిదర్  దెలి  
     యడుగుఁ  దనమీఁద మోపనో యవనిరమణి 
     కంటకిత గాతిర్  యయెయ్ నాఁగా పాక 
     పరుషకంటక లిమంజరులు లిచె 
  
(నీరజేక్షణుడు) తామరపూలవంటి  విశాలమైన కనున్లునన్ శీర్మహావిషుణ్వు, తన నాథుడు, నాలుగునెలలు నిదర్పోయి ఇపుప్డే 

మేలొక్నాన్డు, తనమీద కాలుమోపాడు అనే ఆనందంతో అయన పాదసప్రశ్కు పులకించిన భూదేవి దేహంమీది పులకలు అనన్టుల్ భూమిమీద 
పండిన వరిచేల వెనున్లమీది ముళుళ్ కనిపిసుత్నాన్యి. 

  
ఉ. చిచ్నమై తిర్ ఁ బదిమ్నుల కెలల్  ఘనాతయ్య కారుకుండు  
     మమ్చుచ్పడంగఁ జేయుటకు నై  యలకౌర్ ంచనగంబుపేరిక 
     మమ్చుచ్న నీడుచ్ శర గిరియందలి ండిశలాక పిండు నా 
     వచిచ్ మరాళమాలికలు ర్ లెఁ గొలంకులఁ జకర్  ఝంకృతిన్   
  
ఆ శరదృతువులో తెలల్ని రాజహంసలు వేగంగా తొందరగా వచిచ్ కొలనులలో చేరాయి. పదిమ్నీజాతి సతరీలనే కొలనులకు(పదమ్ములునన్ 

కొలనులు కనుక) ఆభరణాలు చేసి ఇవవ్డానికి కౌర్ంచ పరవ్తము అనే కమమ్చుచ్ రంధర్మునుండి శరదృతువు అనే కంసాలి లాగుతునన్ 
వెండికొండ (కైలాసము) అనే వెండి తీగలలాగా ఉనాన్యి ఆ హంసలు.    

తే. కొలనఁ గరిదంపతులు పదమ్కళిక లొకటి 
     కొకటి యీనెతత్ మకరంద మొలుక నమరె 
     నివి శరతప్దమ్ నిలయకు నెలమితోడఁ 
     గావల నభిషేకమున కెతుత్ కడవ లనఁగ 
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ఆ శరదృతువులో నిరమ్లంగా ఉండే సరసుస్లోజలకీర్డలాడడంకోసం దిగిన ఏనుగుల జంట ఒకరికొకరు పేర్మతో ఇవవ్డం కోసం 
అనన్టుట్ పదమ్ములను పైకెతిత్ పటుట్కోవడంతో ఆ పదమ్ములలోని మకరందం జాలువారుతునన్ది. పైకెతిత్న ఆ పదమ్ములు కడవలలాగా 
ఉనాన్యి. కారుతునన్ ఆ మకరందం పదమ్నిలయయైన శీర్మహాలకిష్కి అభిషేకం చేయడానికి జాలువారుతునన్ తేనెలా( శుదోధ్దకంలానో) 
ఉనన్ది. యిది అతయ్దుభ్తమైన ఆధాయ్తిమ్క రహసయ్ం ఉనన్ అందమైన పదయ్ం. ఇదే భావానిన్ ఆముకత్మాలయ్ద పార్రంభంలో శీర్విలిల్పుతూత్రులోని 
గృహముల వరణ్నలో చేశాడు అని తెలుసుకునాన్ము. 

  
‘ లకీష్రిద్వైయ్రగ్జేందైర రమ్ణిగణ ఖచితైః సాన్పితా హేమకుంభైః నితయ్ం సా పదమ్హసాత్ మమ వసతు గృహే సరవ మాంగలయ్ యుకాత్ ’ అని 

శీర్సూకత్ం చెపుత్ంది, అమమ్వారి అభిషేకం చేసేపుప్డు చెపేప్ మంతర్ం యిది(ఆసిత్కులైనవారికి)అలా చేయడం శీర్పర్దం, అది ఒక సూచన. 
మరొకటి ఆదిశంకరాచారయ్ విరచితమైన కనకధారాసోత్తర్ంలో కూడా చెపప్బడిన శీర్లకీష్ఉపాసనలోని రహసాయ్నిన్ ఇకక్డ చెపాప్డు 
శీర్కృషణ్దేవరాయలు. ‘దిగగ్సిథ్భిః కనకకుంభ ముఖావసృషట్ సవ్రావ్హినీ విమల చారు జలాపుల్తాంగీం ..’ అనాన్డు ఆదిశంకరుడు, రెండుపర్కక్లా 
దిగగ్జాలు సవ్రణ్ కలశాలతో (దేవగంగా) జలంతో అభిషేకిసుత్ండగా పదామ్లయయైన శీర్మహాలకీష్ ధాయ్నము, ఉపాసన ఆమెకు అతయ్ంత 
పీర్తికరమైన ఆరాధనా విధానము, సాధకులకు సరావ్రధ్పర్దాయకం. దానిన్ ఇకక్డ పర్తయ్క్షముగా సూచిసుత్నాన్డు రాయలవారు. ఆతరావ్త 
యామునాచారుయ్లవారికి యుదధ్ములో లభించే విజయలకిష్కి , ఆ తరావ్త ఆధాయ్తిమ్కపర్పంచంలో లభించబోయే శాశవ్తమైన మోక్షలకిష్కి 
యిది సూచన, యిలా శీర్మహాలకిష్ని భావించి ఉపాసించడం వలన ‘ గుణాధికా గురుతర భాగయ్ భాగినో భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః’ 
సదుగ్ణ సంపతిత్చేత మహాజాఞ్నులు, విదావ్ంసులచేత  కూడా సుత్తింపబడే ఉతత్మమైన యశసుస్ అనే ఐశవ్రయ్ం లభిసుత్ంది అని కూడా 
కనకధారాసత్వ ఫలశుర్తిలో ఆదిశంకరుడు చెపాప్డు, ఆ శాశవ్తసిరి సంపార్పిత్ంచబోతునన్ది యామునాచారుయ్లకు ముందుముందు, అది ధవ్ని! 

  
ఇటువంటి శరదృతువు వచిచ్ంది. సరసుస్లు నిరమ్లములైనాయి. బురదనేలలు   ఎండిపోయాయి. యుదధ్యాతర్కు అనువైన 

సమయము వచిచ్ంది. ఇచిచ్న మాటపర్కారము శతుర్రాజులను లొంగదీయడానికి బయలేద్రాడు యామునాచారుయ్లు. 
  

PPP 
శరదృతువు వెళిళ్పోయినతరావ్త, తను క్షతిర్యధరామ్నిన్ అంగీరించాడు కనుక, మహారాజుకు మాట ఇచాచ్డు గనుక చతురంగ 

బలాలతో కూడిన మహాసైనయ్ముతో దండయాతర్కు వెళిల్, శతుర్రాజులందరినీ జయించి, 
 

జనన్ములు చే  దానము 
ల నాన్నాదేశ లం దనిపి సం 
పనన్త ననిశము బ భో 
గోనన్తు  యాదమరచి యుండె నశంకన్      
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యజఞ్ములు చేసి, నానాదేశములనుండి వచిచ్న విపుర్లకు దానములను చేసి, తుర్పిత్నొందించి, భోగభాగయ్ములతో సమృదిధ్గా 
నిరంతరమూ నిశశ్ంకగా ఆదమరిచి అంటే పర్శాంతముగా, ఏ విచారమూ లేక గడుపసాగాడు, అంటే ఆ రాజభోగాలలో మునిగి 
భకిత్జాఞ్నవైరాగయ్ములను విసమ్రించి గడపసాగాడు. ఆతని రాజయ్ము సకల సమృదిధ్గా ఆనందమయంగా ఉనన్ది. 

 
యామునాచారుయ్ని పితామహుడు నాథముని అనే మహా జాఞ్ని, ఆచారుయ్డు. ఆయనకు శిషుయ్డు పుండరీకాకుష్డు అనే మహానుభావుడు. 

ఆ పుండరీకాకుష్ని శిషుయ్డు శీర్రామమిశుర్డు అనే యోగి, మహాజాఞ్ని. తన గురువుగారికి గురువుగారైన నాథమునికి మనుమడు, జాఞ్ని, విరాగి 
ఐన యామునాచారుయ్డు రాచరికపు భోగాభాగాయ్లలో మునిగి తన ఆధాయ్తిమ్కసంపతిత్ని కోలోప్యి విలాసవంతమైన జీవితంలో మునిగిపోవడం 
పటల్ తీవర్ంగా బాధపడాడ్డు. ఎలాంటి మహానుభావుని మనుమడు ఎలా భర్షుట్డైపోయాడు అని చింతించి, ఎలాగైనా యామునాచారుయ్డిని 
పూరవ్పు ఆధాయ్తిమ్క మారగ్ంలోకి మళిళ్ంచాలి అని నిశచ్యించుకునాన్డు. 
 
 
 

తొడిఁబడి షయాతురు న   
డు  మనుటకంటెఁ గలదె రేపగ నే 

రప్డరఁ గథాదుల నొక ం 
బడి దోఁపం బలికి  పుట యొపుప్న్  
 
తొందరపడి విషయాసకుత్డైనవాడికి వాటిని విడిచిపెటుట్మని చెపప్డం కంటె పగ కోరి కోరి కొనితెచుచ్కోడం వేరే ఏదనాన్ ఉంటుందా? 

అందునా మహారాజు ఐన వాడికి రాజభోగాలను విడిచిపెటుట్మని చెపప్డం ఇంకా పర్మాదకరం కదా, అందుకని ఉపాయంగా, ఏవో కథలు 
ఉపమానాలు చెపిప్ బుదిద్ మరలించడం మంచిది అనుకునాన్డు శీర్రామమిశుర్డు. ఉపాయంగా పర్తిరోజూ 'ముళళ్ముసెత్ కూర' ను తీసుకుని 
వెళిల్, ఒక వైషణ్వుడు మహారాజుకు భోజనంలో వండిపెటట్డం కోసం తెచిచ్ ఇచిచ్నటుల్ చెపిప్ వండండి అని మహారాజుకు వండిపెటేట్ 
వంటబార్హమ్ణులకు ఇవవ్డం మొదలుబెటాట్డు. వారు అలాగే వండిపెటట్డం మొదలెటాట్రు. అలా ఆ ముండల్ముసెత్ కూరకు అలవాటుపడాడ్డు 
యామునాచారుయ్డు. ఒకనాడు భోజనం చేసూత్ ఆ ముండల్ముసెత్ కూర రుచికి ఆనందించి, నితయ్మూ దీనిన్ తెచిచ్ ఇసుత్నన్ ఆ భాగవతుడిని మా 
భోజనానంతరము పిలిపించి మాకు చూపించండి అని ఆజాఞ్పించాడు యామునాచారుయ్డు. అలాగే శీర్రామమిశుర్డికి మహారాజ దరశ్నం 
చేయించారు భటులు. ఆయనకు నమసక్రించి ' మీ కోరిక ఏమిటి? పర్తిరోజూ మాకు రుచికరమైన ఆ కూరను సమరిప్సుత్నాన్రు, మానుండి 
మీరు ఆశించునది ఏమైనా ఉనన్దా? అని అడిగాడు యామునాచారుయ్డు. 

 
మీపెదద్లు గూరిచ్న ని 
కేష్ప మొకటి సహయ్జనిత ంధుజలాంత 
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రీద్ పమున నుండ నీకుం  
జూపంగా వచిచ్తిని వ మతీ నాథా! 

 
మహారాజా! మీ పెదద్లు కూడబెటిట్, భకిత్తో సేవించి, సహయ్పరవ్తములో పుటిట్న కావేరీ నదీపర్వాహము మధయ్లోనునన్ ఒక దీవిలో 

పాతిపెటిట్న నిధిని మీకు చూపించాలని నా కోరిక మహారాజా, అందుకే పర్తి రోజూ వసుత్నాన్ను, ఆ ముండల్ముసెత్కూర తెసుత్నాన్ను, ఈ రోజూ 
అందుకే వచాచ్ను, అందుకే తెచాచ్ను అనాన్డు శీర్రామమిశుర్డు. 

 
నా కేటికి నికేష్పము 
నాకు నిధియు నాకరంబు నరనాథుల  
మేమ్కాన నన్ ంచెద  
నాకరిణ్ంపుము తదీయమగు ధ మెలల్న్  

 
నాకెందుకు నిధి నికేష్పాలు, భాగవతుడికి? నీవు మాతర్ము నాకెందుకు నిధినికేష్పాలు అని పలుకవదుద్, ('నాకు' అంటే అలా అనకు 

అని కూడా)మహారాజా! నిధినికేష్పాలు గనులు సంపద అనీన్ పర్భువుల ఆసుత్లే, వారికి చెందవలసినవే గనుక, ఆ నిధి వివరాలు మొతత్ం 
చెబుతాను వినండి. 

 
సఫ్టల మణులీమ్ర ంత  త   
  నటిట్ ఁ చొకక్టి చుటిట్యుండు  
రకోష్గృ త మ ప్థ తొలిల్ గల దది 
  పొలయ దం దేఁడారు నెలలు గాని  
యేపాటిబలి నఁ జేపడుఁ ణి ం  
  దిపూజనముల కాసపడదు  
తన లుం గొగి నిరంజనదృ ట్కినె లకష్య్ 

 యుండు నయుయ్ నింతంత గాదు  
రతన్ మొకక్టి  నపూర ంబు మెఱయుఁ  
గలదు పదమ్ంబు శంఖంబు పలుకు లేటి  
కకష్య మనంత మాదయ్ మే కాంతమందు 
భూప నీ కొకక్నికె కాక చూపరాదు  



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   134 McõGS¥{MLjjÁ

 
మహారాజా! పడగలలో మణులు పర్కాశిసుత్ండగా శాంతమైన, తెలల్ని తార్చుపాము ఒకటి ఆ నిధిని చుటుట్కుని ఉంటుంది. నిధి 

నికేష్పాలను నాగులు రకిష్సూత్ ఉంటాయి అని నమమ్కం, అనుభవములో ఎందఱో కనుగొనన్ది కూడా. తెలల్ తార్చులు, శేవ్తనాగులు పార్చీన నిధి 
నికేష్పాలునన్చోట రక్షగా ఉండడం పర్సిదధ్ము. నిధి అంటునాన్డు కనుక తెలల్ తార్చు చుటుట్కొని ఉండడం నాయ్యమే. అంతరారధ్ం 
శీర్మహావిషుణ్వు తనను శయయ్గా చేసుకని నిదురిసాత్డు కనుక పర్శాంతంగా ఏ కదలికలూ లేకుండా శయయ్యై ఉండే తెలల్ని తరచి ఆదిశేషుడు 
తన పడగలమీది మణులు మెరుసుత్ండగా చుటాట్లు చుటుట్కుని తెలల్ని పానుపులాగా ఉంటుంది అని. మరొక చమతాక్రము శయయ్కు 
ఉండాలిస్న లక్షణాలలో తెలల్గా సవ్ఛఛ్ముగా ఉండడం ఒకటి. కనుక తెలల్ని శేషుని తెలల్ని పానుపనన్మాట!  

 
రాక్షసునిచేత గర్హింపబడినది అనన్ పర్సిదిధ్ ఉనన్ది ఆ నిధికి. నిధి నికేష్పాలను అసురులు బలవంతముగా నైనా అనుభవిసాత్రు అని 

చమతాక్రము, బలవంతంగా సవ్ంతం చేసుకోవాలి అనుకునేవాడు రాక్షసుడు అని చురక. శీర్రామచందుర్డు తన పటాట్భిషేక సందరభ్ముగా 
అందరికీ అనేక రకాల కానుకలిచాచ్డు, విభీషణునికి ఇకాష్వ్కుల పూజామందిరములోని శీర్రంగనాథుని మూరిత్ని బహూకరించాడు, దానిని 
తీసుకుని వెళూత్ సంధాయ్వందన సమయమైంది అని కావేరీ నదీ తీరంలో ఇసుకతినెన్ల మీద దానిని ఉంచి, తన సంధాయ్వందన విధులు 
పూరిత్చేసుకునన్తరావ్త ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆ విగర్హమును లేపలేక బాధపడుతుంటే, తనను అకక్డే పర్తిషిఠ్ంచి వెళళ్మని ఆ రంగనాథుని 
మూరిత్ ఆదేశించడంతో అలాగే చేసి వెళాళ్డు విభీషణుడు అని ఐతిహయ్ం, కనుక రాక్షసునిచేత గర్హించబడింది అని అంతరారథ్ం. ఆ రాక్షసుని 
పొందును ఏడాదికో ఆరు నెలలకో పొందుతుంది ఆ నిధి. శీర్రంగనాథుని పర్తిమను అకక్డే పర్తిషిఠ్ంచి ఆరునెలలకు ఒకసారి, సంవతస్రానికి 
ఒకసారి వచిచ్ పూజలు చేసాత్డు, ఇపప్టికీ, ఆయన చిరంజీవి కనుక అని ఐతిహయ్ం, అది అంతరారథ్ం.     

 
ఏమాతర్మూ బలి, పార్ణిహింస అనేది కోరదు ఆ నిధి. సామానయ్ంగా నిదినికేష్పాలను సవ్ంతం చేసుకోడానికి బలులిసుత్ంటారు 

లోకంలో, కానీ ఈ నిధి ఏ బలినీ కోరదు, సులభముగానే వశమవుతుంది. అంజనము అంటే కాటుక, నిరంజనము అంటే కాటుక లేకుండా 
అని, నిధి నికేష్పాలను కనుకోక్డానికి మంతిర్ంచిన అంజనమును కనులకు పెటుట్కుంటారు మంతర్ తంతార్ల సాధన చేసేవాళుళ్, ఈ నిధిని 
కనుకొక్నడానికి అదేమీ అవసరములేదు. తన వెలుగులను పర్సరించి, కాటుక వంటి అజాఞ్నము అంధకారమును తొలిగించి తనే 
దరశ్నమిసుత్ంది, సంపార్పిత్సుత్ంది పార్పత్మునన్వాళల్కు. అటాల్ంటిది, ఇటాల్ంటిది కాదు, చవకైనది, నాసి ఐనది కాదు, అది మహానిధి. అంతలు 
ఇంతలు అని చెపప్డానికి వీలు లేని అనంతమైన మహిమగల శీర్రంగని నిధి అది. 

 
అదొక అపూరవ్మైన పూరవ్పు రతన్ము. పురాతనుడైన శీర్ రంగడు అనే రతన్ము. శంఖము పదమ్ము మొదలైన నిధులు గలది. 

నవనిధులలో శంఖము, పదమ్ము అనే నిధులు భాగాలు. శీర్ రంగనాథుని పరంగా అయన చేతిలో శంఖము ఉంటుంది, ఆయన నాభిలో 
పదమ్ము, తామరపూవు ఉంటుంది, బర్హమ్దేవుడు ఆ తామరపూవునుండే జనిమ్ంచాడు మరి. వేల మాటలు ఎందుకు, ఆ నిధి అక్షయమైనది, 
తరిగిపోనిది. అనంతమైనది, ఇంతా అంత అని చెపప్లేని అనంతమైన నిధి. ఆది ఐనది, ఆది దేవుడైన శీర్ రంగనాధుడు అనే నిధి అది. అది 
ఏకాంతములో తపప్, అదీ నీకు తపప్ వేరెవరికీ చూపించారనిది మహారాజా! అనాన్డు శీర్రామమిశుర్డు. ఆ వివరాలకు అబుబ్రపడి, ఆనందించి, 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   135 McõGS¥{MLjjÁ

సేనాసమేతుడై ఆ సథ్లానికి, శీర్రంగానికి వెళిల్, ముందు కావేరిలో సాన్నం చేసి, పునీతుడై, రంగనాథుని దరిశ్ంచి సేవించి, ఎకక్డ ఆ నిధి 
అనన్టుల్గా సాభిపార్యంగా శీర్రామమిశుర్నివైపు చూశాడు. శీర్రామమిశుర్డు చిరునవువ్లు చిందిసూత్ ఇలా అనాన్డు. 

 
మీపెదద్లు గూరిచ్నని 
కేష్పమిమ్ది కొమమ్టంచు రంగపతి  
పదయుగమ్ముఁ జూపిన 

నా థి పతిహఠాదపాసత్ ము   
 
మీపెదద్లు దాచిపెటిట్న, పాతిపెటిట్న నిధి యిదే, చూడండి మహారాజా, తీసుకోండి, అని శీర్రంగనాథుని పాదపదమ్ములను 

చూపించాడు. అదిరిపాటుతో అంతవరకూ తను పొందిన భోగభాగాయ్లు అనే భర్మను పోగొటుట్కునన్వాడైనాడు (అపాసత్ భర్ముడు) 
యామునాచారుయ్డు. వెంటనే శీర్రంగనాథసేవామయమైన తన పూరవ్పు సిథ్తిని గురుత్చేసుకునాన్డు. కనీన్రు కారుసూత్ ' మీరెవరు' అని అడిగాడు 
శీర్రామమిశుర్డిని. మహారాజా! నేను మీ తాతగారైన నాథమునికి శిషుయ్లైన పుండరీకాకుష్లవారి శిషుయ్డను. మీ తాతగారు మీ భావిజనమ్ను, 
భవిషయ్తుత్లో మహాభకుత్నిగా తమ జనమ్ను తెలిసికొని, మీచేతనే ఈ విశిషాట్దైవ్తము సకలభూతహితమై వెలుగొందగలదు అని తెలుసుకుని, 
మీకు ఉపదేశింపుమని తనశిషుయ్నికి అనగా నా గురుదేవులైన పుండరీకాకుష్లవారికి 'దవ్య మంతర్మును' ఉపదేశించారు. ఆయన ఆ 
మంతార్నిన్ నాకు ఉపదేశించి, దానిని మీకు ఉపదేశించుమని నాకు ఆదేశం చేసిన కారణంగా మీ వదద్కు వచాచ్ను మహారాజా! అనగా, 
యామునాచారుయ్డు శీర్రామమిశుర్నకు సాషాట్ంగ దండ పర్ణామం చేసి, పంచ సంసాక్రములను పొంది, మంతోర్పదేశం పొంది, అంతటితో 
ఆగక,రాజాయ్నికి తిరిగివచిచ్, తన కుమారునికి రాజయ్పటాట్భిషేకము చేసి, కుమారునికిరాజనీతిని ఉపదేశం చేశాడు.  

 
PPP 

శీర్రంగని పదసనిన్ధి అనే పెనిన్ధిని పొందిన యామునాచారుయ్డు ఇహలోకపు నిధులమీద, భోగభాగాయ్ల మీద విరకిత్ పొందాడు. 
శీర్రామ మిశుర్నికి వందనము చేసి రాజాయ్నికి తిరిగివెళిళ్ కుమారునికి పటాట్భిషేకము చేసి ఆతనికి 'రాజనీతి'ని ఇలా బోధించాడు. 

 
ఏపటుట్న వక ర 
కాష్పరుఁడ  గముమ్ జల చకిక్ పనున్ 
లూగ్పెటిట్న ని తీరుప్ము  
కాపురు లమీఁద నిడకు కారయ్భరంబుల్ 
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ఏ సమయములోనూ విసుగు అనేది రానీయక పర్జలను రకిష్ంచుము, ఆపనున్లు మొరపెడితే వారి గోడును విని, వారి ఆపదలను 
తీరుచ్ము, దురజ్నులకు, కుతిస్తులకు గొపప్వైన కారాయ్లను అపప్జెపప్కు. రాజయ్పాలన అనేది హకుక్ కాదు, బాధయ్త, నిరంతరమూ 
నెరవేరాచ్లిస్న బాధయ్త. కారయ్సాధనకోసం ఉతత్ములైన, నిజాయితీపరులైన కారయ్కరత్లను ఎంచుకో! 

 
మొదలఁ బెనిచి పిదపఁ గుదియింప నె ఁడుఁ  
దనదు తొంటి న దశఁ దలంపఁ  
డలుగుఁ గాన ల మరయుచుఁ మవృదిధ్ఁ  
బెనిచి ళ ళఁ బనులు గొనుము 
 
ఎవడినైనా సరే, వాడి సిథ్తిని మొదలు పెంచి, తరావ్త తగిగ్సేత్ తన మొదటి తకుక్వ సిథ్తిని గురుత్ంచుకోడు, తగిగ్ంచబడిన తన ఉనన్త 

సిథ్తినే గురుత్ంచుకుంటాడు, ఆ సిథ్తిని తగిగ్సేత్ అలుగుతాడు. ఎవడైనా తనకొచిచ్న పర్మోషనల్ను గురుత్ంచుకోడు, రానివాటినే గురుత్ంచుకుని 
అలుగుతాడు, కనుక వారి వారి శీలానిన్బటిట్ నెమమ్ది నెమమ్దిగా ఉనన్తిని పెంచుతూ, ఇవవ్బోయే మరినిన్ ఉనన్తులను చూపిసూత్, ఊరిసూత్ 
వారితో పనులు చేయించుకోవాలి, ఒకేసారి ఎకుక్వగా ఇవవ్కూడదు, కొదిద్ కొదిద్గా, కర్మకర్మంగా లబిధ్ని ఇసూత్, తన చెపుప్చేతలోల్ 
ఉంచుకోవాలి. ఎంత తెలివైన నీతి, ఆచరణ సాధయ్మైన నీతి, అదుభ్తమైన ఫలితాలను ఇచేచ్ నీతి! 

 
చది  యధరమ్ భీరు నృప  ధిజఞ్తల న య  డె 
బబ్దిటికి లోను నేఁబదికి బాహయ్ము  యరుజస పూరు    
మద మఱి రాజు రథ్న నమాతయ్తఁ కొని తీరుచ్పాఱు  
రొద న నంగములిమ్గుల నూరిజ్తమౌటకుఁ బూఁట లదే 
 
శాసత్రములను బాగా చదువుకునన్వాడు, అధరమ్ము అంటే భయమును కలిగినవాడు, రాజనీతిశాసత్ర విధులను తెలిసినవాడు, 

వయసులో డెబైభ్కి లోపు, యాభైకి పైన ఉనన్వాడు, అనారోగయ్ము, రోగాలు లేనివాడు, తమ పూరీవ్కుల కాలము నుండీ తెలిసినవాడు, 
విధేయుడైనవాడు, రాజు పార్రధ్నను మనిన్ంచి అమాతయ్ పదవిని అంగీకరించి పనులను చకక్బెటేట్వాడు ఐన విపుర్డు, బార్హమ్ణుడు, విదావ్ంసుడు 
మంతిర్గా లభిసేత్ రాజాయ్ంగములు అనబడే సావ్మి, అమాతయ్, సుహుర్తుత్, కోశ, రాషట్ర, దురగ్, బలములనేవి వృదిధ్ పొందడానికి ఒక పూట 
చాలదూ, కనుక ఈ లక్షణాలను కలిగిఉనన్వాడినే మంతిర్గా నియమించుకోవాలి! 

కారయ్ మొకక్ఁడు కనిన మాతరయ్మున నొ 
కండు గా దని ఖండించుఁ గ నెన్ఱింగి 
యిరు రను గా దనక కొలు  రి  మీఁద 
నలల్ ఁ డెనిన్నది య నగు భంబు 
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ఒకపని గురించి తెలిసినవాడు ఒకడు ఇలా చేసేత్ బాగుంటుంది అని చెపేత్, ఈరష్య్తో ఇంకొకడు అలా కాదు,ఇలా చేసేత్ బాగుంటుంది 

అని ఖండిసాత్డు. ఇదద్రి తీరునూ కనిపెటిట్, ఎవరినీ ఖండించకుండ అపప్టికి కొలువును చాలించి, ఆ చరచ్ను ముగించి, ఆ తరావ్త మొదట 
అనన్వాడి, ఈరష్య్లేని వాడి సూచనను పాటించడం వలన శుభము కలుగుతుంది. అంటే అందరు చెపేప్దీ వినాలి, తన ఆలోచనతో 
ఆచరించాలి, ఎవరినీ వెనకేసుకుని రాకూడదు, ఎవరినీ నొపిప్ంచకూడదు! 

 
పగ లిఁ గని లోద య్లఁ  
జిగురింపఁగఁ జే  నృపతి చికుక్వడఁ బను 
లెద్గి యక తారే ది 
కుక్గ నడతు రశంక నలిల్కొని దుసచి ల్  
 
రాజుకు శతృవులైన వారి అండను పొంది, వారిని వృదిధ్జేసి, రాజుకు శతుర్వులను పెంచి, రాజు చికుక్లోపడి, ఏ పనినీ తనంత 

తానుగా సవ్ంత నిరణ్యాలతో చేయలేని సిథ్తిలో చికుక్కునేటుల్ చేసి, తామే రాజుకు దికైక్, కొంతమందిని తమతో కూడగటుట్కుని నడుసుత్ంటారు 
దుషుట్లైన మంతుర్లు, కనుక వారిపటల్ రాజు జాగరూకుడై ఉండాలి, రాజే కాదు, ఏ నాయకుడైనా సరే! 

 
భండారముతో హయమద  
ండాలఘటాళి దనదు మైమ్ పాగా  

నుండిన నంతటఁ బాయదె  
పండితుఁడును బిరుదు న పతికిని బయ   
 
బొకక్సం బలంగా ఉండి, గుఱాఱ్ల, ఏనుగుల సంపతిత్ బలంగా ఉండి, పాండితయ్ము అంటే తెలివి తేటలు, విచక్షణ, శౌరయ్ము కలిగిన 

రాజుకు దుషుట్లైన మంతుర్లు చేసే చెడు పర్యతాన్లు విఫలములై దూరంగా ఉంటాయి, అతడిని ఏమీ చేయలేవు. కనుక అంగబలము, అరథ్ 
బలము, మేథో బలము అనీన్ ఉనన్ రాజునూ ఏ దుషుట్లూ ఏమీ చేయలేరు. 

 
క నొన్కటి ని ఁ బెఱకంట జాగ 
రంబు గా ంచు భూరు ంబుమీఁది 
యచఛ్భలల్ంబు గతి భోగమనుభ ంచు 
నెడను బ రంతరరుల  దృ ట్వలయు 
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చెటుట్నెకిక్ కూరుచ్నన్ ఎలుగుబంటి ఒకకనున్తో నిదర్బోతూ, మరొక కనున్తో మేలొక్ని ఏ చిరుతపులో దాడిచేసి తనను 
చంపితినకుండా జాగర్తత్పడినటుల్ రాజు భోగభాగాయ్లను అనుభవిసూత్నే తన ఆంతరంగిక శతుర్వులను(కామ, కోర్ధ, లోభ, మోహ, మద, 
మాతస్రాయ్లను) బహిరంగ శతుర్వులను గమనిసూత్ జాగర్తత్గా ఉండాలి. ఆంతరంగిక శతుర్వులు అంటే తన పక్షములోనే ఉనన్టుల్ నటిసూత్ తన 
శతుర్వులకు సహకరించే యింటి దొంగలు అని కూడా శేల్ష. ఈ విధముగా రాజు తన రాజాయ్నిన్ జీవితానిన్ అనుభవించాలి. 

 
 
 
హదను వచుచ్దాఁక నపరాధి   రోష 
మాఁగి చెరుపవలయు హదను చి  
లకష్య్ దిధ్దాఁక లా న శర మాఁగి 
కాఁడ డుచు ంటి ఁడు లె    
 
ధనుసుస్ను ఎకుక్పెటిట్, బాణమును చెవిదాకా లాగిపటిట్, తన గురి కుదిరేదాకా, తన లక్షయ్ము ఐన శతుర్వో జంతువో చికేక్దాకా 

ఓపికపటిట్, అదనువచిచ్నపుప్డు బాణానిన్ వదిలిపెటేట్ విలుకాడిలాగా రాజు కూడా తనకు అపరాధము చేసినవాడిని అదనువచేచ్దాకా ఓపికపటిట్ 
ఆ అదనువచిచ్నపుప్డు వాడిని శికిష్ంచాలి, నాశనము చేయాలి! 

PPP 
 

యామునాచారుయ్డు తన కుమారునికి రాజనీతిని బోధిసుత్నాన్డు, యామునాచారుయ్ని సాధనముగా చేసుకుని శీర్కృషణ్దేవరాయలు తన 
రాజనీతికౌశలాయ్నిన్ తెలియజేసుత్నాన్డు. ఈ ఘటాట్నిన్ చదివితే చాలు, శీర్కృషణ్దేవరాయలు భారతదేశమే కాదు, పర్పంచము మొతత్ము చూసిన 
మహా చకర్వరుత్లలో ఒకడని ఎందుకు భావిసాత్మో తెలుసుత్ంది. 

 
అ తుడు ఁడిన నేలెడు 
మ  సగమే నిచిచ్ తెగని  గొని భుం 
డ భయము మానిప్కోఁ దగు  
న భయ మ భయముకంటె నధికము గాదే   
 
తనకు అహితుడైనవాడు వేడుకుంటే వాడికి తన రాజయ్ములో సగభాగానిన్ ఇచైచ్నా సరే, తెగని సేన్హానిన్ చేసుకోవాలి. శతుర్ భయానిన్ 

మానుప్కోవాలి. శతుర్వు పాముకనాన్ దురామ్రుగ్డు, శతుర్భయము పాము భయముకనాన్ తీవర్మైనది. 'అహిభయము' అంటే రాజులకు తమ 
సవ్పక్షము లోని శతుర్వుల వలన కలిగే భయము అని కూడా అరధ్ము, కనుక, సవ్పక్షములో నునన్ శతుర్వులను గురిత్ంచడం ఎలాగూ కషట్మే, 
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ఇంటిదొంగను ఈశవ్రుడు కూడా పటుట్కోలేడు కదా, సవ్పక్షములోని వారిని చాకచకయ్ముగా ఎదురొక్నడానికి బయటి శతృవులను మితుర్లుగా 
చేసుకుని, సమరుధ్లైన వారిని తన పక్షము వారిగా చేసుకొనడం మంచిది. 

 
బెదరి చేరని బలియుని బిగియఁ బటట్  
కతని వడినే వచిచ్ హతత్ఁ జేఁత  
మము పెనఁగెడు బలుమీను టఁ జేఁదు  

నొడుడ్గాలంపు ఁటకాఁడుపమ గాడె 
 
బెదిరి తనంత తానుగా దాడికి రాకుండా ఉనన్ శతుర్వును నానాకషట్పడి పటుట్కునేకంటే వాడిని ఏదోరకంగా ఉసిగొలిపి వాడికి వాడి 

వచిచ్ చికుక్కునేలా చేయాలి, అతి తకుక్వ శర్మతో అతి ఎకుక్వ ఫలితానిన్ రాబటాట్లి, పటూట్ విడుపూ కావాలి, ఉపాయం కావాలి. ఈ 
విషయములో తన గాలానికి చికుక్కునన్ పెదద్చాప పెనగులాడుతూ, లాకుక్పోవడానికి పర్యతిన్సుత్ంటే ఒకక్సారే తాడును తెగేదాకా 
లాగకుండా, అనవసరముగా అలసిపోకుండా, తాడును, గాలానిన్ నెమమ్దిగా లాగుతూ, వదులుతూ నిదానంగా చాపను వడుడ్కు లాగి బలెల్ంతో 
పొడిచేసే తెలివైన జాలరి మనకు ఉదాహరణ కాడూ! 

 
అడ లు గడిదేశముల   
దడములుగాఁ బెంపు మాతమ్ ధరణీసథ్లికిన్ 
నడుముల  పొళుల్పొళుల్గఁ  
బొడిపింపుము ద య్బాధ పొందక యుండన్  
 
ఎలల్లలో, సీమలలో (ఇతర రాజాయ్ల సరిహదుద్లలో) అడవులను వృదిధ్ జేయాలి, శతుర్వులకు జొరబడడానికి కషట్ంగా ఉంటుంది. తన 

రాజయ్ములో దేశ మధయ్ంలో ఉనన్ అడవులను ముకక్లు ముకక్లుగా నరికేయాలి, చోరులకు మాటు లేకుండా ఉంటుంది, కూర్ర జంతువులకు 
నెలవు లేకుండా ఉంటుంది. 

 
ంధుర మ శ  ముఖయ్ము లేచ్రుచ్ దౌల  

దీ వణిజుల కూళుళ్ సదగ్ృహములు పురిఁ  
గొలు ఁ దేజంబు ల మేలు గలుగఁ ఁత 
రిఁగాఁ జేయు మరి న  చేరకుండ  
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ఏనుగులు, మంచి జాతి గుఱాఱ్లు మొదలైనవాటిని తీసుకొచేచ్ దూరదేశపు వాయ్పారులకు ఊళుల్, ఇళుళ్, నీ కొలువులో సేవ, 
తేజసుస్(కీరిత్) వెలిగేలా ఏరాప్టు జేసి వారిని పాత వారిగా అంటే నీ చిరపరిచితులుగా అంటే సేన్హితులుగా ఉండేటుల్ చేసుకో. ఆ మేలుజాతి 
ఏనుగులు, గుఱాఱ్లు నీ శతుర్వులకు అందుబాటులో లేకుండా చూసుకో! 

 
తా నవంబుగ దొరఁ జేయు ని మం  
మునకు గమె లోఁ జేయఁ జనదు ఁడు 
తత్మనన్న ర  ననుగులకుఁ జెపప్  

నయిన నదిచెడు మరి ఁడు నడఁగుఁ గాన  
 
కొర్తత్గా దొరతనానిన్ పెదద్ ఉదోయ్గానిన్ ఇచిచ్ పెంచినవాడిని వెంటనే ముఖయ్మైన మంతార్ంగ విషయాలలో, ఆలోచనలలో 

భాగసావ్మిగా చేయకూడదు. వాడు కొతత్గా వచిచ్న పెదద్రికం, పదవి ఇచిచ్న సంతోషంలో ఆ విషయానిన్ తన వారితో గొపప్గా చెపుప్కుంటాడు, 
సమాచారం బయటపడిపోతుంది. గోపయ్త ఉండదు. దానివలల్ వాడైనా చెడిపోతాడు, ఆ కారయ్మైనా చెడిపోతుంది, రెండూ చెడిపోవచుచ్ కూడా. 
కనుక కొర్తత్గా పదవులలోకి తీసుకునన్వారిని జాగర్తత్గా గమనిసూత్ ఉండాలి. 

 
తిన వలదు రి పటుట్న నృపతికి  

దండు డలఁ దీర కుండుఁ దీరుఁ  
గాక యుండియుండి కాలాంతరమున నౌఁ  
గారయ్కాఁడొ యనక గాఁడొ నృపుడు  
 
శతుర్వు పటల్ రాజుకు మొండి పటుట్ ఉండకూడదు. దండయాతర్కు, యుదాధ్నికి వెళిళ్నపుప్డు అపుప్డు పని కాకపోవచుచ్, కావొచుచ్, 

లేదా తరావ్త కొంతకాలానికి కావొచుచ్, అంటే, విజయము అపుప్డే లభించవచుచ్, లభించకపోవచుచ్, కొంతకాలము తరావ్త లభించవచుచ్, 
ఏదీ కచిచ్తంగా చెపప్లేము. రాజు కారయ్శీలుడో? సమరశీలుడో? అంటే రాజు కారయ్సాధకుడా? విజయసాధకుడా? కారయ్సాధకుడే అయి 
ఉండాలి, కారయ్సాధకునికి పటూట్ విడుపూ ఉండాలి అని ధవ్ని. 

 
కుమారా! ఈ విధముగా రాజు సకల విషయములలోకుశలుడై ఉండాలి. ఒకరు చెపప్కుండానే, యోగుయ్లకు తగిన దానములను, 

మానయ్తను ఇవావ్లి. దేవ, పితృ కారాయ్లలో పితృ కారాయ్లు ఉనన్తమైనవి కనుక వాటిని తపప్క చేయాలి. దేవకరాయ్లు కూడా చేసి 
దైవానుగర్హానిన్ పొందాలి. దానముచేత విపుర్లకు, జాఞ్నముచేత తనకు రక్షణ కలిగేటుల్ రాజు మెలగాలి. 
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కరధృతదరారి తరణ 
పరిపాలిత తొండమానన్ృపాలక!పునరు 
తత్రిత నర నపత్ృబాలక!  
శరణాగత వధీ! భుజంగాశరథీ!    

PPP 
శీర్ వేంకటేశవ్రుని శోర్తగా చేసుకుని, వినూతన్మైన, విచితర్మైన వరణ్నలతో ఐదవ ఆశావ్సానిన్ వినిపించడం మొదలుబెటాట్డు 

రాయలవారు. 
 

ర్ నీళాజాంబవతీ  
మానసతామరస హరమాణమిళిందా!  
భానదుయ్దయకళిందా! 
నానాంఘి రోకష్! షనగహరయ్కాష్! 

 
కావయ్ం సాగుతునన్కొదీద్ కథనంలో పెరుగుతునన్ వడికి, ఈ ఆశావ్సములోని పర్ధాన అంశమైన గోదా రంగనాథుల 

పర్ణయపర్వాహవేగానికీ సూచనగా ఒకక్ ఉదుటున దీరఘ్ సమాసాలతో మొదలుబెటాట్డు రాయలవారు. 
 
శీర్దేవి, నీళాదేవి, జాంబవతీదేవి అనే మువువ్రి మనసులనే తామరలయందు విహరించే మద భృంగమా! నీ శరీరకాంతి అనే నలల్ని 

కాళిందీ పర్వాహానికి పుటుట్కసాథ్నమైన కళింద పరవ్తమువంటివాడా! అనేక పాదములు, శిరసుస్లు, కనున్లు కలిగినవాడా! శేషాచలముపై 
వెలసిన సింహమా! అవధరించుమయాయ్ అంటునాన్డు. గోదాదేవి కళాయ్ణగాథను చెపప్డం మొదలెటిట్ నాలుగు ఆశావ్సాలు పూరిత్ ఐనతరావ్త 
ఈ ఐదవ ఆశావ్సములో ఆమెపాతర్ను పర్తయ్క్షముగా పరిచయము చేసుత్నాన్డు రాయలు. యిది ఒక విచితర్ము అయితే, ఆమె పాతర్ను 
పర్వేశపెటట్డం అనన్ ఆలోచనతోనే రుకిమ్ణి(లకిష్), నాగన్జితి(నీళాదేవి) జాంబవతి గురుత్కొచాచ్రు రాయలకు, 
యమునానది(కాళింది)గురుత్కొచిచ్ంది. యమునానదీ తీరములోనే కాతాయ్యనీవర్తం చేసి గోపికలు శీర్కృషుణ్ని భరత్గా పొందారు, గోదాదేవి 
కూడా ఆ వర్తానేన్ ధనురామ్సములో ఆచరించింది, దేవదేవుని పతిదేవునిగా పొందడానికి, తనను గోపికగా భావించుకుంది, విలిల్పుతూత్రును 
వేర్పలెల్వాడగా భావించింది, కనుక యమునానది గురుత్కొచిచ్ంది, సావ్మి నలల్ని శరీరకాంతి అనే పర్వాహానిన్ పోలచ్డానికి. అంతే కాదు, 
యమున మొహానికి చిహన్ం, పేర్మకు చిహన్ం, సావ్మి గోదాదేవి మోహపాశములో చికుక్కునాన్డు, ఆమె కూడా ఆయనను పేర్మించింది కనుక 
యమునానది గురుత్కొచిచ్ంది.  

 
ఎపప్టిలానే తనమానాన తాను సావ్మికి మాలాకైంకరయ్ము చేసుకుంటూ నిరంతరమూ సావ్మిసమ్రణలోనే గడుపుతునన్ 

విషుణ్చితుత్లవారు ఒకరోజు తులసీదళములకోసము, పూవులకోసము తన తోటలోకి వెళాళ్డు. ఇకక్డ ఆ తోటను ఒక శృంగారరస భరితమైన 
'మహా సర్గధ్ర'లో చెపాప్డు రాయలవారు, యిక ముందు ముందు అంతా శృంగార, పేర్మరస పర్వాహమే కనుక. 
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ఒకనాఁడామాంకురౌఘంబురు కు మ కుడుంగోదరకోష్ణిఁ దలప్ 
పర్ కరం బై  కాంకష్చే మున్ పతులఁబదరి పై ఁబౌర్ ఢి టించి నిటూట్  
రెప్కదొటట్ న్ డ  రాయిత మఱి  మఱి తా రెటల్  మునన్టల్ యౌనా 
యికలం గందరుప్ఁడోటం బెఱిఁగి తఱిమి ఁ పే  నా నంటు తోఁటన్  

 
ఆ తోటలో మావిడి చివుళళ్ సమూహము, విరివిగా పూపొదరిళుళ్ ఉనాన్యి. ఆ పొదరిళళ్ మధయ్ మదవతులు తమ మగవారిని పెనగి 

కిర్ందికి తోసి, తాము మీదై ఉపరతి చేసి చేసి అలసి, ఆయాసపడి, ఇక చేతగాక మరలా తమ మగవారిని మీదకు లాకుక్ని తాము కిర్ందై 
రతిపారవశాయ్నిన్ పొందారేమో, అలా రతికీర్డలో తాము ఆధికాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచడానికి పర్యతిన్ంచి ఓడిపోయి, మరలా 'కిర్ందై' పోవడం వలన, 
ఆటలలో ఓడిపోయినవారి వీపులమీద గెలిచినవారు 'చరిచి' గెలిచేయడం మామూలే కనుక, ఆ ఓడిపోయిన సతరీల వీపులమీద మనమ్థుడు 
చరిచినపుప్డు పడిన కమిలిన కందిన గురుత్లాల్గా, ఆ నేలమీద రాశులుగా పడిన చివుళుళ్ కనిపిసుత్నాన్యి, అటువంటి తోటలోకి అడుగుబెటాట్డు 
విషుణ్చితుత్లవారు. ఆ పొదరిళళ్మధయ్నునన్ నేలమీద రాలిన లేత లేత ఎఱఱ్ని చివుళుళ్ ఆ మదవతుల వీపులమీద మనమ్థుడు చరిచినపుడు 
ఏరప్డిన గాయాలాల్ ఉనాన్యి.    

 
ంగడ మై న యొకక్వన థిఁ గనుంగొనె నీడ నన్పున్  

రంగుటరంగు పచచ్ల యరం గయి పో లిదమిమ్బా కిం  
జెంగట నులల్ లుల్  తుల వన మ భాంగి నొకక్ బా 
లం గురు ంద కందళ దళ పర్ తిమాంఘి కరోదరాధరన్  

 
అటువంటి తోటలోకి, వింగడమైన అంటే చకక్గా పండల్నిచేచ్చెటుల్ ఒకపర్కక్న, కూరగాయలనిచేచ్ చెటుల్ ఒకపర్కక్న, పూవులనిచేచ్ 

లతలు, చెటుల్ ఒకపర్కక్న, తులసీ వనము ఒకపర్కక్న, ఏ జాతికి ఆ జాతి ఒకపర్కక్న ఉండేటుల్గా పర్తేయ్కముగా విభజింపబడి, శర్దధ్గా 
పోషింపబడుతునన్ తోటలోకి అడుగుబెటాట్డు విషుణ్చితుత్లవారు. తోటలను, ఉదాయ్నవనములను పెంచవలసిన పదధ్తి యిది. పర్తి వృకాష్నికి, 
పర్తి లతకు, పర్తి పుషాప్నికి పర్తేయ్కమైన లక్షణం ఉంటుంది. అందుకని వేరువేరుగా పెంచాలి. పూజకు సేకరించే పూలను కూడా విడివిడిగా 
సేకరించి, వేరేవ్రు సెజజ్లలోనో, పళాళ్లలోనో ఉంచి పూజ చేయాలి. పుషప్చింతామణి అనే ఒక పార్చీన గర్ంథం ఉనన్ది, ఏయే పుషాప్లకు 
ఏమేమి లక్షణాలు, ఏమేమి ఫలితాలు ఉంటాయో అనన్ సంగతి చెపుత్ంది. సమసత్ శాసత్రములనూ అభయ్సించిన మహా జాఞ్ని రాయలు, కనుక 
'వింగడమైన వనవీథి' అనాన్డు. 

 
ఆ తోటలో తెలల్ని సునన్పురంగులో ఉనన్ పాలరాతి అరుగు ఒకటి ఉనన్ది. చుటూట్ ఉనన్ చెటల్నీడ దానిమీద పర్తిఫలించి పచచ్లు 

తాపిన అరుగులాగా ఆకుపచచ్రంగులో మెరిసిపోతునన్ది ఆ తెలల్ని అరుగు. ఆ అరుగు సమీపములో విరివిగా తామరలు వికసించిన ఒక 
దిగుడుబావి ఉనన్ది. ఆ దిగుడుబావికి సమీపంలో తులసీవనము ఉనన్ది. ఆ తులసీవనములో ఒక శుభాంగిని, పగడపు తునకలవంటి లేత లేత 
ఎఱఱ్ని పాదములను, కరములను, అధరమును, ఉదరమును కలిగిన బాలికను చూశాడు విషుణ్చితుత్లవారు. 
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కావయ్పార్రంభము శారూద్లవికీర్డితంతో చేయడం అనే సంపర్దాయానిన్ పర్కక్నబెటిట్, ఉతప్లమాలతో మొదలెటిట్న సంగతిని, అందుకు 

గల కారణం( ఈ వాయ్సకరత్ ఉదేద్శములో) ఈ సుదీరఘ్వాయ్స పార్రంభములో చరిచ్ంచుకునాన్ము. నాలుగు ఆశావ్సాలు, ఐదువందల డెభైభ్ 
పదాయ్లూ ఐపోయినతరావ్త, యిపుప్డు పర్తయ్క్షముగా గోదాదేవి పాతర్ను పర్వేశపెడుతునాన్డు రాయలవారు. ఇకక్డకూడా ఉతప్లమాల 
పదయ్ముతోనే గోదాదేవిని పరిచయము చేసుత్నాన్డు. దీనికి కూడా ఈ వాయ్సపార్రంభములో ఉదహరించిన విషయమే కారణము. ఉతప్లము 
అంటే కలువ. మనమ్థునికి ఉనన్ ఐదు బాణాలు అరవిందము, అశోకము, మామిడి, నవమలిల్క, నలల్కలువ. వీటిలో ఒకొక్కక్ పువువ్కు(ఒకొక్కక్ 
బాణానికి)ఒకొక్కక్ లక్షణము ఉనన్ది. నలల్కలువకు నిశేచ్షుట్లుగా చేయడం లక్షణము. గోదాదేవి తను ధరించి విడిచిన పూమాలకు సావ్మిని 
మరిగించి, ఆయనను మోహపాశములో బంధించి, నిశేచ్షుట్డిని చేసింది, లొంగదీసుకుంది, కనుక ఆవిడ సమరిప్ంచిన మాల నీలోతప్లమాల, 
దానికి సూచనగా రాయలు వాడుకునన్ది ఉతప్లమాల. ఇంతవరకూ చెపిప్న నాలుగు ఆశావ్సాలలో ఏ ఆశావ్సములో కూడా పర్థానమైన 
విషయానిన్ 'ఉతప్లమాల' తో పార్రంభము చేయలేదు రాయలు, ఉదేద్శపూరవ్కముగానే. 

 
కనుఁగొని సమ్యం బొదవఁగా గదియం జని కుమారయ్మున్  
దనురుచియును లకష్ణ తానముఁ దేజముఁ  జెలు ఁ గొంత  
పనిమిషదృట్ ఁ  జూచి యహ  యనపతుయ్నకముమ్కుందుఁడే  
తనయఁగ నాకు నీ ఁ దాఁ  గృప  నటంచు హృట్ ఁడై   

 
తులసీవనములో ఆ బాలికను చూసి, విసమ్యము చెంది, దగగ్రికి వెళిల్, ఆ శిశువుయొకక్ సౌకుమారాయ్నిన్, శరీర కాంతిని, శరీర 

శుభలక్షణములను, తేజసుస్ను కొంతసేపు రెపప్వాలచ్కుండా చూసి, 'ఆహా! సంతానము లేని నాకు ఆ ముకుందుడే ఈ శిశువును కుమారెత్గా 
పర్సాదించాడు' అని సంతోషించాడు విషుణ్చితుత్లవారు. 

 
కొనిపోయి ధరమ్గే ని  
కనురకిత్  నొసంగఁ బొంగి యాయమయును జేఁ  
పు నిజసత్ నయ్ంబుల చేఁ  
బెనిచె నోగ్  మొపప్ నిటుల్  పెరుఁగఁ గర్ మమునన్  

 
ఆ శిశువును తీసుకెళిళ్ తన భారయ్కు అపప్గించాడు. ఆమెకు కూడా పటట్రాని ఆనందము కలిగి, పాలు చేపి, తన సత్నయ్ముతోనే 

గారాబముగా ఆ శిశువును పెంచసాగింది. సంతానములేని వారు శిశువును ఎవరినైనా పెంచుకుంటే మాతృతవ్పు అనుభూతి, 
మమతానురాగాలు జనించి, శారీరక, మానసిక పరిసిథ్తులు మారి, సంతానారహ్త కలుగుతుంది అని మన పూరీవ్కుల అనుభవపూరవ్క నానుడి. 
కనుకనే మాతృతవ్మును ఎరుగని ఆవిడకు కూడా పాలు చేపాయి, అదీ రాయలవారి లోకపరిశీలనా దక్షత. ఆ బాలిక కర్మకర్మంగా ఆ 
దంపతుల పూరవ్పు పునెన్ములపంటగా కనున్లపంటగా పెరుగసాగింది.    
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PPP 
కృషుణ్ని పక్షము తపప్, కృషణ్పక్షము తెలియని శుకల్పక్ష చందుర్నివలె తలిల్దండుర్లకు కనున్లపంటగా ఎదుగుతునన్ది గోదాదేవి . 

ఆమెను బాలయ్ం విడిచిపోయింది, యవవ్నం చేరుకునన్ది. ఆమె యవవ్నానిన్ సంతరించుకునన్ విధానానిన్ అదుభ్తమైన శేల్షతో, తనకే సాధయ్మైన 
చమతక్ృతితో, సరసభావసమిమ్ళితంగా చెపుత్నాన్డు రాయలు.  
 

 తెర తొంటి వడి మాటలాడదు / కుటిలవృతిత్ వ ంచెఁగుంతలంబు   
లకుష్లు రులు రా నరచూడిక్ఁ గనుఁగొనె / నాడించె బొమగొని యాననంబు  
చనుగొమలెన్గయ వకష్ముపేకష్ఁ గడకొతెత్ఁ / బాణిపాదము లె రఁ దొడఁగె 
రెకు మధయ్ంబు దారి య్ముల చెపెప్ / రొచోచ్ర  కిటులోగ జొచెచ్ మేను  

 
వటిట్గాంభీరయ్ మొకక్ఁడు టుట్కొనియె 
నాభి నానాఁటి కీగతి నాఁటిపొందు 
చ క నటిట్ యిచచ్టఁ జనదు నిలువ  
ననుచు జారినకరణి బాలయ్ంబు జారె 

  
నోటికి తెర పడడ్టుట్ అంతకుముందులా గలగలా మాటాల్డడ్ం మానేసింది. మౌనం పర్దరిశ్సుత్నన్ది. ఏపుగా నలల్గా ఎదుగుతునన్ 

శిరోజాలు కుటిల వృతిత్ని వహించాయి, అంటే వంకరుల్ తిరిగిపోయాయి, నొకుక్ల నొకుక్ల జుతుత్ వచిచ్ంది. నడమంతర్పుసిరి వచిచ్నపుడు 
నిరల్క్షయ్ంగా, చూసీ చూడనటుట్ చూసినటుల్ కనులు చూడడం మొదలెటాట్యి. కనుబొమలు ముడిచి నిరల్క్షయ్ంగా, అసహనంగా చూడడం 
మొదలైంది. చనుకొమమ్లు అంటే వకోష్జ శిఖరాలు గరవ్ంగా తలెతత్డంతో రొముమ్ ఉపేక్షకు గురి అయింది, కుచించుకుపోయింది. అరచేతులు, 
అరికాళుళ్ ఎరర్బారడం మొదలెటాట్యి. నడుము మాటిమాటికీ దారిదార్య్నిన్ వెళళ్బోసుకుంటునన్ది, అంటే నడుము చికిక్ సనన్మైపోయింది. 
అందరిలో ఉండడానికి, రాసుకుంటూ పూసుకుంటూ తిరగడానికి ఒళుళ్ నిరాకరిసుత్నన్ది, అంటే ఇతరుల సప్రశ్కు ఇబబ్ంది పడుతునన్ది. నాభి 
ఉతుత్తిత్ గాంభీరాయ్నిన్పెటుట్కుని మినన్కుండిపోయింది, అంటే నాభి లోతై, అగాధమై, గంభీరమైపోయింది. నడమంతర్పు సిరి వచిచ్నవాడు  
అహానిన్ పర్దరిశ్సుత్ంటే అంతవరకూ కలివిడిగా తిరిగిన సేన్హితుడు, ఈ టెకుక్ ఈ నికుక్ మనకెందుకు, ఇంతకుముందులాగా చనువు, 
సరదాలేల్వు నాతో, గోపోప్ళళ్తో మనకెందుకు, ఎకక్డుండేవాళుళ్ అకక్డే ఉండాలి అని దూరమైపోయినటుల్గా, కొతత్గా వచిచ్న యవవ్నము అనే 
సిరిని చూసి బాలయ్ం జారిపోయింది, పారిపోయింది గోదాదేవినుండి! 
 

మాభాంగ భాధరారుణిమవకేత్ర్ందు భా లఁ ద 
దాభ్మారతన్ము ందదయెయ్ మును దతత్ద రణ్యుకాత్ఖయ్లన్  
య్మాత ం బళిగర ధూర హ కచచాఛ్యాచఛ్టం గాంచె నౌఁ  
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గా మునున్రి  ' రః ధాన' మను కయ్ం బెమెమ్యిన్ దపుప్నే? 
 

ఆ భామారతన్ము, గోదాదేవి శరీరము పచచ్ని బంగారపు వరణ్ములో ఉనన్ది. అధరము ఎరర్గా ఉంది. ముఖం చందుర్నివనెన్లో 
ఉనన్ది. అయినా ఆ పచచ్ని రంగువలన, ఎఱఱ్ని రంగువలన, చందర్కాంతి వలన  ఆ రంగులకు తగగ్టుట్ పేరు రాలేదు ఆమెకు. ఆమె హరిణి 
కాలేదు శరీరపు ఛాయనుబటిట్, అరుణ కాలేదు పెదవుల కాంతిని బటిట్, పూరిణ్మ కాలేదు పూరణ్చందుర్డిని బోలిన ముఖానిన్బటిట్. నలల్ని 
కాంతులతో మెరిసిపోతూ తుమెమ్దల గరావ్నిన్ అణిచివేసే శాయ్మలవరణ్ంలో ఉనన్ తలవెంటుర్కల కారణంగా ఆమెకు 'శాయ్మ' అనన్ పేరు సారధ్కం 
ఐంది, నిజమే, శరీరములో శిరసేస్ ముఖయ్మైనది అనిన్టికనాన్ అని పూరవ్పు నానుడి తపుప్ అవుతుందా ఎపుప్డైనా!  
 

శరీరంలో తల ముఖయ్మైనది కనుక, ఆ తలపై తుమెమ్దల బారువంటి నలల్ని కుటిల కుంతలములు ఉనాన్యి కనుక, ఆ నలల్ని 
రంగువలన 'శాయ్మ' ఐంది అనడంలో ఒక అందమైన శేల్షను పొదిగాడు రాయలు. శాయ్మ అంటే యవవ్నమధయ్సథ్ ఐన సతరీ అని అరధ్ం, కనుక 
ఆమె యవవ్నమధయ్ంలో ఉనన్ది యిపుప్డు, నేటి పరిభాషలో మిడ టీనస్, అంటే కచిచ్తంగా పదహారేళళ్ పడుచు వయసు అనన్మాట!  
 

ఈ శేల్షకనాన్కూడా గొపప్దైన ధవ్ని ఉనన్ది ఈ పదయ్ంలో, ఈ వాయ్సకరత్ ఉదేద్శంలో. ముఖయ్మైన అవయవం గురించే చెపాప్లి 
అనుకుంటే, కనులగురించి కూడా చెపొప్చుచ్, సరేవ్ందిర్యాణాం నయనం పర్ధానం అని చెపుప్కోడానికి. కానీ ఉదేద్శపూరవ్కంగా ఆ 
'తలవెంటుర్కల' గురించి చెపుత్నాన్డు రాయలు. ఆ తలలో, ఆ వెంటుర్కలలో అలంకరించుకునన్ పూమాలను సావ్మికి సమరిప్ంచింది కనుకే 
ఆమె 'ఆముకత్మాలయ్ద' ఐంది.                                         

ఆ పూమాలకు మరిగి, ఆమెకు వశుడై మదన జనకుడు మదనభావదాసుడు అయినాడు కనుకే ఈ కథ జరిగింది. కనుక ఆ తలకటుట్, 
దాని కనికటుట్ కనిపెటిట్న రసపటుట్ రాయల కవితకు ఆటపటుట్. శీర్కృషణ్దేవరాయ కవికనాన్ రసికుడు, భావుకుడు, మారిమ్కుడు, సావ్పిన్కుడు, 
చతురుడు ఐన కవి ఉనాన్డా?  
 
 

ఆయతభుజైక చకుర్ం  
డాయదుపతి దొమిమ్ఁ గెలువ నడరు మరునికా 
లాయాసచకర్పరంపర 
లో యన నుంగరపుఁగురులు యువతికినమరున  

 
విశాలమైన భుజములు కలిగినవాడు, ఒకక్టంటే ఒకక్టే చకర్మును(సుదరశ్నం) కలిగినవాడు శీర్కృషుణ్డు. ఆ 

యదుపతిని(శీర్కృషుణ్ని) యుదధ్ంలో, మదనకదనంలో గెలువగలిగినదానిలా ఉనన్ది గోదాదేవి. నలల్ని ఉకుక్ముకక్లతో చేయబడిన మనమ్థుని 
చకర్ముల పరంపరలో అనన్టుల్ నలల్ని పర్కాశవంతమైన ఉంగరాల తలవెంటుర్కలు అనే అనేక చకార్లు ఉనాన్యి ఈమెకు, ఆ శీర్కృషుణ్నికి 
ఉనన్ది ఒకక చకర్మే! ఇనిన్ చకార్లు మోహచకర్బంధంలో ఇరికించి దాడిచేసేత్ ఒకక్ చకర్మే ఉనన్వీరుడు లొంగిపోకుండా ఎలా ఉంటాడు?  
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ఆ ఉంగరాల శిరోజాలు, వాటి పరిమళం, వాటిలో ధరించిన పూమాల గింగిరాలు తిరిగేటుల్ చేసి సావ్మిని దాసుడిని చేసుకునన్ సంగతిని 
మరలా ధవ్నిసుత్నాన్డు రాయలు.   
 

సకల మంతినీలోక సమతి యి  
భాగయ్వరాణ్వళులు ఁ బదమ్గరుభ్ఁ 
డనఁగ గరూప్రతిలక రజోవదాత  
ఫాలమునఁ గుంతల ణి పడఁతి కమరు    

 
కరూప్రతిలకము పొడి అంటుకుని తెలల్ని కాంతులతో మెరిసిపోతునన్ది ఆమె ఫాలభాగము. ఆ తెలల్ని నుదుటిపై నలల్ని నొకుక్ల 

నొకుక్ల ముంగురులు పడుతునాన్యి. చూడడానికి బర్హమ్దేవుడు ఆమెకు సమసత్ సతరీల, ముతైత్దువుల భాగాయ్నిన్ మించిపోయే అదృషట్పు 
అక్షరాలను ముదుద్గా, ముచచ్టగా, గుండర్ంగా వార్సినటుల్గా గుండర్ంగా ఉనాన్యి ఆ నొకుక్ల ముంగురులు. 
 

యిది ఆముకత్మాలయ్ద లోని గొపప్ పదాయ్లలో ఒకటి. తలరాత, బర్హమ్ దేవుడు రాసిపెటిట్నటేల్ జరుగుతుంది అనే జనసామానయ్మైన 
లోకోకిత్ ఉనన్ది ఇందులో. సమసత్ సతరీలోకం అంటే మానవకాంతలు, దేవకాంతలు అసలు ఏ జాతికి చెందిన సతరీలు అయినా అని విరుపు. 
సతరీలందరి అదృషాట్నిన్ మించిపోయే అదృషట్ము అంటే సాకాష్తూత్ శీర్కాంతుడు కాంతుడు గావడమే. అలాంటపుప్డు ఆయనను అంతకుముందు 
పొందినవారు ఎందరునాన్రని! వారందరిలోకీ గోదాదేవి గొపప్ ఏంటట? గోదాదేవి గొపప్దనం ఉనన్ది, దానిన్ చెపప్గలిగిన రాయల గొపప్దనం  
అనే గొపప్ధనమూ ఉనన్ది తెలుగువారికి! 
 

లకీష్దేవి తనంత తానే సవ్యంవరంలో ఆయనను వరించింది. రుకిమ్ణి ఆయననే పేర్మించి నువువ్ కాకుంటే మరణిసాత్ను, వేరే 
వాడికైతే దకక్ను అని పిలిపించుకుని వరించింది. సతయ్భామను ఆమె తండిర్ కానుకగా, పార్యశిచ్తత్ంగా సావ్మికి సమరిప్ంచాడు. జాంబవతిదీ 
అదే కథ. నాగన్జితి శీర్కృషుణ్నికి మేనమరదలే. సావ్మిని పేర్మించి ఆయనను తపప్ వేరే ఎవరినీ పెళిల్చేసుకోను అని మొండిపటుట్ పటిట్ంది. 
కృషణ్దేవ్షి ఐన ఆమె తండిర్ ఏడు మదించిన ఆంబోతులను నిరాయుధుడై లొంగదీసినవాడికే నినున్ ఇచిచ్ చేసాత్ను అని పోటీ పెటాట్డు. ఆమె 
వరత్మానం అందుకునన్ శీర్కృషుణ్డు ఆంబోతులను లొంగదీసి ముకుక్లకు తాడు వేసి, ఆమె కోరికను చెలిల్ంచి వివాహం చేసుకునాన్డు. 
'కాళిందీ' నదీ తీరంలో ఆయనకోసం తపసుస్ చేసి ఆయనను భరత్గా పొందింది కాళింది. మిగిలినవారివీ ఇలాంటి కథలే. పదహారువేలమంది 
గోపికలు నరకుడి చెరవీడిన తరావ్త, మా యిళళ్కు తిరిగి వెళళ్ము, నీతోనే వసాత్ము, నువేవ్ తీసుకెళుళ్ అని భారయ్లైనారు. ఒకక్ గోదాదేవి 
మాతర్మే సావ్మికి తను ఎంగిలిచేసి వదిలిన పూమాలను ఎరగా వేసి, ఆయననే మోహింపజేసి, వలచి, గెలిచి, వశుడిని చేసుకుంది. కనుక 
ఆమె గొపప్దనం ఎవరికీ లేదు. కనుకనే అదృషట్వతులు అందరికనాన్ అదృషట్వంతురాలు, సౌభాగయ్వతులు అందరికనాన్ సౌభాగయ్వతి గోదాదేవి 
అని చమతాక్రం. 

PPP 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   147 McõGS¥{MLjjÁ

యవవ్నవతి ఐన గోదాదేవి సౌందరాయ్నిన్ వరిణ్సుత్నాన్డు రాయలు. శీర్కృషణ్ దేవరాయల వినూతన్మైన ఊహలకు, కొదిద్గా సంకిల్షట్మైన 
ఆయన వరణ్నాశైలికి మరొక మంచి ఉదాహరణ ఈ పదయ్ం. 

  
రం  లప్యికెతిత్ కజజ్లముఁ బకష్మ్ ణికం దీరప్  

లారుంగనున్లమీఁదఁ జూచుతఱి ఫాలాంచచచ్తురీథ్ని  
ఫ్రేందుం గనె వకత్ర్ మకక్నుటఁ పరే ందుఁ డాతమ్ భా  

చోరుం డుండఁగఁ దనున్ఁ దదగ్త భా చోరంబనున్ లోకముల్ 
 
గోదాదేవికి అలంకారం చేయడం కోసం నియమించుకునన్ సతరీలు(సైరంధుర్లు) అలంకరించేపుప్డు కనురెపప్లకు కాటుక పెటట్డం 

కోసం గడడ్ం కింద చేయిపెటిట్ ముఖానిన్ కొదిద్గా పైకిఎతిత్ కాటుక పెడుతుంటారు. అలా ముఖానిన్ పైకెతిత్నపుప్డు విశాలమైన కనులతో పైకి 
చూసుత్నన్పుప్డు గోదాదేవికి తన నుదురు కనిప్ంచింది. ఆ నుదురు   చవితినాటి చందుర్నిలా ఉంది. చవితినాటి చందుర్డిని చూడడంవలన 
నీలాపనిందలు వసాత్యి కదా, ఆ కారణంగా, పునన్మి చందుర్ని కాంతిని ఈమె ముఖం దొంగిలించింది కనుక ఆమె ముఖం పునన్మినాటి 
చందుర్నిలా ఉంది అని నీలాపనిందలు వచాచ్యి ఆమెకు. నిజానికి ఆమె ముఖకాంతులనే పునన్మి చందుర్డు దొంగిలించి అంతగా 
కళకళలాడుతూ వెలిగిపోతునాన్డు. ఆమె ముఖానికి పునన్మి చందుర్నికి ఏమాతర్మూ తేడా లేదు అని చమతాక్రం. కనురెపప్లకు కాటుక 
పెటేట్పుప్డు ముఖం పైకెతిత్ కనుగుడుల్ పూరిత్గా పైకి లేపి చూడడం లోక సహజం, ఆ వరణ్న సతరీల అలంకరణను కూడా ఎంత నిశితంగా 
సనిన్హితంగా పరిశీలించగలడు కవిరాయలు అనే దానికి దృషాట్ంతం. నుదురు చవితినాటి చందుర్నిలా ఉండడం వలన చవితి చందుర్ని 
చూసిన కారణంగా గోదాదేవి చందర్పర్భలను దొంగిలించింది అని నీలాపనిందలు వచాచ్యి అనే ఆధాయ్తిమ్కసంబంధమైన చమతాక్రం.  

ఇక కనున్ల వరణ్న.  
 
 

నవ వయ ధుమదముచే వణకూప 
ములఁ బడెడు శంక నలువ చాపలము లుడుగ  
నిడిన శృంఖల లనఁ గాటుకిడిన దీరఘ్  
పకష్మ్రేఖలఁ గనుదోయి పడఁతి కలరు        

 
మదపుటేనుగులు తమ చెకిక్ళళ్పై ధారలుగా కారుతునన్ మదజలంచేత కనులు కానరాక బావులలో గోతులలో పడడం సహజమే. 

ఏనుగుల కాళళ్కు సంకెళుళ్ వేయడమూ లోక సహజమే. గోదాదేవికి యవవ్నం వచిచ్ంది. ఆ నూతన్ యవవ్నపారవశయ్ంలో చెమమ్లు 
కముమ్తునన్ తడికనున్లు మదించిన ఏనుగులలాగా ఉనాన్యి ఆ ఆరర్ద్త మదజలంలా ఉంది. ఆ కనున్లు విశాలంగా చెవులదాకా ఉనాన్యి. 
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ఎకక్డ అలా వెళిల్, ఆ యవవ్నమదంతో, మదించిన ఏనుగులాల్ంటి కనులు చెవులు అనే కూపాలలో పడతాయో అనే భయంతో బర్హమ్దేవుడు 
బిగించిన సంకెళళ్లాగా నలల్టి కాటుక రేఖలు కనురెపప్లకు తీరిచ్ ఉనాన్యి.     

 
కడిఁది లు చేఁది గుఱి కీలకఱచి నిలుపు        
మరుని కువలయశరము కంపములఁబోలుఁ  
దార కడకంటి  రె చేరిచేరి  
గా మగుడ సలజజ్దృగి మములు 

 
యవవ్నంలో అపుప్డపుప్డే అడుగిడిన ఆ సుందరి కనున్లు ఆదరిపడుతునాన్యి. సిగుగ్తెరలు కముమ్కుంటునాన్యి. కనుగుడుల్ కనుల 

చివరలకు చేరి కడకంటి చూపులు మాటిమాటికీ పర్సరిసుత్నాన్యి. కనులు సిగుగ్తో కూడిన చూపులను పర్సరించి వెంటనే చూపులు 
తిపుప్కుంటునాన్యి. ఆ చూపులను చూసుత్నన్ కనున్లు మనమ్థుడు బలమైన వింటిని ఎతిత్, పళుళ్ కరిచిపటుట్కుని, నారిని చెవిదాకా లాగి 
గురిచూసి కొటట్డానికి ఉపయోగిసుత్నన్ 'కలువపూబాణం'లాగా ఉనాన్యి, ఆ కలువబాణంలా సంచలిసుత్నాన్యి. మరలా మనమ్థుని నలల్కలువ 
పూబాణమును పర్సాత్విసుత్నాన్డు రాయలవారు! 

ఈ నలల్కలువల నాలి కథలు ఇంతకు ముందు మనం వినన్వే. 
 

అనయము రాగమొపప్ సహజానన చం  కటాకష్ పంకిత్ ప 
రి న నఘశంకఁ గరణ్మను  మరు టుట్ఁ జెలంగి చెండుఁగొ 
టట్ నవనిఁబడడ్కమమ్ మగుడం గొనునంతకు నంసపాళి నం 
గన యిది దాచుఁపేరఁ బెరకరణ్ముకమమ్ పయిం దళుకక్నన్  

 
గోదాదేవి ముఖము చందుర్నిలా ఉంది. ఆమె చెవులు శీర్ చుటిట్నటుల్గా 'శీర్కారం' ఆకారం దాలిచ్నటుల్నాన్యి. గోదాదేవి చెండు 

ఆడుతునన్పుప్డు (పూ)బంతులాడుతునన్పుప్డు చెవికి (పూ)బంతి తగిలింది. చెవికమమ్ ఆ ఉదుటుకు కిందపడింది. ఆడపిలల్లు, కనయ్లు చెంపల 
మీదకు ముసురుకుంటునన్ ముంగురులను, మోచేతి పైభాగంతో, భుజాలతో రుదుద్కుంటూ వెనకుక్ తోసుకోవడం లోకసహజమైన విషయం. 
అలా చెంపలమీదకు వాలుతునన్ జుతుత్ను భుజంతో వెనకుక్ తోసుకుంటూ గోదాదేవి కిర్ందపడడ్ తన చెవికమమ్ను తీసుకోడానికి ముందుకు 
వంగింది. ముఖానిన్ ఒకపర్కక్కు తిర్పప్డంవలన రెండోపర్కక్నునన్ చెవికి ఉనన్ కమమ్ తళుకుక్న మెరిసింది. యిదీ శీర్కృషణ్దేవరాయలు 
కలిప్ంచుకునన్ ఈ సనిన్వేశం. ఈ రమయ్మైన కలప్నకు తన అననయ్సామానయ్మైన పర్తిభను, చమతాక్రానిన్, వరణ్నావైదుషాయ్నిన్ జోడించి 
అతయ్దుభ్తమైన ఈ పదాయ్నిన్ చెపాప్డు. అందులో ఒక లోకోకిత్ని, ఒక ధారిమ్క మరామ్నిన్ కూడా సరసంగా జోడించాడు. 
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సుమంగళులైన తోబుటుట్వుల చెవులు శూనయ్ంగా ఉండడానిన్ సోదరులు చూడకూడదు. బోసి చెవులునన్ తోబుటుట్వులను చూడడం 
పాపం, తపుప్, సిగుగ్చేటు, అందుకని వారికి చెవులకు అందంగా కమమ్లను, కరాణ్భరణములను ఉండేటుల్గా సోదరులు చూడాలి. యిది 
లోకమరాయ్ద. గోదాదేవిముఖం చందుర్డిలా ఉందికదా, చెవులు 'శీర్' ఆకారంలో ఉనాన్యి కదా, 'శీర్' అంటే లకిష్ కదా, చందుర్డు, లకీష్ అకక్ 
తముమ్ళుళ్ కదా, (పూ)బంతులాడుతునన్పుడు చెవి కమమ్ కిర్ంద పడిపోయింది కదా, అందుకని ఆభరణములు లేని లకీష్దేవి లాంటి ఆ చెవిని 
తముమ్డైన చందుర్ని లాంటి ముఖానికి కనపడకుండా ఒక చెవిని ముఖం పర్కక్కు తిపిప్ దాచుకునన్టుల్గా, రెండవపర్కక్న ఉనన్ చెవి కమమ్ 
మెరిసింది అని 'నభూతో నభవిషయ్తి' అనే కలప్న, ఏమనగలము ' కవిరాయా! వందనములు' అనడం తపప్! 

PPP 
  అనితరసాధయ్మైన శైలిలో గోదాదేవి అందచందాలను వరిణ్ంచాడు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. గోదాదేవి సౌందరాయ్నిన్ శృంగార 

రసభరితంగా వరిణ్ంచాడు. పర్బంధ సంపర్దాయం పర్కారం నాయికల సౌందరయ్ వరణ్న కొతత్దేమీ కాదు, కానీ రాయలు వరిణ్ంచిన తీరు, ఆయన 
తీసుకొచిచ్న పోలికలు వేరెకక్డా లేనివి, ఆలోచింపజేసూత్ ఆనందింపజేసేవి.కొనిన్టిని పరిశీలిదాద్ము. కనుల వరణ్న తరావ్త ఆమె నాసికను 
వరిణ్సుత్నాన్డు. 

 
నాసాచంపకతసుస్గంధ మచటన  రా భృంగముల గోర్ల సం 
తార్సం బందియు బలుక్చో నలము వకత్ర్ం బేల నా నేల యం 
దే సౌరభయ్ము లేదు? కుందములు గావే దంతములాగ్ని నా 
డాసకిత్న పర్తిబింబ దంభమున నేలా వరాల దజాజ్తికిన? 
 
ఆమె ముకుక్ సంపెంగలా ఉనన్ది. ముకుక్ను సంపెంగతో కవులు పోలచ్డంలో ఒక చమతాక్రము ఉనన్ది. సంపెంగ పూవును కాడను 

పైకి ఉండేటుల్ దళములు కిర్ందికి ఉండేటుల్ చేసి చూసేత్ కాడలాంటి సనన్ని పొడవైన ముకుక్, దళముల లాంటి ముకుక్పుటలు అని పోలిక అని 
అరథ్ం అవుతుంది. సరే, ముకుక్ సంపెంగలా ఉనన్ది. సువాసనలను వెదజలేల్ ఆమె ముఖానికి ముసురుకుందామని తుమెమ్దలు ఆశపడడం 
జరుగుతునన్ది. కానీ ముకుక్ సంపెంగ అయేయ్పప్టికి వాటికి ఆశాభంగము అవుతునన్ది, ఎందుకంటే సంపెంగ పూల వాసన తుమెమ్దలకు 
పడదు. ఐతేమాతర్ం వాటికి ఊరటగా ఆమె ముఖంలో ఏ సౌరభము లేదని? అనిన్ సౌరభాలూ రాశిపోసుకునన్ అందగతెత్ ఆమె. ఆమె 
దంతములు మొలల్లు, ఆమె మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఆ దంతముల సౌరభము ఎగసిపడుతుంటే, ఆ సౌరభానికి మతెత్కిక్ ఆమె ముఖానికి 
ముసురుకుంటునాన్యి తుమెమ్దలు. 

తెలల్ని మొలల్ల లాంటి సవ్చఛ్మైన ఆమె దంతములలో ఎగురుతునన్ తుమెమ్దల పర్తిబింబాలు కనిపిసుత్నాన్యి! ఆ పరిమళము కోసం 
కాకుంటే, తుమెమ్దలు ఎందుకు ముసురుకుంటాయి ఆమె ముఖానికి, అదద్ంలో అందచందాలు చూసుకునన్టుల్ ఆమె దంతములపై తమ 
పర్తిబింబాలు చూసుకోడం అనే వంకతో ఆమె దంతముల పరిమళం కోసమే ఆ తుమెమ్దలు ముసురుకుంటునాన్యి. 

 
శంఖ సామయ్ముమ్ రా మునున్ జలజభవుడు  
సరసిరుహపతత్ర్ నేతర్ కంధర యొనరెచ్  
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జవవ్నము వచిచ్ వెండి సాకాష్తక్రించు  
శంఖమున చేసె నును గంధసార చరచ్  
 
ఆమెను చేసేపుప్డే బర్హమ్దేవుడు ఆమె కంఠము శంఖానిన్ పోలేటుల్గా ఉండేటుల్ చేశాడు. ఇంతలో ఆమెకు యవవ్నం వచిచ్ంది. గంధపు 

పూత తెచిచ్ంది. దాంతో నిజంగానే శంఖం ఐపోయింది ఆమె కంఠం. బాలయ్ం విడిచి యవవ్నం రావడంతో అలంకరణ, సోకులు తెలిశాయి 
కనుక గంధం పూసుకోవడం మొదలైంది, దాంతో ఆకారంలోనే కాక రంగులో, అందంలో కూడా నిజంగానే శంఖం ఐంది ఆమె కంఠం. 

 
కమలదళేక్షణ సంగీ 
తమున నిగుడు మందర్ మధయ్ తార తిర్ సాథ్ 
నములకు దీరిచ్న రేఖల  
కర్మమగు రేఖా తర్యమున గంఠం బమరున  
 
ఆ పదామ్కిష్ పాడుతునన్పుప్డు సంగీతంలో ఉండే మందర్, మధయ్, తారా సాథ్యిలకు ఆమె కంఠం పుటుట్కసాథ్నం అని చెపుత్నన్టుల్గా ఆమె 

కంఠం మీద ముచచ్టగా మూడు ముడుతలు ముదుద్గా ఉనాన్యి. అసలే నాదానికి శేర్షఠ్మైన శంఖం కదా ఆమె కంఠం, ఆ శంఖానికి ఉనన్టేల్, 
ఆమె పాడేపుప్డు సంగీత శాసత్రం నిరేద్శించినటేల్ మూడు సాథ్యిలు ఆమె గొంతుకలో పుటాట్యి అనన్టుల్గా మూడు ముడుతలు ఆమె కంఠంమీద 
ఉనాన్యి.ఇందులో యింకొక చమతాక్రం ఏమిటంటే, సతరీకి కంఠం మీద మూడు ముడుతలు ఉండడం శీలానికి, పాతివర్తాయ్నికి చిహన్ం, అదే 
పురుషులకు ఉంటే ఠీవికి రాచరికానికి చిహన్ం అని శరీర సాముదిర్కాశాసత్ర సూచన. 

 
లలన మృదు బాహుబిసలతలు గడగి  
బిసలతా శీర్లనెలల్ను వెస హరించె  
మరి హరింపంగ గా యవి నెరులు విరిగి  
సారె దనుయాతర్ దంతుల జరపుచుండు  
 
ఆమె బాహువులు పొడవుగా, సునిన్తంగా తామర తూడులాల్ ఉనాన్యి. ఆమె బాహువుల నాజూకుదనం, అందం తామర తూడుల 

'శీర్'ని, వాటి వైభవానిన్, పర్తిషట్ను కాజేశాయి. వాటి నడుములు విరిగిపోయాయి, వెనున్లు చచుచ్బడాడ్యి, తూడులు వాలిపోయాయి, దాంతో ఆ 
తామరలు తూడుల మధయ్న ఉండే సనన్ని దారములాంటి దాంతోనే జీవనం గడుపుకోవడం మొదలెటాట్యి, చేసేదిలేక! ఆమె 
'బిసతంతుతనీయసీ'అని పొగడబడిన 'అమమ్వారి' పర్తిరూపమే కదా మరి! 

 
 
తళుకొతుత్న్ భుజ కీరిత్ వ  ణి  య్త ర ప్ర 
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తక్ళికా చి  కుచద యోపరి గలాధస లప్ త్ర  
రఘ్య్ లసతిత్రయ్గురసత్టం బను ంచనమ్నో జాత పా 
టల దంతఛచ్దబోడబా కము దండలో లె గేళిళ్ంతికిన్ 
 
గోదాదేవి కంఠము కిర్ందుగా వక్షసథ్లం వరకూ ఉనన్ శరీర పర్దేశం విశాలమైనది, సుందరమైనది. అది చూడడానికి, మనమ్థుడు 

రతీదేవిని వివాహము చేసుకునన్పుడు రతీదేవికి కటిట్న బాసికంలాగా ఉనన్ది. అటుపర్కక్ ఇటు పర్కక్ పొడవైన, వజర్ములు, హారములు పొదిగిన 
కేయూరములతో తళతళలాడే సుందరమైన, కోమలమైన బాహువులు, వేర్ళాళ్డుతునన్ పూలహారాలలాగా ఉనాన్యి.  

 
ఒద డు జవ నంబు లికొతత్గ బయెయ్ద గుగ్ గూడి బి 
టట్దుమగ లేత లౌట దిగ నాకకుమీరను లేక వకష్పుం  
జదుపున కక్లనెమ్ర  చపప్ట  మరి లా గూడ   
బొదలె ననంగ బికక్టిలె బొలుత్క చనున్లు నాడునాటికిన్  
 
ఆమెకు యవవ్నము వచిచ్ కూడింది. దానితోపాటు పుటుట్కొచిచ్న చనున్లను ఆ యవవ్నం పైకి, బయటకు నెటేట్సింది. కానీ 

యవవ్నంతో పాటే వచిచ్న సిగుగ్ పైటను తెచిచ్పెటిట్ంది. ఆ పైట చనున్లను అదిమిపెటిట్ంది, బిగించి పటిట్ంది. దానితో పాపం ఆ వకోష్జములకు 
లోపలికి పోవడానికీ బయటకు రావడానికీ వీలుకాక, పర్కక్లకు వాయ్పించినటుల్ ముదద్లుగా పర్కక్లకు వాయ్పించి, నానాటికీ విశాలములు 
అయినాయి. 

 
వృతరఘూతత్మ పమొకిక్ంత డిచి  
డిచి కడకేగ నపుప్డపుప్డక డు  

చ యుగ మన రొమొమ్యయ్నా మించి  
కొమిరెచనున్లు పృథుచూచుకముల నమరె  
 
శీర్రాముడు సీతాదేవి వియోగానిన్ అనుభవిసుత్నన్పుప్డు చకర్వాక పకుష్లకు శాపం ఇచాచ్టట్. నేను నా పిర్యురాలి వియోగానిన్ 

అనుభవిసుత్ంటే మీరు హాయిగా సంయోగానందానిన్ నా కనున్ల ఎదురాగానే అనుభవిసూత్, ననున్ ఉడికిసూత్ వెకిక్రిసూత్ బాధిసుత్నాన్రు, 
భడవలాల్రా, మీకు రాతిర్పూట ఎడబాటు కలుగుగాక, పగటిపూటే మీకు ఒకరినొకరు చూసుకోడం, కలుసుకోడం జరుగుగాక అని శాపం  
ఇచాచ్టట్. ఆ శాప పర్భావం వలన పగటిపూట కలుసుకునన్ చకర్వాక పకుష్లు ఆనందంగా కౌగలించుకుని ముకుక్లు రాసుకునన్టుల్ గోదాదేవి 
వకోష్జములు పర్కక్లకు పెరిగి పెరిగి ఒకదానినొకటి ఒరుసుకుంటునాన్యి. ఆ చకర్వాక పకుష్ల ముకుక్ల లాగా ఆమె చూచుకములు 
రాసుకుంటునాన్యి! శీర్రాముని గాథలోని పౌరాణిక అంశానిన్, పర్కృతిలోని ఒక విచితర్మైన విషయానిన్ కలిపి ఈ పదయ్ంలో అందంగా 
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పొదిగాడు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. చకర్వాక పకుష్లు సూరోయ్దయముకాగానే ఒకదానిని ఒకటి చేరుకొని మురిసిపోవడం వాటి జీవన విధానం. 
రాతిర్ళుళ్ అవి చీకటిలో విడిపోయి, ఒకదానికోసం మరొకటి దిగులుపడి, తెలల్వారగానే గూడును జోడును చేరుకోవడం అనేది భారతీయ 
కవిలోక సంపర్దాయం. మహానుభావుడు మయూరుడు కూడా తన 'సూరయ్శతకం' లో ఈ అంశానిన్ వరిణ్సూత్ అదుభ్తమైన శోల్కానిన్ చెపాప్డు. 
ఇంతటి సమసత్ శాసత్ర పరిచయము రాయలవారిది.     

 
తా రె టల్టుల్గ దముమ్ం  
జేరిన ముతెత్ంపుసరుల జేడియచనున్ల్  
లోరెంట లుడిపె ఘనమగు  
రు నిజారజ్వము జేరు రికి నీరే 

 
ఉతత్ములైనవారు వారిని ఆశర్యించిన వారికి తమ ధైరాయ్నిన్, సతాత్వ్నిన్, లక్షణాలను అందించినటుల్, యజమానుల లక్షణాలు 

సేవకులకు వచిచ్నటుల్ గోదాదేవి వకోష్జాలను ఆశర్యించిన ఆభరణాలకు ఆ వకోష్జాల లక్షణాలు వచాచ్యి. విపరీతమైన వైశాలయ్ం వలన ఆ 
వకోష్జాలు ఒకదానికొకటి అంటుకుపోయాయి. ఆమె ధరించిన ఆభరణాలు ఆమె వకోష్జాల మధయ్లో ఇరుకుక్పోవడం వలన, పేటలనీన్ 
ఒకక్టిగా ముడిపడి, ఒకక్టై పోయాయి. యిదీ రాయల వరణ్నా వైదుషయ్ం, విచితర్మైన ఊహలకు పోలికలకు ఉదాహరణ.    

 
PPP 

గోదాదేవి సౌందరాయ్నిన్ వరిణ్సుత్నాన్డు శీర్కృషణ్దేవరాయలు.   

రహతతిమీఁది కోపాన మరుఁడు ది య  
గ  ఁడియొరతోన సరఁ గుటుల్ 

దుని  టికి న ధార దోఁచె ననఁగఁ  
గనకరుచి మధయ్లత నారు కాంత కలరు   
 

బొడుడ్పైనుండి వక్షసథ్లంమీదకు, వకోష్జముల మధయ్వరకు ఉండే చినిన్ రోమముల వరుసను నూగారు, నూగారులత అని వరిణ్ంచడం 
కవిలోక సంపర్దాయం. శీర్కృషణ్దేవరాయలు గోదాదేవి నూగారు లతను వరిణ్సుత్నాన్డు ఈ పదయ్ంలో.   

మనమ్థునికి జంటలు జంటలుగా రతికేళిలో కీర్డించేవారంటే ఇషట్ం. వారిమీదికి తన పూల బాణాలను విసురుతాడు. పరసప్రం 
దూరంగా చెరొక చోట చేరి వృథాగా విరహగీతాలను పాడుకునే వాళళ్ంటే కోపం. అలా విరహగీతాలు పాడుకునే వాళళ్మీదకు కోపంతో తన 
బంగారు బాకును విసురుదామనుకుని, ఒరలోనుండి బాకును తీసి విసిరే నిదానం కూడా లేనంత కోపం వచిచ్, ఒరతో సహా బాకును 
విసిరినపుప్డు ఆ ఉదుటుకు ఆ ఒరకు ఉనన్ కుటుల్ తెగిపోయి, పిగిలిపోయి, ఆ సందులోనుండి లోపలి బంగారపు బాకు యొకక్ పదునైన 
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అంచులు మెరుసూత్ కనిపిసుత్నాన్యేమో అనన్టుల్ గోదాదేవి నూగారులతలోని రోమాలు మెరుసుత్నాన్యి.         
 

అండజగామిని యూరుపుఁ  
బిండువలపు లాన నాభిబిలము డలి చ 
నొగ్ండల  నడుమను ఁకెడు 
కుండలియో యనఁగ నారు కొమరొపాప్రున్  

కుండలిని అంటే పాము అనే అరథ్ముతో చమతాక్రమైన వరణ్న చేసుత్నాన్డు ఈ పదయ్ంలో. ఆమె హంసనడకల అందగతెత్. ఆమె 
ఉఛాచ్వ్స నిశావ్సములు చేసుత్నన్పుప్డు దివయ్మైన పరిమళపు వాయువులు వెడలుతునాన్యి. ఆమె నోటినుండి, ఆమె పలువరుస మొలల్ల 
వరుసలా ఉనన్దికదా మరి. పాములు గాలిని తిని బర్తుకుతాయి. ఈమె నోటినుండి వచేచ్ గాలిని తినడానికి, ఆసావ్దించడానికి, ఆమె 
వకోష్జములు అనే కొండల మధయ్న పైకి పాకుతునన్ పాములా ఉనన్ది ఆమె నూగారు లత, అంటే గోధుమవనెన్ తార్చు అనన్మాట, బంగరు 
రంగులో మెరిసిపోతునాన్యి అని అంతకుముందు అనాన్డు కనుక.      

 
అంగన నిలిచిన బా  
లుం గౌనును నేరుపరుచు లోకమునకు ర 
తాన్ంగద కాంచీభేదము 
లుం గెళ ల నడిమి యునుకులు నూన్గారున్  
 

గోదాదేవి బాహువులు సనన్గా నాజూగాగ్ తామర తూడులాల్ ఉనాన్యి. నడుము కూడా సనన్గా కృశించి ఉనన్ది.  ఆమె బాహువులు, 
నడుము ఒకక్రకంగా ఉనాన్యి, తేడా తెలియకుండా. ఆమె భుజములకు ఉనన్ రతాన్ంగదములు, భుజకీరుత్లు, నడుముకునన్ వడాడ్ణము, 
ముచచ్టైన నూగారు లత, యివి మాతర్మే యివి బాహువులు, యిది నడుము అని తేట తెలల్ం చేసుత్నాన్యి తపప్ ఆమె బాహువులు, నడుము 
ఒకక్తీరుగా ఉనాన్యి!   

  
తనుమధయ్వళీభంగము  
లను గూరప్ఁగ న యుఁ దతుక్లములయగుటఁ గం 
తుని యిడిన పతిత్రేకనఁ   
జను నొడాడ్ణమున నడుము చామకు నమరున్    

 
కుర్శించిపోయిన ఆమె నడుము విసాత్రమైన విపులమైన వకోష్జముల బరువుకు విరిగిపోయిందేమో బహుశా అనన్టుల్, సనన్ని పగుళుళ్ 

అనన్టుల్గా ఆమె నడుము మీది ముడుతలు ఉనాన్యి. మనమ్థుడు ఆ పగుళళ్ను కలిపి బంగారురేకుతో బలంగా దగగ్రకు లాగి, బిగించి 
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కటిట్నటుల్గా ఉనన్ది ఆమె నడుముకునన్ వడాడ్ణము. బంగారపు వనెన్తో మెరిసిపోతునన్ ఆమె నడుముకు ఉనన్ ముడుతలు బంగారపు రంగులోనే 
ఉనాన్యి. బంగారానిన్ బంగారంతోనే అతకడం సాధయ్ము, శేర్షఠ్ము కనుక మనమ్థుడు బంగారపు రేకుతో ఆమె నడుమును బిగించి కటాట్డు 
అనన్టుల్ ఉనన్ది ఆమె వడాడ్ణము. ఆ సౌందరయ్వతి ( ఆ మాటకొసేత్ ఏ సౌందరయ్వతి అయినా సరే) మనమ్థుని ఆయుధం, సుందరమైన 
అవయవ భాగాలు కూడా మనమ్థుని సొతేత్, పరికరాలే, వాటితోనే పురుషోతత్ముడిని గెలువ వలసి ఉనన్ది మరి, కనుక ఆమె నడుముయొకక్ 
బాధయ్త మనమ్థునిది, కనుక మనమ్థుడు బిగించి కటిట్న బంగారు కటుట్లా ఉనన్ది ఆమె నడుముమీది బంగారు వడాడ్ణము అంటునాన్డు  
శీర్కృషణ్దేవరాయలు. జగదుగ్రు ఆదిశంకరుల ‘సౌందరయ్లహరీ’ శోల్కానిన్ గురుత్కు తెసుత్ంది ఈ శోల్కం. ఆ శోల్కమే సూఫ్రిత్ అనాన్ ఆశచ్రయ్ 
పడవలసిన అవసరము లేదు, రాయలవారు పఠించనిది సాహితయ్ంలో లేదు కనుక.  
  

‘కుచసస్దయ్ సివ్దయ్ తత్టఘటిత కూరాప్సభిదురౌ కషంతౌ దోరూమ్లే కనక కలశాభౌ కలయతాం తవ తార్తుం భంగాదలమితి వలగన్ం 
తనుభువా తిర్థా నదద్ం దేవి తిర్వళి లవలీ వలిల్భిరివ’ అనాన్డు జగదుగ్రువు ఆదిశంకరాచారుయ్లు ‘సౌందరయ్లహరి’ సోత్తర్ంలో. బాహుమూలాల 
వదద్ రవిక కుటుల్ పిగిలిపోయేటుల్, విశాలంగా, బంగారు కలశాలలా ఉనన్ అమమ్వారి వకోష్జముల బరువుకు ఆమె సనన్ని నడుము 
విరిగిపోతుందేమో అనన్ భయంతో, ఆమె కడుపులో ములోల్కాలు ఉనాన్యి కనుక ములోల్కాలకు ఆపద వాటిలుల్తుందేమో అనన్ భయంతో, 
ములోల్కాలను రకిష్ంచడానికి, యాలకుల తీగలు మొదలైన వాటితో ముపేప్టలుగా ఆమె నడుమును మనమ్థుడు బిగించి కటాట్డేమో అనన్టుల్, 
అమమ్వారి నడుము మీది మూడు ముడుతలు శోభిసుత్నాన్యి, అని. వరణ్నలలో రాయలవారి సాథ్యి ఆదిశంకరులను తలపించే సాథ్యి అని 
చెపప్డం కోసం ఈ ఉదాహరణ! 

అపూరవ్మైన, విచితర్మైన ఊహలకు కలప్నలకు శీర్కృషణ్దేవరాయల కవితవ్ం పెటిట్ంది పేరు. ఆయనలాగా సవ్తంతిర్ంచి కొతత్ కొతత్ పద 
పర్యోగాలను,ఉపమానాలను చెపిప్నవాళుళ్ లేరు అని పండితలోకం కొనియాడడానికి కారణం ఏమిటో గోదాదేవి అందచందాల వరణ్నలలో 
సులువుగా తెలుసుకోవచుచ్.  

 
లేఁగౌఁదీఁగె నితంబము  
ఁగునఁ టయుఁ గని రించి బిగింపన్ 

లోఁ గి ముడియిడియె వదలుగ 
నాఁ గోకసత్ని గభీర నాభి చెలంగున్   

 
ఆమె నడుము నాజూకుగా తీగలాగా ఉనన్ది. వకోష్జముల భారమే కాక పిరుదుల భారం కూడా మోయలేక ఆ సనన్ని నడుము ఎకక్డ 

విరిగిపోతుందోఅనన్ భయముతో ‘బర్హమ్దేవుడు’ ఆమె నడుమును బిగించి కడదాము అనుకునాన్డు. మరీ తెగిందాకా లాగకూడదు, ఎకక్డ 
కటుట్ తెగి, మొతత్ం పర్యతన్ం వృధా అయిపోతుందో అని, నడుమును బిగించి కటిట్, ముడిని కొదిద్గా వదులుగా వదిలాడేమో అనన్టుల్ పెదద్గా, 
సుడులుగా ఉనన్ది ఆమె నాభి!  

 
 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   155 McõGS¥{MLjjÁ

లఁది కటిపేర నిల నొక 
పులినము దిగఁబడియె ంధు పులినపుఁబఙిక్త్న్  
నలువ యది పడఁగఁగాదే  
తెలియుట కం దంచపదము దిరముగా నిలిపెన్   

 
లోకవయ్వహారాలోల్, ఇచిచ్పుచుచ్కోటాలోల్ చేసే రాత కోతలోల్ చేతి వార్తలో ఎకక్డనాన్ ఒకటీ అరా అక్షరాలుతపిప్పోతే ( దిగబడితే) 

ఇకక్డ ఫలానా అక్షరంతపిప్పోయింది అని గురుత్గా అకక్డ ‘హంసపాదు’ అనే ఒక చిహాన్నిన్  ఉంచడం తెలిసిందే.  దీనిన్ ఒక నాయిక 
పిరుదులకు పోలిచ్ చెపప్గలరా ఎవరైనా,ఇంత పూరిత్ వినూతన్మైన పోలిక కేవలం శీర్కృషణ్దేవరాయలకే సుఫ్రించే అవకాశం ఉనన్ది. అందుకు 
ఉదాహరణం పైన ఇచిచ్న చినిన్ పదయ్ం.  

ఇసుకతినెన్లలో, ఇసుకతినెన్లతో కలిసిపోయే గోదాదేవి పిరుదులభాగం పర్పంచంలో ఒక ఇసుకతినెన్ను తపిప్పోయేటుట్ చేసింది, 
అంటే ఇసుకతినెన్ ఒకటిసముదర్ తీరంలో తపిప్పోయింది, లేకుండా పోయింది, వచిచ్ గోదాదేవి పిరుదుల భాగంగా చేరిపోయింది.తపిప్పోయిన 
ఇసుక తినెన్కు గురుత్గా ఉంచిన హంసపాదంగా ఇసుక తినెన్ల మధయ్న హంసల పాదాల గురుత్లుమిగిలిపోయాయి సరసుస్ల, నదుల 
తీరాలలో. నదుల తీరాలలో, కొలనుల తీరాలలోఇసుకలలో హంసలుసంచరిసుత్నన్పుప్డు వాటి అడుగుల గురుత్లు ఇసుక తినెన్లమధయ్ 
కనబడడం జరిగేదే. ఇదీ అదుభ్తమైన రాయల ఊహాచాతురయ్ం!   

   
కదళి తి యించె నా ం కంబు తొడల  
పెనుపు నె టల్నన్ఁ బొరల ధన నడంచు  
కొనన్ యాఁదోఁకపాటును గొపుప్ పప్  
మెరయు గో మ్చుచ్లును గెంపు గురులు గా    

 
అరటి బోదెలు గోదాదేవి ఊరువుల లావణాయ్నిన్ దొంగిలించాయి, సందేహం లేదు. ఎందుకంటే నునుపు, ఆకృతి, అందంలో అరటి 

బోదెలు అచుచ్ గోదాదేవిఊరువులాల్నే ఉంటాయి. గోదాదేవి ఊరువులు అరటి బోదేలలా ఉండడం కాదనన్మాట! ఇంకొక సాక్షయ్ం ఏమిటంటే, 
ఆ అరటి బోదెల పై తొనలు, బెరడువిడదీసేత్ లోపలి బోదెల ఎరర్నెరర్ని బెరడులు కనబడతాయి, గోదాదేవి ఎఱఱ్ని ఊరువులలాగా. కనుక, 
ఎవరూ సందేహించనకక్రేల్దు, లోకంలో అరటి బోదెలుఅనీన్ గోదాదేవి ఊరువుల అందానిన్ దోచుకునన్ కారణంగానే అలా అందంగా, 
నునుపుగా, నాజూగాగ్, లేత ఎఱఱ్ని రంగులో మిసమిసలాడిపోతుంటాయి!    

వ ధలో నెటిట్  గల రి ని  
కరభములు దాసయ్ములు చేయు సర జాకిష్  
యూరు ల కెటల్ టనన్ఁ ఁ దారు మోచు  
గొడుగులును నలల్ కలశముల్ గురులు గా     
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లోకంలో ఎంతటి సంపనున్లైన సతరీల చేతులైనా, గోదాదేవికి, ఆమె ఊరువులకు దాసయ్ం చేయడానికి నోచుకునన్వే. అంటే ఆమెకు దాసయ్ం 
చేయడానికినోచుకునన్ చేతులునన్వారందరూ శీర్మంతులే! ఎందుకంటే, హసత్ సాముదిర్కా శాసత్రం పర్కారం చేతులలో చతర్, కలశ, అంకుశ 
మొదలైన చిహాన్లుఉండడం వలన సిరి గలవారు అవుతారని హసత్ సాముదిర్కా శాసత్రం చెపుత్ంది కదా, ఆ గొడుగుల గురుత్లు ఉండడం 
గోదమమ్వారికి గొడుగు పటట్డం కోసమే, ఆ కలశాల గురుత్లు ఉండడం ఆమెకు అభిషేకం కోసం, సాన్నంకోసం, పాద పర్కాష్లనకోసం నీటిని 
నింపిన పూరణ్ కలశాలను పటుట్కొనడంకోసమే. కనుకఆ చిహాన్లు ఉనన్వారు ఆ సేవలను చేయడానికి నోచుకునన్  శీర్మంతులే, అవును, 
ఇందులో ఏ సందేహమూ లేదు!     

PPP 
ఆముకత్మాలయ్ద పర్బంధ నాయిక ఐన గోదాదేవి నాలుగు ఆశావ్సాల తరావ్త ఐదవ ఆశావ్సంలో మాతర్మే పాఠకుల ముందుకు 

వచిచ్ంది. విశేషించి రాయల వరణ్నా చమతక్ృతి ఔనన్తయ్ంలో ఆకాశానిన్ తాకింది ఈ ఆశావ్సంలో. అందుకని కొదిద్గా వివరంగా ఈ 
ఆశావ్సానిన్ పరిశీలిసుత్నాన్ము మనం. 

 
ఉవిదనిదద్ంపుజంఘల సవతుఁ గోరి  
కలమగరభ్ంబు లడఁచు లోఁ గంటకములు  
చాతురుల మించి మరి దివసకర్మమున  
నిలువ కవి బాహిరములైనఁ దలలు వంచు 

 
                జంఘలు అంటే పికక్లు. కలమ గరభ్ములు అంటే 'వరి' పొటట్లు, వరి కంకులు. వరి కంకులు ఆకారంలో పికక్లాల్గా ఉంటాయి! 
కానీ వారి కంకులకు చినిన్ చినిన్ ముళుళ్ ఉంటాయి. మేమూ ఆమె పికక్లాల్నే ఉనాన్ముకదా, మాకేం తకుక్వ అని కాబోలు ఆ వరికంకులు ఆమె 
పికక్లతో పోటీ పడడానికి, సాటి రావడానికి పర్యతిన్సూత్ తమ దోషము ఐన ముళళ్ను దాచిపెటట్డానికి పర్యతన్ం చేసుత్నాన్యి, కానీ 
ఎంతకాలం అలా చేయగలవు? పూరిత్గా పొటట్లకు వచిచ్న కంకులు తమ ముళళ్ను దాయలేక, అవి బయట పడేపప్టికి, సిగుగ్తో తలలు 
వంచుకుంటాయి, తమ ముళళ్ను చూసి ఆతమ్నూయ్నతా భావంతో. యిది అందమైన చమతాక్రం ఈ పదయ్ంలో. ఇంతవరకూ బాగానే ఉంది, 
ఇందులో మరీ చమతాక్రమైన విశేషం ఏమిటంటే పికక్లమీద, చేతులమీద రోమాలుఉండడం సతరీలకు అందమూ కాదు, శరీర సాముదిర్కా 
శాసత్రం పర్కారం శుభ లక్షణమూ కాదు, అది ధవ్నిగా తెలియజేసుత్నాన్డు రాయలు! 

 
ఇల గల వసుత్ సంతతుల కెలల్ను గచిచ్డు మతస్వ్భావ పా 
టలరుచి యింక వేర యొక డా లిడవచుచ్నె లకక్నీట మ 
మమ్లమిన దెంతముగధ్ యిది యంచు బదాబజ్ము లంగుళీముఖం 
బుల నగునటుల్ మించు నఖములెమ్రయన గొమరారునింతికిన  
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                నూతన యవవ్నపార్ంగణంలోకి అడుగుబెటిట్న బాలిక కనుక, సౌందరయ్ంపై శర్దధ్ ఉండడం సహజమే. అందుచేత తన పాదాలకు 
రంగు, మెరుపు రావడంకోసం, పాదాలకు ఏ అనారోగయ్మూ రాకుండా ఉండడంకోసం కూడా, గోదాదేవి తన పాదాలను లకక్నీటితో 
అలంకరించుకునన్ది. అది గమనించాయి ఆమె పాదాలు. పర్పంచంలో ఉనన్ 'వసుత్వులు అనిన్టికీ వనెన్ను ఇచేచ్ ఎఱఱ్ని పాదాలము మేము, 
మాకే వేరే లకక్నీటితో అందానిన్ ఇవవ్డానికి ఈ పిచిచ్ పిలల్ పర్యతిన్సుత్నన్ది' అని ' లేత ఎఱఱ్ని గోళుళ్ అనే దంతాలు కనిపించేటుల్' ఆ ఎఱఱ్ని  
పాదాలు నవువ్తునాన్యి అనన్టుల్, ఎఱఱ్ని పాదాలు, లేత ఎఱఱ్ని గోళుళ్ ఉనాన్యి ఆమెకు! 
 

 
లలనోపరిపదకచఛప  
ములు బలిమిమెయిన గజపర్భూతగతి శీర్  
విలసనము గొనగగాదే  
కలిగెన గజ కచఛ్పోగర్ కలహంబురివ్న  

 
 
              గజ కచఛ్ప కలహము అనే నానుడి, ఐతిహయ్ం ఉనన్ది పర్పంచంలో. అంటే ఏనుగుకూ, తాబేలుకు జరిగిన యుదధ్ం. గోదాదేవి 
మీగాళుళ్ తాబేటి చిపప్లాల్ ఉంటాయి. ఆమె నడక మతత్ గజపు నడకలా ఉంటుంది, ఆమె ఊరువులు ఎలాగూ ఏనుగు తొండాలాల్ ఉండే సంగతి 
తెలిసిందే, కనుక సహజంగానే ఆమె మీగాళల్కు ఊరువులకు పరసప్రం అసూయ వలన కలహం కలిగింది. ఆ కలహానేన్ గచ కచఛ్ప కలహం 
అని చెపుప్కుంటునన్ది పర్పంచం!   
 

 
తరుణితనుకాంతియెదుట నూతన హరిదర్  
తులకురాలేక యతయ్ంత మలినమయెయ్ 
నౌటఁగా రాతిర్ యన నిశ యనఁ దమిసర్  
యన నిశీథిని యన క్షప యనఁగఁ బరఁగె   

 
           హరిదర్ అంటే పసుపు, నూతన హరిదర్ అంటే కొతత్ పసుపు, అంటే అపుప్డే పిండిగా కొటిట్న పసుపు. పసుపును తడిచేసిన తరావ్త, అది 
ఎండిన తరావ్త కర్మకర్మంగా పైనుండి నలల్గా మారుతుంది. గోదాదేవి శరీర కాంతి మిసమిసలాడే పసుపు రంగులో ఉంటుంది. ఆ శరీర 
కాంతితో పోటీ పడి సాటి రాలేక, కొతత్ పసుపు బాధతో మలినమయియ్ంది, పసుపు ముఖం మాల్నమయియ్ంది, ఆ నలల్ని పసుపే రాతిర్గా 
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మారింది, దానేన్ ఆ రాతిర్నే, నిశ, తమిసర్ము, నిశీథిని, క్షప అని రకరకాల పేరల్తో పిలుసుత్నాన్రు! 
 

 
అయియ్ందువదన ధరాంగన కావున / బార్జైమ్తిర్ బొరుగుల భాగవతుల 
గృహములందు మరాళికైకావళీ హరి / ణీ మనోజాఞ్ సర్గివ్ణీసమాఖయ్ 
లమర జనించి వయసయ్ లై నాగక / నయ్లు పుతిర్కా వివాహములయందు  
బాడు పదామ్లయా పరిణయామేయ గే యముల ననంతకళాయ్ణగుణము  
 
లదుభ్తం బొపప్ విని విని యతని గవయు  
బుదిధ్ పార్గజ్నమ్సంసక్రమున జనింప  
దదవతారానుమేయ కథాసుథాసు 
కలితలీలానుకృతుల వరిత్లుచు నుండి  
 

 
              ఆ చందర్ముఖి ఐన గోదాదేవి భూదేవి అవతరము కనుక పూరవ్జనమ్లనుండి సంకర్మించిన సేన్హం కారణంగా నాగకనయ్లు 
ఆమెతోపాటే ఆమె సేన్హితురాళుళ్గా ఇరుగు పొరుగు భాగవతుల ఇళళ్లోల్ జనిమ్ంచారు. వారి పేరుల్ మరాళిక, ఏకావళి, హరిణి, మనోజఞ్, 
సర్గివ్ణి. వారు కూడా గోదాదేవితోపాటే పెరిగి పెదద్వారై యిపుప్డు యుకత్వయసక్లు అయినారు. వారు పెళిళ్ళళ్లో ఉతస్వాలలో 
అమమ్వారి కళాయ్ణపు విశేషాలను, పదామ్లయ ఐన శీర్మహాలకిష్ శీర్మహావిషుణ్వును వివాహము చేసుకునన్ కథను పాటలుగా పాడేవారు. 
శీర్మహావిషుణ్వుయొకక్ అనంతకళాయ్ణగుణములను అదుభ్తంగా గానం చేసేవారు. ఇకక్డ కూడా ఒక చినిన్ మెరుపు ఉనన్ది. శీర్మహాలకిష్ 
కీష్రసాగర మథనం జరుగుతునన్పుడు జనించింది, చేతిలో వరమాలతో జనిమ్ంచింది, వరుడుగావడానికి అందరూ నేనంటే నేను 
అని ఉవివ్ళూళ్రుతుంటే, ఆమె శీర్మహావిషుణ్వును చూసి మోహించి, నేరుగా ఆయనను సమీపించి, ఆయనమెడలో ఆ 'మాలను వేసి' 
వరించింది. ఆ మాల, ఆ మాధవుడు, ఆ పరిణయము అనీన్ బాలయ్మునుండీ గోదాదేవి పాటలుగా, కథలుగా వింటునన్ది, ఆమె మనసు కూడా 
'అలానే' మాలవేసి, వలపులమాలలో బందీని చేసి ఆ మాధవుడిని చేపటాట్లి అని ఉవివ్ళూళ్రసాగింది. పూరవ్జనమ్సంసాక్ర ఫలితముగా మరలా 
ఈ జనమ్లో తన నాథుడిని పొందాలి అని కోరుకోవడం ఒక విషయము అయితే, శీర్మహావిషుణ్వు అవతారాలను, ఆయన విజయగాథలను 
బాలయ్మునుండీ వినీ వినీ ఆయనే మనసులో నిలిచిపోయాడు అనేది మరొక విషయము. యిది మనసత్తవ్పరిశీలన, రాయలవారు 
పరిశీలించనిది ఏమునన్ది కనుక?       
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తమతండిర్ శీర్శదతత్శీర్లు గృహమున / దర్వివ్తండములయుయ్ దనదు తొంటి  
సర్గివ్నిరామ్ణదాసయ్ం బనుతేస్కత / జరపుచు బర్జఞ్ వైషణ్వపురాణ  
సంహితావాయ్ఖాయ్రచన బొర్దుద్ గడపుచు / గటెట్డుకమమ్చెంగలువవిరుల  
తోమాలె లలకలు దువివ్ కంతునకు బా / రహ్నిబదధ్ఖేటకం బనగ నీల  
 
వృషకకుదేర్ఖ నెడమకొకిక్ంత యొరగ  
నిడిన ధమిమ్లల్వలయంబు నడుగునందు  
గొంతసే పరిథ్ గీలించి కూపవారి  
నీడ వీకిష్ంచి కర్మమ్ర గూడ నునుచు  
 

 
           శీర్మహావిషుణ్వు కరుణించి పర్సాదించిన సిరులు ఉనన్పప్టికీ ఆయన సేవకు నితయ్మూ సేకరించే విరులు పీర్తిపాతర్ములు అయినాయి 
విషుణ్చితుత్లవారికి. మొదటినుండీ ఎలా పూమాలలు అలిల్ సావ్మివారికి సమరిప్ంచేవాడో అలానే సమరిప్ంచడం, విషుణ్పురాణ వాయ్ఖాయ్నముతో 
సమయానిన్ గడపడమూ చేసుత్నాన్డు.  ఘుమఘుమలాడే చెంగలువపూలతో (కమమ్ చెంగలువ విరులు) దండలు(తోమాలెలు) నేరుప్గా, 
భకిత్తో అలేల్వాడు. గోదాదేవి చకక్గా కురులను దువువ్కుని, మనమ్థునికి ఆయుధముగా(?) తయారుచేసిన నెమలీకల తోరణమో, రానునన్ది 
మనమ్థుని తండిర్తో జరపబోయే వలపుల'రణమో' అనన్టుల్, ఆ పూలమాలను, సావ్మివారికి అలంకరించడానికి విషుణ్చితుత్లవారు 
తయారుజేసిన పూమాలను, తన కొపుప్లో అలంకరించుకునేది తండిర్ చూడకుండా.  
 
           కొదిద్గా ఎడమపర్కక్కు వాలిన ఆమె కొపుప్ నలల్ని వృషభముయొకక్ మూపురంలా ఉండేది. వృషభముయొకక్ మూపురముతోనే 
పోలచ్డం ఎందుకు? వృషభము ధరామ్నికి పర్తీక కనుక. గోదమమ్ యిపుప్డు కాదు, ఎపప్టినుండో ఆ సావ్మికి ధరమ్పతిన్ కనుక. 
 
                 మరొక కారణమూ ఉనన్ది, ఈ అలప్మాతర్ పర్జుఞ్ని ఉదేద్శములో. వృషభమును అంటే ఎదుద్ను, ఆంబోతును ఆవులనిన్టికీ భరత్గా 
అంటే ఆ ఊళోళ్ ఉనన్ గోవులకు సంతానానిన్ కలిగించి 'గో'సంపదను వృదిధ్ చేయడం కోసం సేవ్చఛ్గా వదిలిపెడతారు. తెలుగు జానపదులు 
'వెంకనన్ ఎదుద్' అని ఆ ఆంబోతును వేంకటేశవ్రుని పర్తిరూపముగా భావిసాత్రు. కలలో ఎదుద్, ఆంబోతు దరశ్నమైతే వేంకటేశవ్రుని కరుణగా 
భావిసాత్రు! ఈ సమసత్ విశవ్మూ ఒక గోకులము. జీవులనీన్ సతరీలే, గోవులే! పురుషోతత్ముడు ఒకక్డే పురుషుడు. ' వృషాహీ వృషభో 
విషుణ్రావ్సుదేవో' అని కీరిత్ంపబడే పురుషుడు, పురాణ పురుషుడు, పుండరీకాకుష్డు శీర్హరి. గోవులు అంటే సాధువులు, భకుత్లు, జాఞ్నులు అని 
కూడా. ఆ గోకులానిన్, ఆ సాధువుల, భకుత్ల, జాఞ్నుల సమూహానిన్ ఉదధ్రించడానికి, వృదిధ్ చేయడానికి జనిమ్ంచిన 'గోమాత' గోదాదేవి కనుక. 
గోవు 'భూదేవత'కు చిహన్ము కనుక, పూరవ్జనమ్లో గోదాదేవి 'భూదేవి' అని చెపాప్డు కనుక, వృషభము, వృషభ మూపురము అనే పోలిక 
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తెచాచ్డు శీర్కృషణ్దేవరాయలు, ఆయన పాదములకు శతసహసర్ పర్ణామములు!  
 
           ఆ కొపుప్లో ధరించిన పూలమాలతో మిసమిసలాడుతునన్ తన సొగసును పెరటోల్ని నూతిలో చూసుకునేది గోదాదేవి. నూతిలో 
ఎందుకు, ఇంత అలంకరణ చేసుకుంటునన్ యువతి ఇంటిలో, అంత సంపనున్డైన తండిర్ ఇంటిలో కనీసం అదద్ముకూడా లేదా అంటే, నూతి 
అయితే ఎకక్డో పెరటిలో ఉంటుంది, తండిర్ గమనించకుండా చూసుకోవచుచ్ అని! అదీ రాయలవారి ఔచితయ్ము. 
 
               అలా మురిపెముగా కొంతసేపు ఆ పూమాలతో తన అందచందాలను చూసుకుని, మరలా ఏమీ తెలియనటేల్, మామూలుగా ఆ 
పూమాలను దాని సాథ్నంలో దానిన్ ఉంచేది, యిదంతా తెలియని ఆమె తండిర్ ఆ పూమాలను తీసుకెళిళ్ కోవెలలో సావ్మివారికి 
అలంకరించేవాడు. యిలా కాలము జరుగుతునన్ది, నానాటికీ గోదమమ్కు విషుణ్వాయ్మోహము పెరుగుతునన్ది, మాధవుని తలపుతోనే ఆమె 
తనువంతా కరుగుతునన్ది! 

PPP 
గోదాదేవి పరమాతుమ్డిని వలచి ఆయననుపొందే మారగ్ం కోసం పరితపిసుత్నన్ది. పొందలేకపోవడం చేత విరహముతో అలమటిసుత్నన్ది. 

ఆయనను నిషుఠ్రోకుత్లతో నిందారూపకంగా పర్సుత్తి చేసుత్నన్ది. ఏదోరకంగా తనకు నచిచ్నవాడిని పదేపదే గురుత్చేసుకోవడం సహజమే కదా!  
 

పర్ళయారోక్గర్కుఠారకోణము నృప తైరవిధయ్వతీప్ఠికా  
ఖయ్లఁ దిర్సాథ్నము లేడుమారుల్ వరుసనఘ్టిట్ంచు దోశశ్కిత్ఁ గీ 
రిత్లసదవ్లల్కి మోర్య రకత్యయి యెంతే వశయ్యౌ భూసతీ  
తిలకంబుం దుదఁ దోర్వఁ గశయ్పున కారిత్ం బిడడ్యై పోవదే? 

 
శీర్కృషణ్దేవరాయలవారి బహుముఖపర్జఞ్కు, ఆయన మాతర్మే చేయగలిగిన ఊహలకు ఈ పదయ్ము మంచి ఉదాహరణము. ఈ పదయ్ములో 

పరశురాముడి శతుర్ సంహారమును వీణ వాయించడంతో పోలుసుత్నాన్డు. ఇరవైఒకక్సారుల్ దండయాతర్ చేసి భూమి మీద ఉనన్ రాజులందరినీ సంహరించి 
భూమిని క్షతిర్య శూనయ్ము చేశాడు ఆయన. పరశురాముని పర్ళయకాల సూరుయ్నివంటి ఉగర్మైన గండర్గొడడ్లియొకక్ పిడిని/కరర్ను 
(పర్ళయారోక్గర్కుఠారకోణము) వీణతో పోలుసుత్నాన్డు. 'కోణా వీణాదివాదనం' అని కోణము అంటే వీణ అని అరథ్ము, సంసక్ృతంలో. శతుర్, మితర్, 
ఉదాసీనులు అనే మూడు రకముల రాజ సింహాసనములు, రాజులూ అని చెపప్బడింది. అంటే ఒక రాజుకు శతుర్వు, మితుర్డు, ఉదాసీనుడు అనే విధాలుగా 
సాథ్యీ భేదములతో  వేరే రాజులు ఉంటారు. ఆ మూడు విధముల సాథ్యీ భేదములు వీణ అనే వాయిదాయ్నికి సంబంధించి సంగీతశాసత్ర పరంగా మందర్, 
మధయ్మ, తారసాథ్యిలు అనే మూడు సాథ్యీ భేదములు అయినాయి. వీణకు ఉనన్ మూడుతంతుర్లు అయినాయి. 'స' 'రి' 'గ' 'మ' 'ప' 'ధ' 'ని' అనే 
సపత్సవ్రాలు వరుసగా మందర్, మధయ్మ, తారసాథ్యిలలో వాయించడంతో మూడు ఏడులు ఇరవై ఒకక్టి అయినాయి సంగీత ధవ్నులు. పరశురాముని 
యిరవైఒకక్ దాడులు ఈ యిరవైఒకక్ సంగీతధవ్నులు అయినాయి. అలా ఇరవై ఒకక్ సవ్రాలూ వాయించినటుల్ ఇరవైఒకక్సారుల్ దాడి చేసి  
రాజులను వాయించాడనన్మాట! 
 

అలా తన భుజ శకిత్ చేత తన కీరిత్ అనే వీణను వాయించాడు పరశురాముడు( దోశశ్కిత్ఁ గీరిత్లసదవ్లల్కి మోర్య)భూదేవి 'రకత్యై' వశయ్ ఐంది 
ఆయనకు. రాజుల రకత్ంతో భూమింతా తడిసిపోయింది అని ఒక అరథ్ం. భూదేవి ఆయనపటల్ అనురకత్ ఐంది, అనురాగమును పొందింది అని మరొక 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   161 McõGS¥{MLjjÁ

అరథ్ం. కానీ యింతా చేసి రాజులందరినీ చంపి, భూదేవిని తను 'ఏలుకునాన్డా' అంటే లేదు. ఆమెను కశయ్పునికి ధార పోసి, తను పర్శాంతంగా ముకుక్ 
మూసుకుని తపసుస్ చేసుకోడానికి వెళిళ్పోయాడు. అనురకిత్తో పరశురామునికి భారయ్కావలసిన భూదేవి ఆరిత్తో కశయ్పునికి కుమారెత్ ఐంది. అందుకే 
భూమిని కశయ్పి అని కూడా పిలుసాత్రు, కశయ్పుని కుమారెత్ కనుక. అటు రాజులందరినీ సంహరించి వారి భారయ్లను భరత్లకుకాని వాళళ్ను చేసి వారిని 
ఏడిపించాడు, యిటు భూదేవిని నిరాకరించి ఈమెనూ ఏడిపించాడు, అదమామ్, ఆ పరశురాముని నిరావ్కం. 
 

చెలువముఁ దాలిచ్ త నగ్వయఁ జేరిన రాగిణి రావణసవ్సన 
నలువురు నవవ్ నతెత్ఱఁ గొనరప్క ఏలిన వియయ్ మై యతం  
డలుగఁడు సీత కిటిట్ తలఁపాతమ్ఁ దలంపక యాయమ నవ్ృథా 
కలహమునం దనుం దొఱఁగు కాఁకకు నాఁకకు లోను సేయఁడే?   

 
యిక ఆ శీర్రాముడి కథ చెపాత్ను వినండేం! మంచి సౌందరాయ్నిన్ పుచుచ్కుని, అంటే సుందరిగా మారి, తనను పొందడానికి వచిచ్న ఆ రావణుడి 

చెలెల్లిని నలుగురు నవివ్పోయేటుల్ అలా చేయకుంటే, ముకూక్ చెవులు కోసి పంపకుంటే, రావణుడు వియయ్మయేయ్వాడు. బావమరిది అయేయ్వాడు. తనమీద 
అలిగేవాడు కాడు. సీత పటల్ అలా ఆలోచించేవాడు కాడు. ఆమెను అపహరించేవాడు కాడు. తనకు దూరమై తాపానికి, చెరకు ఆమె  లోనయేయ్ది కాదు. కానీ 
మీ రామచందుర్డు ఏం చేశాడు? 
 

ఫీటాక్రసర్వదసర్మై పెదవి కంపింప నొమ్ర లిగ్టిట్ పార్ 
వృటాక్లాంబుదగరజ్ గెలవ్ఁగ వలచీర్ఛ్ఖండ శాఖాసిత  
తివ్టుక్ంభీనసరేఖఁ గే లసిలతా ధృతాబ్హు వేషిట్ంప మున  
రాటక్ంఠీరవ మై యొనరెచ్ వడి సోణాలంట ఘోణాచిఛ్దన  

 
'ఫీ ఫీ' అని భయంకరంగా ఫీటాక్రాలు చేసూత్, పెదవులు వణికిపోతుండగా మొరలు పెడుతూ, వరాష్కాలపు మేఘంలాగా గరజ్నలు చేసుత్ండగా, 

చందనపు చెటుట్ కొమమ్ మీది నలల్ తార్చుపాములాగా, చుటుట్కునన్ చేతిలో ఉనన్ లతలాంటి ఖడగ్ముతో అడుగంటా ముకుక్ను కోసిపారెయయ్లేదూ(యొనరెచ్ 
వడి సోణాలంట ఘోణాచిఛ్దన) తను రాజసింహమై, సతరీల మాన పార్ణాలకు రక్షణ కలిప్ంచవలసినవాడై ఉండి కూడా అలాంటి పాడుపని చేశాడు. 
శూరప్ణఖ ముకూక్ చెవులు కోసింది లక్షమ్ణుడు అయినా, రాముడి ఆజఞ్మేరకే అలా చేశాడు కనుక అది రాముడి దోషమే. పనిలో పనిగా ఇకక్డ ఒక చినిన్ 
చమతాక్రానిన్ పొదిగాడు రాయలవారు.'ఘోణ'అంటే ముకుక్, ముటెట్ అని అరాథ్లు. ఘోణి అంటే పంది అని అరథ్ం, పెదద్గా వికృతంగా విచితర్ంగా ముకుక్, 
ముటెట్ ఉంటుంది కనుక. 'ఫీ..ఫీ' అని ధవ్నులను చేసుత్నన్ది అని కూడా అనాన్డు. వేటగాళుళ్, ఊళళ్లోల్ పందులను కాసుకునే వాళుళ్ వాటిని వలలలో 
బంధించినపుడు అవి చేసే ధవ్నులు 'ఫీ ..ఫీ..' అని ఫీటాక్రాలలాగే వినిపిసాత్యి, శూరప్ణఖను గోదాదేవి జాలిగా పరికిసుత్నన్ది, కనుక నేరుగా ఆమెతో 
తిటిట్ంచడం సమంజసం కాదు, కనుక కవిగా యిలా శూరప్ణఖను పోలాచ్డు ధవ్నిపూరవ్కంగా!       
 

ఆముకత్మాలయ్ద పర్బంధానిన్ పూరవ్ము సమీక్ష చేసిన మహానుభావులు, చివరి పాదము తపప్, ఈ పదయ్ము మొతత్మూ శూరప్ణఖ పరంగా చెపిప్ందే 
అని భావించారు. సరసవ్తీమూరుత్లైన వారి పాదరేణువు మాతర్ం కూడా నేను చేయను, కానీ, నాకు మాతర్ం అలా అనిపించలేదు. చందనపు 
చెటుట్కొమమ్వంటి బాహువు లక్షమ్ణుడి బాహువు. అది లతలాగా చుటిట్ శూరప్ణఖను కదలకుండా పటుట్కుంది. ఆ చేతిలోని నలల్తార్చువంటి నలల్ని 
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ఖడగ్ం/బాకు శూరప్ణఖ ముకుక్, చెవులు కోసేసింది. శీర్ చందనం అంటే ఎరర్ చందనం, లక్షమ్ణుడు ఎఱఱ్ని శరీరకాంతి కలిగినవాడు, కనుక ఆ పోలిక 
లక్షమ్ణుడికే సరిపోతుంది అని ఈ 'బాలకుని' ఉదేద్శం.  
 

యింతేగాక వాలీమ్కి రామాయణంలో అరణయ్కాండలో పదిహేడు, పదెద్నిమిది సరగ్లలో శూరప్ణఖ రామలక్షమ్ణులను సమీపించి సంభాషించడం 
ఉనన్ది. నిజానికి ఆమె తన రూపానిన్ మారుచ్కుని ఏమీ శీర్రాముడిని సమీపించలేదు. పరిహాసపూరవ్కంగా 'ఓ సుందరీ! నీకు నేను తగినవాడను కను, నా 
తముమ్డు అందగాడు. నాకు భారయ్ ఉనన్ది, నీకు సవతిపోరు ఉంటుంది, ననున్ చేసుకుంటే. కనుక నా తముమ్డిని చేపటుట్' అనాన్డు శీర్రాముడు. ఎవరైతేనేమి,  
మగాడు అయితే చాలు అనుకునన్ది కనుక శూరప్ణఖ లక్షమ్ణుడిని అడిగింది. నేను నా అనన్కు దాసుడిని. ననున్  చేసుకుంటే నువువ్ కూడా దాసివి 
అవుతావు, 'యింత అందమైన దానివి, నీకు దాసిగా ఉండే కరమ్ ఏమిటి?' అని లక్షమ్ణుడు కూడా పరిహాసంగా అనేపప్టికి రాముడివైపు తిరిగి, 'దీనిన్ 
చూసుకుని ననున్ నిరాకరిసుత్నాన్వు కదూ, యిపుప్డే నీ కళెళ్దుటే దీనిన్ తినేసాత్ను, నీతో హాయిగా సుఖిసాత్ను' అంటూ శూరప్ణఖ ఉలక్ లాగా సీత మీదికి  
వచిచ్ంది.అపుప్డు శీర్రాముని మాట మేరకు, రాముని ఖడగ్మును తీసుకుని శూరప్ణఖ ముకుక్ చెవులు కోసివేశాడు లక్షమ్ణుడు. ఉతిత్ చేతులతోనే సీతమీడికి 
వెళిళ్ంది శూరప్ణఖ, ఆమె చేతిలో ఏ ఖడగ్మూ లేదు, కనుక కూడా నలల్తార్చు వంటి ఖడగ్మును ధరించిన ఎరర్చందనపు కొమమ్వంటి బాహువు లక్షమ్ణమూరిత్ 
బాహువే అని నా ఉదేద్శం.       
 

ఒలల్ఁ బొమమ్నన్ఁ బోదె తా నులల్సముల  
నేఁప నది రకక్సియ యౌట నెగెగ్ వలచి  
సతరీలు తలవంపఁ దాన వచెచ్ నది చాల  
కాఁడుదాని బజీతు సేయంగ నగునె 

 
నినున్ ఒలల్ను, పొమమ్ంటే దాని దారిన అది పొయేయ్ది కదా, పరిహాసాలతో దానిన్ ఉడికించడం ఎందుకు? అది రాక్షసి కావడం దాని నేరమా, 

దేవుడు అలా పుటిట్ంచాడు, అలా పుటిట్ంది! పేర్మించి, పర్పంచంలోని సతరీ జాతి సిగుగ్తో తలదించుకునేటుల్ తనంత తానె వచిచ్ కోరింది, అది చాలక ఆడదాని 
బతుకు బజారుపాలు చేయడం ఏమనాన్ బాగుందా? అదమామ్ మీ రాముడి నిరావ్కం అని సాధిసుత్నన్ది గోదాదేవి. పరమాతుమ్డిని నిషుఠ్రోకుత్లతో 
నిందిసుత్నన్ది, తనకు అందడంలేదు, తనను పొందడంలేదు అనన్ఉకోర్షముతో. ఆయన ఎనన్డు సతరీలను సుఖపెటాట్డు కనుక, సంతోషపెటాట్డు కనుక? 
ఎపుప్డూ సతరీలను వేదనకు గురిచేయడమే ఆయన చేసిన ఘనకారయ్ము అంటునన్ది. 
 

తను నంటన సతు లౌట గోరు మునిబృందంబుం దదాపాదిప  
దవ్నజకోష్దము గలిగ్యునెబ్రజనిం దా వలల్వ సతరీలగా  
జననం బందగ జేసి కూడియును నాసకాత్తమ్లం గాందినీ  
తనయపేర్రణ బాసె భోజపుర యాతార్దంభసంరంభియై 

 
తనను సప్ృశించడానికి ఉవివ్ళూళ్రి తనకు భారయ్లు కావాలని కోరుకునన్ మునుల(తను నంటన సతు లౌట గోరు మునిబృందంబుం)కోరికను 

ఆయన మనిన్ంచలేదు. వారుకోరుకునన్టుట్ సతరీలుగా మారచ్గలిగిన పదములు కలిగినవాడే, అయినా ఆ పద ధూళిని ఆ మునులపై సోకనీయలేదు. యిది 
శీర్రామావతార పర్శసిత్, పర్సకిత్.  
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యిదివరకు రాయిగా పడిఉనన్ అహలయ్ను నాతిగా చేసిన పాదాలు ఆ రామునివి. శీర్ రాముని సౌందరాయ్నికి అనిన్ంటినీ వదిలి ముకుక్లు 
మూసుకుని మౌనంగా తపసుస్ చేసుకునే మునులు కూడా మోహితులు అయినారు. 'రామః సరావ్ంగ సుందరః', ' రూపౌదారయ్ గుణైః పుంసాం దృషిట్ 
చితాత్పహారిణం ' 'పుంసాం మోహనరూపాయ పుణయ్శోల్కాయ మంగళం' అని పొగడబడిన లోకైక సౌందరయ్మూరిత్ శీర్రామచందుర్డు. ఆయన  
సరావ్ంగ సుందరుడు. రూపంతో, ఉదార గుణాలతో పురుషులకు కూడా మోహానిన్ కలిగించినవాడు. ఆయన పురుషుల దృషిట్ని మనసుస్ను కూడా 
దొంగిలించిన సుందరుడు. యితర పురుషులను మెపిప్ంచగలిగిన పురుషుడు గొపప్ పురుషుడు. యితర సతరీలను మెపిప్ంచగలిగిన సతరీ గొపప్ సతరీ.  
 

శీర్రామావతారంలో ఉనన్పుప్డు మునులు ఆయనను సప్ృశించి, ఆయనతో కలిసి తిరగాలని కోరుకునాన్రు. 'మీ కోరిక నా తదుపరి అవతారంలో 
తీరుతుంది' అని వరమిచాచ్డు శీర్రామచందుర్డు. యిది ఉపనిషతుత్లోని రహసయ్ం! అధరవ్ణ వేదాంతరగ్తమైన 'కృషోణ్పనిషత' అనన్ ఉపనిషతుత్లో యిది 
ఉనన్ది. వేద వేదాంగాలను కుష్ణణ్ంగా తెలుసుకునన్వాడు శీర్కృషణ్దేవరాయలు అనడానికి యిది మరొక ఋజువు. ఆ వరపర్భావం వలన ఆ మునులు 
బృందావనంలో గోపికలుగా జనిమ్ంచారు. మునులేంటి, బర్హమ్దేవుడు గోవులను కటుట్గొయయ్గా జనిమ్ంచాడు. సంగీతనాద దేహుడు ఐన శివుడువెదురుగా 
జనిమ్ంచి వేణువు అయినాడు. వేదవాఙమ్యం వసుదేవునిగా జనిమ్ంచింది. బర్హామ్నందం నందునిగా జనిమ్ంచింది. ముకిత్కాంత యశోదగా జనిమ్ంచింది.  
పదహారువేల నూట ఎనిమిది వేద ఋకుక్లు సతరీలుగా జనిమ్ంచాయి. పాలసముదర్ం పాలకుండలు ఐపోయింది. 'సతయ్ము' అకూర్రునిగా జనిమ్ంచింది. యిలా 
సమసత్ దేవీ దేవతలు, శకుత్లు, తతత్వ్ములు అనీన్ ఎవరికి ఏ రూపంలో అవకాశం దొరికితే ఆ రూపానిన్ పొంది శీర్కృషుణ్డి దరశ్న, సప్రశ్న భాగాయ్నిన్ 
పొందాయి. ఆ రహసాయ్నిన్ సూచిసుత్నాన్డు సమసత్శాసత్ర రహసయ్వేది ఐన శీర్కృషణ్దేవరాయ చకర్వరిత్. 
 

సరే, ఇంతా చేసి, అలా సతరీలుగా జనిమ్ంచినవారిని యేలుకునాన్డా అంటే అదీ లేదు. వారిని మధయ్లోనే వదిలిపెటిట్ 'కాందినీ తనయ పేర్రణ' వలన 
(అకూర్రుని తలిల్పేరు 'కాందిని') అటట్హాసంగా మధురానగారానికి వెళిళ్పోయాడు. అదీ ఆయనగారి నిరావ్కం అంటునన్ది గోదాదేవి.   
 

హతల నొనరెచ్ మోహితల నలల్ యయోముఖి నా పులసత్య్భూ  
సుతను విరూప లౌట ననుచో ముసలినెబ్ద నిటట్ తాడువం  
టతివ రమించె దా ముసలి యయుయ్ రహినమ్రుగుజుజ్పేర్షయ్కై  
ధృతిసెడి యుగర్సేనునకు బేర్షయ్త నొందియు దిదిద్ యేలడే? 

 
ఆ పులసత్య్వంశానికి చెందిన శూరప్ణఖను, ఆ అయోముఖి అనన్ దానిని, తనను మోహించినవారు ఐనపప్టికీ దెబబ్ తీశాడు. వాళుళ్ కురూపులు 

కావడం వలన అని సరిద్ చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేయకండి. ముసలిది, పెదద్ నిలువు తాడిచెటట్ంత ఉనన్ రేవతీ దేవితో తానూ ముసలివాడు అయివుండీ , 
బలరాముడిగా రతికీర్డలు చేయలేదా? మరుగుజుజ్, దాసీ ఐన కుబజ్ను అందంగా తీరిచ్ దిదిద్ తానూ ఉగర్సేనుడి దాసుడు అనన్టుట్, యిదద్రికీ అనీన్ సరిగాగ్ 
సరిపోయినటుల్ యేలుకోలేదా? తనకు నచాచ్లి అంతే. నచిచ్తే మురిపిసాత్డు, నచచ్కుంటే విసిరేసాత్డు ఆతని తతత్వ్మే అంత అంటునన్ది గోదాదేవి. 
 

అయోముఖి కూడా శూరప్ణఖ లాంటిదే, రాక్షస సతరీ. దండకారణయ్ములో ఉండగా శీర్రాముడిని కోరి అఘాయితయ్ం చేయబోతే లక్షమ్ణుడు తగిన 
శాసిత్ చేసి తరిమేశాడు. ముసలిది, పెదద్ తాడిచెటుట్వంటి రేవతీదేవి అంటునాన్డు రాయలు. యిందులో అదుభ్తమైన పౌరాణిక రహసాయ్ల చమతాక్రం ఉంది. 
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కృతయుగంలో ఋతవాకుక్ అనే ఋషి ఉండేవాడు. ఆయనకు రేవతీ నక్షతర్ంలో ఒక కొడుకు పుటాట్డు. వాడు దురామ్రుగ్డు అయినాడు. ఋషికి ఆ 
నక్షతర్ం మీద కోపం వచిచ్ంది, నీ ఫలితంగానే యిలా ఐనాడు కనుక నువువ్ నేలమీద పడిపో అని శపించాడు. రేవతీ నక్షతర్ం ఒక కొండమీది కొలనులో 
పడింది. ఆమె పేరుమీద ఆ కొండ 'రైవతక పరవ్తం' అయియ్ంది. కొలనులో బాలికగా జనిమ్ంచిన ఆమెను పర్ముచుడు అనే ముని పెంచుకునాన్డు. 
ఆమెను దురగ్ముడు అనే వాడికిచిచ్ వివాహం చేశాడు. వారికి కలిగిన కుమారుడు 'రైవతుడు' ఐదవ మనువుగా పరిపాలించాడు. ఆ మనువుకు పుటిట్న 
కుమారెత్ 'రేవతి' అయియ్ంది. ఆమె ఆజానుబాహువు, తనతో సాటి వచేచ్వారు లేరు ఎందులోనూ. ఆమెను తీసుకుని బర్హమ్దేవుని వదద్కు వెళాళ్డు రైవత 
మనువు. ఈమెకు తగిన వరుడిని సూచించండి అని పార్రిథ్ంచాడు. ఈ నాలుగుమాటలోల్నే భూలోకంలో యుగాలు గడిచిపొయినాయి నాయనా, యిపుప్డు 
ఆదిశేషుడు బలరామునిగా అవతరించి ఉనాన్డు భూలోకంలో. ఆయనే ఈమెకు తగిన వరుడు అని బర్హమ్దేవుడు శెలవిచాచ్డు. అలానే ఆమెను 
బలరామునికి ఇచిచ్ వివాహం చేశాడు రైవత మనువు. అలా యుగాల పరయ్ంతమూ ఉనన్ది కనుక రేవతీదేవి వృదుధ్రాలు అయియ్ంది. అంతకనాన్ ముందే 
ఎపుప్డు పుటాట్డో ఎవరికీ తెలియని ఆదిశేషుడు కనుక బలరాముడు వృదుధ్డు అయినాడు. ముసలము అంటే నాగలి అని కూడా అరథ్ం కనుక, ముసలమును 
ధరించినవాడు 'ముసలి' అని కూడా చమతాక్రం చేశాడు రాయలు, చకర్మును ధరించినవాడు చకిర్ అనన్టుల్. అదీ శీర్కృషణ్దేవరాయల సమసత్శాసత్రరహసయ్ 
గర్హణాపారీణత. 

PPP 
గోదాదేవి విరహబాధతో తన మనోనాథుడిని నిందిసుత్నన్ది. నందగోకులంలో, బృందావనములో తననే వలచి వచిచ్నవారిని 

ఆయన ఎలా వేధించాడో చెబుతునన్ది. 
   

తనకు నందఋఁ   గూరప్ బృందావనమున  
నొకతె రతిఁ  దేలిచ్ కాఁక నొండొకతెఁ బేర్లిచ్  
యంత రాధకు మేలువాఁడై మురారి 
యెలల్ సతుఁలకు నెద నుడుకే యిడండె 

 
              గోపికలు అందరూ తనకై కూడివసేత్, ఒకామెను రతిలో తేలిచ్ మరొకామెను కాకలో, మదన తాపంలో పేలాచ్డు, పక్షపాతి. 
రాధమీద పేర్మతో, పక్షపాతంతో ఆమెను దగగ్రికి తీసి, మిగిలినవారి గుండెలోల్ మంటలను రేపాడు. అదీ ఆయనగారి నిరావ్కం, యిలా ఎనిన్ 
ఉదాహరణలు ఆయన సతరీలను ఎలా వేపుకుతినాన్డో చెపప్డానికి అనన్ది. ఆవిడ సేన్హితురాళుళ్ నవివ్, యిలా అనాన్రు. 
 

  
ఎవవ్రు నటుల్పో నెరసు లెనన్కమానరు పార్ణభరత్లన 
దవువ్ల నునన్ఁ  గాఁక కతననమ్ఱి వారలు వశుయ్లైనఁ దా 
నెవవ్రి నొలల్ కొకక్టయి యిందుర్ఁడు చందుర్ఁడుడటండుర్ బోటి తా 
నివవ్లఁ దేరకతెత్ యగు నిటిట్వి నీతలవేగెనే చెలీ.  

 
                ఎవరైనా అంతేనమామ్, తమ పార్ణేశవ్రులు తమకు దూరంగా ఉనన్పుడు కోపంతో, విరహతాపంతో వంకలు పెటట్కుండా ఉండరు. 
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అదే వాళుళ్ చేరివచిచ్నపుప్డు, తమకు వశులు ఐనపుప్డు వారినే 'ఇందుర్డు' 'చందుర్డు' అని పొగుడుతారు. చివరికి వారూ వారూ 
ఒకక్టైపోతారు. అంతవరకూ చేదోడు వాదోడుగా ఉనన్ చెలికతెత్లు పరాయివాళుళ్ ఐపోతారు. ఇలాంటి తలపులే నీకు వచాచ్యిలే ఇపుప్డు 
అనాన్రు. పేర్యసీ పిర్యులమధయ్న భారాయ్ భరత్ల మధయ్న తల దూరిసేత్ తల వాచిపోక తపప్దు, నిజమైన అనురాగము వారి మధయ్న ఉంటె, అనన్ 
లోకోకిత్ని చెపుత్నాన్డు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. సతరీల మనసత్తావ్నిన్ తేటతెలల్ం చేసుత్నాన్డు. 

  
అనుటయు నెలనగ వడఁచుచుఁ 
గన లించుక తెచిచ్ యౌడుగఱచుచు నయయ్ం 
గనలన కందుకనికరముఁ 
గొని వేర్యుచుఁ గెలను చూచుకొనుచుం బలికెన 

 
                       ఎంతైనా చివరికి మీరూ మీరూ ఒకక్టేనమామ్, చివరికి మేమే పిచిచ్వాళల్ము ఐపోతాము అంటునన్ చెలికతెత్లను చూసూత్, 
మొలకెతుత్తునన్ చిరునవువ్లను అణిచిపెటుట్కుంటూ, తెచిచ్పెటుట్కునన్ చిరుకోపముతో, బంతులను తీసుకుని వారి మీద విసిరి వేసూత్, కొనగంటి 
చూపులతో చూసూత్ యిలా అనన్ది. 

 
విడువక మీ గానము సొగ  
సిడుటయు, మఱి పాడుఁడనుట యెగేగ్! పాసెం  
బడిగిన వారే పేదలె?  
కొడిమెలు గటట్కుఁడి యతనిఁ గొని పని యేలా 

               మీరు ఆయనను(శీర్ హరిని) వదలకుండా భజనలు చేసూత్ పొగుడుతుంటే, ఆతని కథా కమామిషూ చెపప్డం కూడా తపేప్నా? 
పాసెం పెటుట్మని అడిగిన వాళేళ్ పేదలు, తిండికి లేని వాళూళ్ ఐపోతారా? రుచికి మెచుచ్కుని తీయని పదారాథ్నిన్ పెటుట్మని అడిగినంత 
మాతార్న తిండికి లేనివాళుళ్ ఐపోతారా, అడిగినవాళుళ్? చిలవలు పలవలు చేరిచ్ ఆయనతో ఏదో అనుబంధం ఉంది అని కలిప్ంచకండి, అసలు 
ఆయనతో పనేమిటి?(నాకూ- మీకూ) పోనియయ్ండి అనన్ది. 

పోనిండనన్ వయసయ్ లిటల్ని రగుం బోనికక్ మింకిపుప్డే  
గాని మిమ్ం కొక కొంతసేపునకునే గానీ సఖీ యెలిల్ యే 
గానీ నీనుడిఁ దనమ్నోజఞ్గుణములాగ్నీ తదనాయ్యము 
లాగ్నీ డిందినఁ జింత నీకతనిపై గా కెవవ్రిం దేలెచ్దే? 

 
                         పోనియయ్ండి అనగానే, పోనియయ్క యిపుప్డు చేసుత్నన్ది ఏమునన్దని? యిపుప్డో, ఇంకొంత సేపటికో, రేపో, మాపో ఆయన 
సుగుణాలు కానీ లోపాలు కానీ, ఆయనగారి అనాయ్యాలు దురామ్రాగ్లు కానీ, ఆయన మీద తపప్ నీకు ఎవరిమీద ఆలోచన, ఇంకెవరిని 
పలవరిసాత్వు, చురకలేసాత్వు, కానియ అనాన్రు. వారు అనన్టుల్గానే గోవిందుని  తలపులతో, వలపులతో గోదాదేవి విరహము అహరహము 
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కొనసాగుతునన్ది. వేదన పెరిగిపోతునన్ది. ఆమెను చెలికతెత్లు ఆటపటిట్సుత్నాన్రు. ఒక చెలికతెత్ యిలా అంటునన్ది. అదుభ్తమైన సుకుమారమైన 
భావనల మేళవింపు, శబద్ సౌందరయ్ము, వరణ్నా చమతక్ృతులను రాశులుగా పోశాడు రాయలవారు ఈ పదయ్ంలో. 
 
నఖముఖోఝిజ్త పరాఙుమ్ఖ ముకత్ బాషాప్ంబు  
పటిమ దీపపు జిటచిటలు దెలుప  
పొరినుపాంశూతస్ృషట్ ఫూతక్ృతులక్ృశమధయ్ 
పారశ్వ్ముహుః పర్కంపనలు తెలుప  
నొదవెడుగాదగ్దయ్ మదరిపాటునఁ బలక్ 
రింపఁ బుటెట్డు కేకరింత తెలుప  
వలవంత విసువు కాంతల పుటుట్ దూషించు  
కారణంబుల తొంటి కథలు తెలుప  
 
నలఁతఁ బానుపుపైఁ బొరలాట తెలుపఁ 
దెగువ లోలోననే నవువ్ నగవు తెలుపఁ  
గలఁక మామీఁదిపనిలేని కసరు తెలుపఁ  
బొలఁతి రేలు నీయునిక్యే పులుగుగాదె  
 
              పర్కక్కు తిపుప్కునన్ ముఖము నుండి కారుతునన్ కనీన్టిని కొనగోటితో విదిలిసుత్నన్పుడు ఆ కనీన్టి బిందువులు దీపజోయ్తిమీద పడి 
చిటచిటలాడుతుంటే కనీన్టి పటిమ తెలుసుత్నన్ది, చిటచిటలు తెలుసుత్నాన్యి. ఏకాంతములో విడుసుత్నన్ నిటూట్రుప్ల ఫూతాక్రములు కృశించిన 
నడుము అదిరిపడుతుండడంవలన తెలుసుత్నాన్యి. ఎవరైనా పిలిచినపుప్డు ఉలికిపాటుతో గొంతును సవరించుకుని జవాబివవ్డం 
గదగ్దికమును  దాచిపెటట్డానికి పర్యతిన్సుత్నన్టుల్ తెలుపుతునన్ది. సతరీ జనమ్ను నిందిసూత్ అంతకుముందు చెపిప్న కథలు విరహతాపముతో 
వచిచ్న విసుగును తెలుపుతునాన్యి. పానుపుమీద పొరల్డం వలన లోలోపలి నలత, కలత  తెలుసుత్నన్ది. విరకిత్గా లోలోన నవువ్తునన్ నవువ్ 
మొండితనానిన్ తెలుపుతునన్ది. విసుగును చిరాకును ఉతుత్తిత్గా మామీద కసురుకోవడమే తెలియజేసుత్నన్ది. ఓ మగువా! గోదా! రాతుర్లలో నీ 
పర్వరత్నయే గురుత్ గదా (నువువ్ శీర్హరి వలపులోపడాడ్వు అని) అని ఆ చెలికతెత్ ముగించగానే మరొక చెలికతెత్ అందుకునన్ది.    
 
ఎరుగరుగా యొకదుభ్తము నీ చెలి దీరిఘ్కఁ దీరథ్మాడ నా 
యరుతఁ దగిలిచ్ పోవుఁ దన హారము వోయిన నేను బోవుదున  
మరువక వెంటఁ బోవ జలమగన్త నౌ నది సునన్మైనఁ దాఁ  
గరకరిపెటిట్ సొమమ్డుగు గాని నిజారిత్ యెరుంగ దేమియున  
 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   167 McõGS¥{MLjjÁ

              మీకొక విచితర్ము తెలియదుగా! చెబుతాను వినండి. ఈ చెలియ (గోదాదేవి) పెదద్ దిగుడుబావిలో సాన్నం చేయడానికి వెళూత్ ఆమె 
కంఠహారానిన్ నా మెడలో ( నా అరుతన) వేసి వెళిళ్ంది.  నేనూ సాన్నం చేయడానికి వెళాల్ను. వెళిల్ నీళళ్లోకి దిగగానే ఆ హారం పెటిల్పోయి 
పొడుము పొడుము అయియ్ంది, అంతవరకూ ఆమె శరీర తాపానికి ఎండిపోయి ఫెళుసుగా ఉనన్ది మరి. విరహముతో అంతగా కాగిపోతునన్ది 
ఆమె! సరే, తన హారము తన తాపంచేత పొడి పొడి అయితే, 'నా హారానిన్ ఎలా నీకిచాచ్నో అలానే నాకివువ్' అని ననున్ బాధిసుత్ంది కానీ, 
విరహముతో తను ఎంత బాధపడుతునన్దో తెలుసుకోదు ఎంత చోదయ్మో! అనన్ది ఈ చెలికతెత్.  మరొక చెలికతెత్ అందుకునన్ది. 
 
అనిన మరాళి పలుక్ వినవా హరిణీ యొకనాడు కసుత్రిం  
గొని యిడు బొటుట్ నా కనుచుఁ గూరిమ్ నొసంగినఁ బెటుట్చుండఁ జు 
రర్నుచు మొగంబు వేర్సినటు లౌ తనయూరుప్ల నింకి యింకి పో 
యిన పలుబేంటుల్ గోరఁ గొని యెతత్నె పటెట్ను మాటిమాటికిన  
 
          మరాళి అనే ఈ చెలికతెత్ యిలా అంటునన్ది. 'హరిణీ! యిది వినవే. ఒకరోజు కసూత్రి తీసుకుని నాకు బొటుట్పెటుట్మని చనువుగా 
అడిగింది. సరేనని బొటుట్ పెటట్డం పార్రంభించానా, ముఖం మీద కసూత్రి బొటుట్ పడడ్ది పడడ్టుట్ చురుర్మని ఇంకిపోతూనే ఉనన్ది, వేడి పెనం 
మీద పడడ్టుట్, తన నిటూట్రుప్ల వేడికి. ఇంకిపోయి బీటలు బారిన ఆ కసూత్రి బొటల్ పెచుచ్లను మాటిమాటికి గోటితో లేపి తొలిగించడమే 
పటిట్ంది, యింక బొటుట్ పెటట్డమా ఏమనాన్నా? యిలా చెలికతెత్లు ఒకరితరావ్త మరొకరు గోదమమ్ను గోలపెడుతునాన్రు.  

PPP 
గోదాదేవి విరహతాపముతో నలిగిపోతుంటే చెలికతెత్లు వెళాకోళం చేసూత్ చెలరేగిపోతునాన్రు. సర్గివ్ణి అనే చెలికతెత్ అందుకుని యిలా 

అంటునన్ది. 
అనిన గి ణి వలెక్ దనున్ జెలులారా నే లతాడోల జి 
కక్న నూపం దెగి ల దీని చను కం బే యం దాలుత్నో  
యని పటట్ం దినమధయ్మారక్రుచిఖిదయ్నమ్ంజరులో ని  
డినపాలిండల్ను బెండుబొమమ్గతి నుండె న ందిటం జులక్     

ఒకనాడు నేను ఈమెను లతల ఉయాయ్లలో ఊపుతుంటే, బహుశా ఆమె శరీరపు తాపానికి కాబోలు, ఆ లతలు తెగి, ఈమె కిర్ంద 
పడబోయింది. పడకుండా పటుట్కుందామనుకుంటూ ఈమె వకోష్జభారానిన్ నేనెలా మోయగలనో అని భయపడుతూ ఈమెను పటుట్కోగా 
బెండుతో చేసిన బొమమ్లాగా, తేలిగాగ్ ఉనన్దీమె, మధయ్ందిన మారాత్ండుని వేడిమికి వాడిపోయిన పూలగుతుత్లవలె వాడిపోయి, వడలిపోయి 
ఉనాన్యి ఈమె కుచములు! అంత విరహతాపం తలీల్, ఈ తలిల్కి అనన్ది. గోదాదేవికి చిరుకోపం వచిచ్ంది.  

ఆరప్గ దీరప్గ మికిక్లి  
నేరుప్గల వయసయ్లటుల్ నెలతలు మీ మీ  
నేరుప్న బలికెద రకక్ర  
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యేరప్డ మీ కీ చార మేటికి జెపుడీ  
పెదద్ ఆరేచ్వాళళ్ లాగా తీరేచ్వాళళ్ లాగా మాటాల్డుతునాన్రు, నాకు కదా బాధ, మీకీ విచారమెందుకు చెపప్ండి అని చిరు కసరు 

కసిరింది. అలా కసిరి వాళళ్ను పంపడమో, తేలికగా వాళళ్ నోళళ్కు తాళం వెయయ్డమో చేసుత్ంది కానీ, ఒకోసారి రాతుర్ళుళ్ విరహతాపానిన్ 
తటుట్కోలేక గోవిందుని యిలా నిషూఠ్రా లాడుతుంది గోదాదేవి. 

అభినవకువలయ య్మకోమల న  
డామూపు మకరకుండలము దాలప్ 
ని త్లాసయ్  వయస త్ంభనికిష్పత్  
నింబచఛ్ద వలప్ంబు నికక్  
బరువంపు మంకెన రి వంపు నరవంపు  
తెర చెం ంపు న గురియ  

నందంపు మెరుగు లారు కనగ్వ చూడిక్  
వణ కుండల కాంతి సవతు గాగ 

సపత్భువనాంగనానురంజనకు సపత్  
ధ పరీ హముగ గాన ధ లారుచ్  

మాడిక్ ణు  ళుళ్ మారిచ్ మారిచ్ 
మరులుకొలిపితె గో ంద మందసతుల 

తెలుగు సాహితయ్ంలో అతయ్దుభ్తమైన శీర్కృషణ్ వరణ్నలలో యిది ఒకటి అని, పోతనకు శీర్కృషణ్ వరణ్నలలో పర్థమసాథ్నం అని ఈ 
వాయ్సకరత్ ఉదేద్శం. ఆంధర్ మహాభాగవతంలో దాదాపూ ఇలానే ఉనన్ పదయ్ము ఒకటి పర్సాదించాడు పోతన, శీర్కృషణ్ దేవరాయ చకర్వరిత్ యికక్డ 
ఆముకత్మాలయ్దలో పొదిగాడు. వేణుగానం చేసుత్నన్ శీర్కృషుణ్ని వరణ్చితర్ం, రాయల వరణ్నా విచితర్ం ఈ పదయ్ం. కొతత్ నలల్కలువను అంటే అపుప్డే 
విచుచ్కునన్ నలల్కలువను బోలిన నలల్ని ఎడమ భుజము (అభినవకువలయ శాయ్మకోమలమైన డామూపు) పైన శీర్కృషుణ్ని మకరకుండలము 
ఉనన్ది. ఎందుకంటే ఆయన ముఖం కొదిద్గా ఎడమ పర్కక్కు వాలి ఉనన్ది. ఆయన సాటిలేని ముఖ కళకు దృషిట్ దోషం తగిలి ఆ ముఖకళకు 
వయసు తగగ్కుండా దిషిట్ తీయడానికి ఉంచిన వేపాకులాగా ఆయన భుర్కుటి కొదిద్గా పైకిలేచి ఉనన్ది(నిసుత్లాసయ్శీర్ వయసస్త్ంభనికిష్పత్ 
నింబచఛ్దభుర్వలప్ంబు నికక్) పీడలూ పిశాచాలూ సోకకుండా వేపమండలను కటట్డం జానపదుల జీవనవిధానంలో ఒక అంశం, వేపాకు 
వలన వయసు సడలిపోకుండా ఉంటుంది అని ఆరోగయ్ సూతర్ము ఇందులో నికిష్పత్ం చేశాడు రాయలవారు. వేణుగానం చేసుత్నన్ందువలన 
గమకాలకు అనుగుణంగా ఎగసిన కనుబొమ వరణ్న! విచిచ్న కారణంగా వయసు వచిచ్నకారణంగా మిడిసిపడుతునన్ బంధూక పుషప్ం లాంటి 
ఎరర్ని కిర్ంది పెదవి ఎరర్నెరర్ని కాంతులను కురిపిసుత్నన్ది,ఆ పూవు యొకక్ అతిశయానిన్ చులకన చేసుత్నన్ది, దానిన్ వెరిర్దానిన్ చేసుత్నన్ది. ఆ 
కిర్ంది పెదవి వేణువును వాయిసుత్నన్ కారణంగా సగం వాలి, సగం తెరిచి ఉనన్ది.(బరువంపు మంకెనవిరి వంపు నరవంపు వాతెర చెందర్ంపు 
వాన గురియ) అందంగా మెరుసుత్నన్ వాలుగనున్ల చూపుల కాంతి భుజము మీదికి వాలిన చెవికుండలముల కాంతితో పోటీ 
పడుతునన్ది(నందంపు మెరుగు వాలారు కనగ్వ చూడిక్ శర్వణ కుండల కాంతి సవతు గాగ)యిలా ఏడులోకాలలోని సతరీల మనసులను 
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రంజింపజేయడం కోసం ఏడు విధములైన సవ్రసమేమ్ళనంగా, గానము అనే ఏడు విధముల పర్వాహానిన్ పారిసూత్, వేర్ళళ్ను మారిచ్ మారిచ్ 
వేణువుపై ఆడిసుత్నాన్వా గోవిందా? వేర్ళళ్కొసలపై ఆడించినటుట్ గొలల్ మందల సతులను (మందబుదుద్లు వెరిర్వాళుళ్ ఐన సతరీలను అని కూడా 
చురక) మోహింపజేసి వారికి మరులు కొలుప్తునాన్వా గోవిందా అని గోవింద నామసమ్రణం చేసుత్నన్ది గోదాదేవి. ఏడు లోకాలు అంటే ఏడు 
ఊరధ్వ్ లోకాలు. ఊరధ్వ్ లోకాలు అంటే ఊరధ్వ్ దిశకు, అంటే ఉనన్తికి దారి తీసే లోకాలు. అవి భూలోకము, భువరోల్కము, సవ్రోల్కము, 
మహరోల్కము, జనలోకము, తపోలోకము, సతయ్లోకము. 

ఊరధ్వ్దిశన ఉనన్లోకాలు, ఉనన్తమైన ముకిత్ని ఇచేచ్ లోకాలు యివి. అధోలోకాలు, అంటే కిర్ందికి ఉనన్ లోకాలు, అంటే ఉనన్తికి 
నోచుకోని జీవులునన్ లోకాలు ఉనాన్యి, అతల, వితల, సుతల, రసాతల, తలాతల, మహాతల, పాతాళ లోకాలు. ఈ కిర్ందిలోకాల వారు 
ఆయనకు మోహితులు కారు, వారికి ఆయనవైపు మనసు పోదు, ఉనన్తి పొందరు, అందుకని వారివి అధోలోకాలు. ఏడు లోకాలలోని సతరీలు 
అంటే ఏడు లోకాలలోని జీవులు అందరూ అని ఒక మెరుపు. ఎందుకంటే జీవులందరూ సతరీలే, పురాణ పురుషుడు, ఏకైక పురుషుడు  
శీర్కృషుణ్డు ఒకక్డే కనుక. కనుక ఊరధ్వ్ దిశను, దశను పొందాలనుకునే ఏడు లోకాల సతరీలు శీర్కృషుణ్ని వైపు చూడవలసిందే, ఆయన మోహంలో 
పడవలసిందే, ఆయనవలల్నే రంజిలల్వలసిందే, అదీ నిరేద్శపూరవ్కమైన రహసయ్పు వెలల్డి. సపత్సవ్రాలు అందరికీ తెలిసినవే. పర్వాహము అంటే 
పర్వహించేది. అంటే నది అని అరధ్ం. నది అంటే గంగా నది అని విశేషం. ఆ గంగ కూడా శివుని శిరసునుండి ఏడు పాయలుగా ఏడు పేరల్తో 
భూమి మీదకు పర్వహించింది. ' నా ధాటికి శివుడు తటుట్కుంటాడా? చూసాత్ను' అని గరవ్ంతో శివుని శిరసుస్మీదికి దూకింది గంగ. అది 
కనిపెటిట్న పరమశివుడు తన జటాజూటానిన్ బిలంలాగా పెంచి ఒకక్ బిందువును పటుట్కునన్టుట్ గంగను పటిట్ ఉంచాడు. మరలా భగీరథుని 
పార్రధ్నలకు కరిగి నెమమ్దిగా, హిమశైల శిఖరంమీద బర్హమ్దేవుడు నిరిమ్ంచిన బిందు సరసుస్లోకి గంగను వదిలిపెటాట్డు. అకక్డినుండి ఏడు 
పాయలుగా గంగ పర్వహించింది. హాల్దిని, పావని, నళిని అనే మూడు పాయలు తూరుప్దిశకు, సీత, సుచకుష్వు, సింధువు అనే మూడుపాయలు 
ఉతత్రదిశకు పర్వహించాయి. 

ఏడవ పాయ భగీరథుని అభీషాట్నిన్ తీరచ్డంకోసం ఆతనివెంట నడిచి భాగీరథి ఐంది. కనుక ఏడు లోకాలలోని సతరీలు, ఏడు సవ్రాలు, 
ఏడు పర్వాహాలు అని సమంజసంగా, సరసంగా, రమణీయమైన రహసాయ్లను ఈ పదయ్ంలో రాశులుగా పోశాడు రాయలవారు. గోదాదేవి 
విరహంతో పలవరిసుత్నన్ది. 
 

అకక్ట రాధ నీకు దగ  మగ రల నతత్ మామలం  
దకిక్ ముకుంద ణుకలనాదపుటీలకు లేటి మెతత్   
కొక్ను కాకచే నడికి రే లరుదెంచిన గోపికావళిన్ 

బొకక్గజే  త చిర భోగము గుతత్గ నీవ కొనన్  
 

తాము వలచినవారిని తమకు కాకుండా దకిక్ంచుకునన్ వారిని అసూయతో నిందించడం సహజమే. అందుకని రాధను నిషూఠ్రాలు 
ఆడుతునన్ది.  'అయోయ్ రాధ! నీకిది తగునా? తమ మగవారిని, అతత్మామలను ఎలాగోలా తపిప్ంచుకుని, ముకుందుని వేణు గానానికి  
మెతత్బడి, మనసు తనువూ వేడెకిక్ అరథ్రాతుర్ళుళ్ ఇలుల్వదలి వచిచ్న గోపికలను కుమిలేటుల్ చేసి ఆ ముకుందుని భోగమును గుతత్గా, మొతత్ంగా 
నువేవ్ అనుభవించడం నాయ్యమా?' అని అడుగుతునన్ది. 
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రాధాదేవి వాయ్మోహంలో పడి మీ అందరినీ నిరల్క్షయ్ం చేసినా పిచిచ్గా ఆయన వెంటే బడడానికి మీకెందుకు అభిమానము, లజాజ్ లేదు 

అని మిగిలిన గోపికలను నిందిసుత్నన్ది. 
 
 

అకక్మలాకుష్ డొకక్తె నిజాంసమునం దిడి కుంజపుం  
జకిక్కి గొంచుబోవ బెరచాన లినాతమ్జ ంట గున  
నిమ్కిక్లి డిగుగ్ పాదసరణిం జని రోయుదు రటెట్ రో  తా  
రకక్డ గాంచు టేమి వలదా యభిమాన మొకింత యింతికిన్ 

 
ఆ కమలాకుష్డు ఒకామెను(రాధాదేవిని) వీపు మీదకు ఎకిక్ంచుకుని పూపోదరిళళ్లోకి వెళిళ్నపుడు మిగిలిన గోపికలు ఆ యమునానది 

ఒడుడ్వెంట(యినాతమ్జవెంట- సూరుయ్ని కుమారెత్ ఐన యమునానది వెంట) ఆ యిసుకలో బరువుగా లోతుగా పడిన కాలిగురుత్లను గమనిసూత్  
విలపిసూత్ వెళిల్, అకక్డ చూడడం ఏమిటి? ఆ పూపోదరిళళ్లో, ఆ ఇసుకలో బడి మొతుత్కుంటూ తిరిగి చూసేదేముంది, ఆయన ఆమెతో సలిపే 
శృంగార కీర్డలే కదా? ఆడదానికి కొంచెం అభిమానం రోషం ఉండొదూద్? అని మందలిసుత్నన్ది.  
 

వీపున రాధను ఎకిక్ంచుకుని మోసూత్ పరుగులు తీసుత్నాన్డు కనుక ఆయన ఒకక్డి పాద ముదర్లే, బరువుగా, లోతుగా దిగబడి 
యమున ఒడుడ్న తడి ఇసుకలో కనిపిసుత్నాన్యి. రాధాదేవి సమసత్ జీవులకూ పర్తీక ఐన జగనామ్త. 'గోలోక బృందావనం' అనే లోకం ఉనన్ది.  
సృషిట్లో అనిన్టికంటేపైన ఉనన్ది, అనిన్టికంటే ఉనన్తమైనది. అకక్డ బర్హమ్, విషుణ్, మహేశవ్రులకు పర్భువు ఐన శీర్కృషుణ్డు ఉనాన్డు. అకక్డ 
ఆయన సతి రాధాదేవి. ఆమె లకిష్, సరసవ్తి, పారవ్తి, గాయతిర్ మొదలైన అమమ్లందరికీ 'మూలపుటమమ్'. ఆమె ఆ శీర్కృషుణ్ని శరీరంలో 
ఆతమ్లో సగభాగం, ఆమెయే శీర్కృషుణ్డు, శీర్కృషుణ్డే ఆమె! ఆమె ఆయననే నముమ్కునన్ది కనుక ఆమె బాధలనిన్టినీ తీరుసాత్డు, 
నెతిత్కెకిక్ంచుకుని మోసాత్డు. జీవులందరూ సతరీలే అని తెలుసుకుని, ఆయనే పతి అని తెలుసుకుని, ఆయననే నముమ్కుంటే ఎవరినైనా, 
ఎందరినైనా ఆయనే చూసాత్డు, మోసాత్డు, దరికి తీసాత్డు, దరి జేరుసాత్డు. అదీ రాధాకృషుణ్ల రహసయ్ం. ఇకక్డ అపర్సుత్తం కాదేమో అని  
యిసుత్నాన్ను. అజాఞ్త ఆంగల్ కవి ఒకరు ' ఫుట పిర్ంటస్' అని ఒక ఆంగల్ దీరఘ్ కవిత వార్శారు, అందులో యిదే పర్తీక. ' ననున్ నముమ్కో, నీ వెంటే 
నడుసాత్ను అనాన్వు, భారంగా యింత పయనమూ చేసి వెనుదిరిగి చూసేత్ నా ఒకక్డి కాలి గురుత్లే కనిపిసుత్నాన్యి' అంటాడు తను నమిమ్న 
దైవంతో. ఆ దైవం చినన్ నవువ్ నవివ్, ' అమాయకుడా ఆ ఒకక్డిని నేనే, ఆ కాలిగురుత్లు నావే, నినున్ మోసూత్ నేనే నడిచాను యింతవరకూ, నీ 
పయనము నేనే చేశాను' అంటాడు! భాష ఏదైనా భావం ఉనన్తం అయితే తెలుసుకుని ఆనందించడం సాహితయ్ పేర్మికుల లక్షణం కనుక 
ఉదహరించాను. 
 

ఇలు కల న ల డని యీలుపుటాం కు దాపికతెత్   
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యులు కెడలించి రితను యోగపు చ  జూపి మీద బె 
లల్ లము యోగవ న్ భవదంతర కత పఙిక్త్ పొంత వం 
తల బొరలించి తౌదు శమనస స మయూఖనందినీ 

 
గోపికలను తిటట్డం అయిపోయిన తరావ్త యింతకూ కారణమైన యమునా నదిని పటుట్కునన్ది. కలలో కూడా ఇలుల్ వదిలి వెళిల్ ఎరుగని 
అభిమానవతులు ఐన గోపికలకు తారుప్డుకతెత్వై, ఆయన శరీర మాధురాయ్నిన్ రుచి చూపించి, వియోగ భారంతో నీ యిసుక తినెన్లవెంట పడి, 
వంతలతో పొరిల్గింతలు పెటిట్ంచావు, అవునులే, నీవు యముడికి చెలెల్లివి(శమనసవ్స) ఉగర్మైన కిరణాలతో మాడేచ్సే సూరుయ్నికి 
కుమారెత్వు(వుగర్మయూఖనందిని)నీకు దయ, జాలి ఎలా ఉంటాయి చెపుప్! 
 

నాడు మన మునన్ నెటొల్ పూబోడులార  
యనిన రలు మగుడ నా యమకు ననిరి  
యింతి నా డుండ కెందు బోయితి  నీ వ 
టనన్ నచెచ్రువడి రి కతివ పలికె 

 
మరలా దిగులుగా, గుబులుగా ' ఆహా, అపుప్డు కనుక మనముంటే ఎలా ఉండేదో, ఆయనను పొందగలిగే దానేన్మో' అనన్ది. 

అపుప్డు ఆమె చెలికతెత్లు 'అపుప్డు నువువ్ లేకుండా ఎకక్డికి పోయావు? నీవు అపుప్డూ ఉనాన్వు, అకక్డా ఉనాన్వు' అనాన్రు. గోదాదేవి 
ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. 
 

సకియలార కాలిక జాఞ్నవంతు  
న ఋ లటుల్ పలికెద రంత యెరుక  

యెద గలిగినేని యెరిగింపు డేను మొదల  
నెవ తె ననన్ మరి రలిటుట్ లనిరి 

 
తిర్కాలజాఞ్నులు ఐన ఋషులలాగా చెపుత్నాన్రు, అంత తెలిసేత్ అపుప్డు, మొదలు నేనెవరిని చెపప్ండి అని అడిగింది అనుమానంగా, 
కుతూహలంగా, ఆశచ్రయ్ంగా, పరిహాసంగా! వారు చెపప్డం మొదలెటాట్రు.   

  
PPP 

గోదాదేవికి చెలికతెత్లు ఆమె పూరవ్జనమ్ను గురించి చెపప్డం మొదలుబెటాట్రు. 
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ది జదుపర్ సవంబుఁ గాంచిన సపతిన్ం జూచి చూపోప కిం 
త జిలుగ్ ంబని యంత  మది నీరాయ్కోర్ ధము ల ందడిం 
ప రిం బోక దుమంబుఁ గై కొనఁబతి నమ్ందనన్ మానెలల్ ఁ దే 
నవధిం బెటిట్ న సతయ్  వహహ కా  భామినీ నా డున్  

 
దేవవృక్షపు పుషాప్నిన్, పారిజాత పుషాప్నిన్ పొందిన సవతిని రుకిమ్ణిని జూసి, సహించలేక, చినన్ విషయానిన్ పెదద్లుగా జేసి, 

మనసులో ఈరష్య్, కోర్ధము చెలరేగి, పూవుతో పోనీయకుండా ఏకంగా చెటుట్కు చెటుట్నే పొందిన దానివి, ఔషధం కోసము చెటుట్కు చెటుట్నే 
తీసుకురావాలిస్న శర్మను భరత్ ఐన శీర్కృషణ్ పరమాతుమ్డికి కలిగించిన సతయ్భామవు నీవే కదా, ఆహాహా! అని ఆశచ్రయ్ంగా అనన్టుల్గా, 
నవువ్తూ అనన్టుల్గా అనాన్రు చెలికతెత్లు. 

చీకటింటోల్ దీపానిన్ వెలిగిసేత్ ఇంటోల్ని వసుత్వులు ఒకొక్కక్టే కనిపించినటుట్ పూరవ్జనమ్ సుఫ్రణతో పూరవ్ జనమ్లో పరమాతుమ్నితో 
పొందిన ఆనందం, ఆ అనుభవాలు అనీన్ గురుత్కొచాచ్యి గోదాదేవికి. 
 

లిక కనున్లం బొడము రి సకజజ్ ల మార్ తశర్   
గోళక మై  తదంతికపుఁ గుంతలవలిల్ కిఁ దలిల్ ఁదోడుగా  
మై లవలి నన్న లిన్గుడు మై ఁ బులకలొప్డమన్ శల్ థాంగియై   
లినఁ జూచి డెందములు రర్ న  యని బోటు లరిమ్లిన్   

 
విశాలములైన సోగకనున్ల నుండి ఊరుతునన్ నీరు కంటికాటుకతో కలిసి చెవులనే గోళములను ఆశర్యించాయి. ఆ చెవుల 

సమీపంలోనే ఉనన్ తలవెంటుర్కలు అనే తలిల్కి తోడుగా, ఆ తలవెంటుర్కలను తడిపేశాయి. ఆమె శరీరము అనే ఏలకి తీగకు పూచిన 
మొలకలాల్ంటి మొగగ్లలాంటి పులకలు కలిగాయి.  

శరీరము కుర్శించినటుల్, నీరసించినటుల్ మూరఛ్ పోయింది. అది చూసిన చెలికతెత్లకు బాధకలిగింది. ఆమె మీది పేర్మతో యిలా 
బాధపడాడ్రు.  
 

ఎంతకుఁ దెచెచ్నే సర జేకష్ణచెయద్ ము లందుమీద జ 
నామ్ంతరవరత్ నంబు హృదయంబున కితత్ రి నెచచ్రించి గో 
రంతలు కొండలంత లగునటుల్ గఁ జే తి మంచుఁ జేటికా  
ంతసతాళవృంతమృదు త మాంబుకనాళిఁ దేరిచ్నన్  

 
ఈ పదామ్కిష్ చేతలు ఎంతకు దెచాచ్యి! వాటిమీద ఆమె జనామ్ంతర పోకడలను ఈ సమయంలో గురుత్జేసి గోరంతలు కొండంతలుగా 

జేశామే! అని బాధపడుతూ చెలికతెత్లు విసనకరర్లతో చలల్ని గాలిని వీచి, చలల్ని నీటిని చిలుకరించి ఆమెను మూరఛ్నుండి తేలాచ్రు.    
మూరఛ్నుండి తేరుకునన్ గోదాదేవి యిలా అనన్ది. 
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తెలి  కను దెఱచి ండియు  
జలజేకష్ణ తనుమ్కుంద చరణ సమ్ృతిని  
శచ్లతఁ గను మొగిచి మరి య 
లు రెపప్లఁ దోఁపఁ దెఱచి చూచి సఖులతోన్  

 
తెలివి వచిచ్, కనులు తెరిచి మరలా ముకుందుని చరణములను గురుత్చేసుకుని నిశచ్లంగా కనులు మూసుకుని కొదిద్సేపు మౌనంగా 

ఉండి, రెపప్లమీద కనీన్రు కనిపిసుత్ండగా కనులు తెరిచి చూసూత్ చెలికతెత్లను పర్శిన్ంచింది. 
 

మీ రెవ  రనుటయును శృం 
గారిణి మే మురగకనయ్కల మింతకు ము 
నాధ్ రుణి కేతెంచితి మన 
నారామలఁ గౌగిలించి యారిత్  నబ్లికెన్ 

 
నేను పూరవ్జనమ్లో సతయ్భామను, సరే, మీరెవవ్రు అని పర్శిన్ంచగా, ఓ సుందరీ! మేము ఇంతకు ముందు నాగకనయ్లము, 

భూలోకానికి యిలా వచాచ్ము( మేము నాగకనయ్కలము, నీకంటే ముందుగా భూలోకంలో జనిమ్ంచాము, నీ కోసం) అనగానే గోదాదేవి ఆరిత్గా 
వారిని కౌగిలించుకునన్ది. గోదాదేవికి ఆమె పూరవ్జనమ్లో సతయ్భామయై శీర్కృషుణ్ని పతిగా పొందిన  సంగతిని ఆమెకు ఈ జనమ్లో 
చెలికతెత్లుగా జనిమ్ంచిన నాగకనయ్లు మరాళిక, ఏకావళి, సర్గివ్ణి,హరిణి, మనోజఞ్ అనే ఆ చెలికతెత్లు తెలియజేయగానే మూరఛ్పోయి,తేరుకునన్  
గోదాదేవి విలపించడం పార్రంభించింది.  
 
 
 

అటిట్  మురారి కపుప్ డనుఁగై  మరి యీకలి ళఁ గర్ మమ్రం  
బుటిట్  యోగ దనలఁ బొకెక్డు నీ తను ల తండిర్  తా 
నిటట్ గు ననున్ నింకొకని కియయ్క తొలత్ న యోగశకిత్ ఁ బోఁ  
బెటెట్ ద దీని ండియు నుపేందర్  పదాంబురుహంబు పటెట్ దన్  

 
'అటువంటి' మురారికి ఆ జనమ్లో పిర్యురాలనై, ఈ కలికాలంలో యిలా మరలా జనిమ్ంచి, యిలా వియోగ వేదనలో కుమిలిపోయే 

ఈ జనమ్ ఎందుకు? ఇలాంటి ననున్ నా తండిర్ ఇంకొకరికి ఇచిచ్ పెండిల్ చేయకముందే యోగమారగ్ంలో ఈ శరీరానిన్ తయ్జిసాత్ను. మరలా 
ఉపేందుర్ని పదకమలములనే పటుట్కుంటాను అని శరీరానిన్ తయ్జించడానికి సిదధ్పడింది గోదాదేవి. 'అటువంటి మురారి' అనడంలో  
ముదుద్లభారయ్ కోసం కేవలం పూవునే గాక చెటుట్కు చెటుట్నే తెచిచ్ పెరటిలో పాతిన శీర్కృషుణ్డు అనన్ మురిపెం ఉంది. అంతకుముందు పై పై 
కోపంతో తను నిందించిన అవతారాల పర్సకిత్ ఉంది. ఆదివరాహుడై భూదేవిని మనిన్ంచి ఏలుకునన్వాడు, శీర్రాముడై పతిన్కోసం పరితపించి 
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పదితలల పురుగును ఏరిపారేసినవాడు, శీర్కృషుణ్డై పదహారువేల కనయ్లను, ఎనిమిదిమంది పటట్మహిషులను అలరించిన శీర్కృషుణ్డు, 
అందరికనాన్ గారాబంగా 'తనను' చూసుకునన్ నాథుడు అనన్ బెంగ ఉనన్ది. 
 

అనిన రలు పలిక్ రా యదువతంస  
మెందు జనాన్డు ను రంగమంద నిలెచ్  
గపా టేల యతడ నీ భుడగుటకు  

నరచ్నాదుల ని టి హరి భజింపు  
 

నా శరీరానిన్ తాయ్గం చేసాత్ను అనన్ గోదాదేవితో ' ఆ యదుభూషణుడు ఎకక్డికి పోయాడని? శీర్రంగము లోనే రంగనాథుడై 
నిలిచాడు. తొందరపాటు ఎందుకు? ఆ సావ్మియే, ఆ రంగనాథుడే నీ భరత్ కావడం కోసం అరచ్నాదులతో ఈ పటట్ణంలోని హరిని, 
విలిల్పుతూత్రులోని 'మనాన్రు' సావ్మిని సేవ చేయవమామ్' అని సలహాను ఇచాచ్రు, ఉపదేశమును చేశారు చెలికతెత్లు. ఆమెను ఆతమ్తాయ్గపు 
ఆలోచనల నుండి తపిప్ంచారు. గోదాదేవికి విరహతాపము ఇంకా ఎకుక్వైంది, తను ఎవరో తెలిసి, ఏం పోగొటుట్కునన్దో తెలిసి. 
ఇకక్డ కొనిన్ అదుభ్తమైన వరణ్నలు చేశారు రాయలవారు. యివి విచితర్ములైన పర్యోగాలు, వినూతన్ములైన పర్యోగాలు, కొదిద్గా కిల్షట్త 
ఉనన్పప్టికీ రసాశిల్షట్ములైన పర్యోగాలు, మచుచ్కు ఒకటి రెండు చూదాద్ం. 
 

అలుకకు మనన్ఁ దేరి మరి యంతటనుండియు ళ ళ నె 
చెచ్లు లిడు తెలు లనమ్గుడఁ జింతల సంతమసంబుల న మా 
కలితత మించె మిమ్డని కార య్మునన్ హృదయంబున న దా 
పలపలగాక నీలముల బనన్సరంబయి నిరమ్లాంగికిన్  
 
 

 
'అలుకకు' అంటే భయపడకు అని చెలికతెత్లు ఊరడించడం వలన కొదిద్గా తేరుకునన్ది. అలా పర్తిసారీ వారు ఊరడించినపుప్డు 

ఊరట పొంది, వారి జాఞ్న బోధలు, సూచనలు అనే తెలల్ని వెలుగులు కలుగుతాయి. మరలా అంతలోనే చింతలు అనే నలల్ని కాంతులు 
అలుముకుంటాయి. యిలా మనోవేదనతో కృశించిపోయి, ఆభరణాల, అలంకరణాల కోరిక నశించిపోయిన గోదాదేవికి, ఏ ఆభరణాల లోటూ 
లేకుండా, ఆ ఆనందము అనే తెలల్నికాంతుల మంచి ముతాయ్లు, నలల్నయయ్మీది దిగులు అనే నలల్ని కాంతుల నీలమణులు ఆభరణాలుగా  
ఉనాన్యి. ఒకసారి ఆశల మెరుపులు, మరొకసారి నిరాశల నీలిమలు ఆమెను కముమ్కుంటాయి. ఆ జాడలు పైకే తెలుసాత్యి, ఎందుకంటే 
ఆమె నిరమ్లాంగి కనుక, అంటే సవ్చఛ్మైన దేహమును కలిగినది కనుక. సవ్చఛ్మైన దేహము కనుక పారదరశ్కంగా లోపలి హృదయానిన్, దాని 
ఆనందానిన్, ఆవేదనను పైకే వయ్కత్ం చేసుత్ంది. సవ్చఛ్మైనది అంటే నిరమ్లమైనది, అంటే కలాల్ కపటము తెలియనిది కూడా, కనుక తన 
భావాలను దాచిపెటుట్కోవడం చేతగాక, పైకే వయ్కత్ం చేయడం వలన, ఆ ఆనందము, ఆ ఆవేదన యివే ఆమెకు ఆభరణాలుగా కనిపిసాత్యి, వేరే 
ఆభరణాల అవసరము లేకుండా, యిదీ రాయల పర్యోగ వైచితిర్, వరణ్నా చమతక్ృతి. 
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ఎల  యేపొర్ దుద్ ఁ గను ందనీక మరుఁడు 
కలహమున కంక కాఁడయి కాలు దర్ వ ఁ  
బాండుబ ళకష్పాపరంపరలు డల  
కింటిలో నేదుములల్ యెయ్ నిందుముఖికి  

 
ఏ పొదూద్ వదలకుండా కాచుకుని మనమ్థుడు కలహానికి పంతంపటిట్ (అంకకాడు అయి) కాలుదువువ్తునాన్డు ఆమె మీదికి. 

పాండుపక్షము అంటే పునన్మి రోజుల పదిహేను రోజులు. బహుళపక్షము అంటే అమావాశయ్రోజుల పదిహేను రోజులు. నిజానికి ఈ 
రెండిటికీ తేడా ఉండాలి. పునన్మి రోజులలో పోనుపోనూ కాంతి పెరుగుతుంది, అమావాశయ్ రోజులోల్ పోనుపోనూ చీకటి పెరుగుతుంది. 
గోదాదేవికి మాతర్ం అలా 'వెడలక' అలా జరుగక, అనిన్ రోజులూ ఒకక్తీరుగానే జరుగుతునాన్యి, ఏ మారూప్ లేదు, అంటే ఆమెకు 
బాహయ్పర్పంచాపు ధాయ్సే లేదు. 'ఏదు' అంటే ముళళ్పంది. ముళళ్పంది ములుల్ యింటోల్ వుంటే జగడాలు ఉంటాయి అని గార్మీణుల విశావ్సం. 
యింటిలో ముళళ్పంది ముళుళ్ ఉనన్టుట్గా నిరంతరమూ కలహమే అయింది ఆమెకు, మనమ్థునితో.  
 

యింకా లోతుగా పరిశీలిసేత్ ముండల్పంది ముళుళ్ కొనిన్ తెలల్తెలల్గా ఉంటాయి, పండు ముళుళ్ అనన్మాట, రాలిపోయేవి, కనుక తెలల్గా 
ఉంటాయి, కొనిన్ నలల్గా ఉంటాయి, ముళుళ్ అని మనము అంటాము కానీ అవి దాని రోమాలే. రాలిన రోమాలు, కేశాలు జంతువులవైనా, 
మనుషులవైనా యింటోల్ ఉండడం అశుభం అని పెదద్ల విశావ్సం, కనుకనే యింటోల్, గృహమధయ్ంలో, గడాడ్లు గీసుకోవడం, మీసాలు 
కతిత్రించుకోవడం చేయవదుద్ అని మన సంపర్దాయము. ముళళ్పంది తెలల్ని ముళళ్లా, తెలల్ని రోమాలలాగా తెలల్ని వెనెన్లరోజుల కిరణాలు 
ఉనాన్యి. ముళళ్పంది నలల్ని ముళళ్లాగా, నలల్ని రోమాలలాగా నలల్ని అమావాశయ్రోజులు ఉనాన్యి. నలల్నివైనా, తెలల్నివైనా ముళళ్పంది 
ముళుళ్ కనుక, నిరంతరమూ మనమ్థుడు ఆమెతో కయాయ్నికి కాలుదువువ్తూనే ఉనాన్డు, కనుక కూడా గోదాదేవికి పునన్మి రోజులకూ, 
అమావాశయ్ రోజులకూ తేడా లేకుండా కాలం జరుగుతునన్ది. అదీ రాయలవారి ఊహాశకిత్.  

PPP 
గోదాదేవి పడుతునన్ అవసథ్ను వరిణ్సుత్నాన్డు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. 

 
సురుచిరవితానదంభ కౌసుంభ ధారి  
తుహినధారాగృహాంగి బిందువులు సెదర  
పొంత ఘటయంతర్సరము దిర్పుప్చు జపించు  
మగువధృతి దూల మధాయ్హన్ మంతర్వాది  

 
మధాయ్హన్ము అనే మంతర్గాడుమెరిసిపోతునన్ కాషాయవరణ్ములో నునన్ వసాత్ర్నిన్ ధరించి, ఘటయంతర్ము అనే జపమాలికను తిర్పుతూ మంతర్జపము 
చేసుత్నాన్డు, ఆమెను విహవ్లను చేయడానికి, వివశురాలిని చేయడానికి. మంచుతుంపరల వంటి జలుల్లను వెలువరిసుత్నన్  నీరు తోడే యంతార్లను 
తిర్పుప్తూ నీటి జలుల్లు పడుతుండగా ఘటయంతర్ము అనే జపమాలికను తిర్పుతూ మంతర్జపము చేసుత్నాన్డు, ఆమెను విహవ్లను చేయడానికి, 
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వివశురాలిని చేయడానికి. చాలా విచితర్మైన, కిల్షట్మైన పదయ్ం యిది. పగలూ రేయీ ఒకక్తీరుగా విరహ తాపం పొందుతునన్ది గోదాదేవి. మధాయ్హన్ 
సమయాలలో లోని తాపము, బయటి తాపము రెండూ కలిసి మరింతగా తపింపజేసుత్ంటే మోటబావి వదద్ ఉనన్ కుటీరంలోకి చేరుకుంటుంది. అకక్డ  
ఘటయంతర్ం ఉంటుంది. అంటే యంతర్ం దావ్రా నడిచే, నీళుళ్ తోడిపోసే కుండలు బావిలోకి పైకీ కిర్ందకూ తిరుగుతూ నీళుళ్ చేదిపోసుత్ంటాయి. కిర్ందికి 
వెళిళ్నపుడు కుండలు వంగి మునిగి నీళళ్ను నింపుకుంటాయి. పైకి వచిచ్నపుప్డు వంగి నీళళ్ను గుమమ్రిసాత్యి. అలా గుమమ్రించినపుప్డు ఆ తాకిడికి నీటి 
తుంపరలు ఎగిసి పడుతుంటాయి. నాయ్యానికి ఆ చలల్ని జలుల్లు హాయిని కలిగించాలి. కానీ శీర్కృషణ్విరహాకులచితత్ ఐన గోదాదేవికి ఆ నీటి తుంపరలు  
ఇంకా వేడిమిని కలుగజేసాత్యి. భూమి వేడెకిక్ ఉనన్పుప్డు పడే చిరుజలుల్లవలన లోని తాపం బయటకు వచిచ్ ఇంకా ఉకక్గా వేడిగా వుంటుంది కదా, అలా 
అనన్మాట. యిలా యిబబ్ంది పెడుతునన్ ఆ ఎరర్ని మధాయ్హన్ం కాషాయ వసాత్ర్నిన్ ధరించిన ఒక మంతర్గాడిలాగా ఉనన్ది. నిరంతరమూ పైకీ కిర్ందికీ 
తిరుగుతునన్ ఆ నీటి కుండలు ఆ మంతర్గాడి చేతిలో తిరుగుతునన్ మంతర్జపమాలలాగా ఉనాన్యి. ఆమె ధైరయ్ం సడలిపోవడం కోసం చేసుత్నన్ 
మంతర్కటుట్లాగా  ఉనన్ మంతర్ ఉచాచ్రణ వలన ఆ మంతర్గాడి నోటి తుంపరలు పడుతునన్టుల్గా కుండలు గుమమ్రిసుత్నన్ నీళళ్ తుంపరలు ఉనాన్యి. 
యికక్డ రాయలవారు మాతర్మే వార్యగలిగిన కిల్షట్మైన పదయ్ంలో కూడా  ఒక చమతాక్రానిన్ పొదిగాడు రాయలవారు.బిగగ్రగా ఉచచ్రిసూత్ చేసే ఆ 
మంతోర్చాచ్రణ వలన చిందుతునన్ నోటి తుంపరలు, ఆ ఎరర్ని వసాత్ర్లు 'మాయల పకీరు' లాంటి కుష్దర్ మంతోర్చాచ్రణ చేసుత్నన్ ఒక కుష్దర్ మాంతిర్కుడిని 
చూపిసుత్నాన్యి, ఆ మంతర్ శబాద్లను విని,ఇంకా ధైరయ్ము చెడి వివశురాలు అవుతునన్ది కనుక మధాయ్హన్ము అనే 'మంతర్వాది' అనాన్డు. కుష్దర్ శకుత్లు 
ఉనాన్యని నమిమ్నవారు, అవి సోకినాయేమో అనుకునేవారు ఏం చేసాత్రు? చేతబడి జరిగిందేమో అనుకునే వారు ఏం చేసాత్రు? దైవ శకిత్ని ఆశర్యిసాత్రు, 
విరుగుడుగా పర్తికిర్య చేసుకుంటారు, ముందు ముందు గోదాదేవి అదే చేయబోతునన్ది, విషుణ్దాసయ్ం, అరచ్నం, జపము చేయబోతునన్ది.   
 
                     యిలా సరవ్కాల సరావ్వసథ్లలో ఊరట లేనిదై, యిక యిలా కాదు అనుకుని, ఆ విలిల్పుతూత్రు లోనునన్ విషుణ్మూరిత్ని ఆరాధించి, ఆయనను 
పర్సనున్డిని చేసుకుని శీర్హరిని భరత్గా పొందడానికి నిశచ్యించుకునన్ది. అంతకుముందు చెలికతెత్లు చెపిప్నటుల్గా చేయడానికి నిరణ్యించుకునన్ది. 
 

పదామ్సయ్ పర్తిదిన పర్తూయ్షమును మౌన  
నియతి మేలొక్ని సఖీచయము మోర్ల  
హేమపాతిర్క హరిదార్మలకాయ్దిక  
సాన్నీయవసుత్వర్జంబు గొనుచు  
ధౌతాంశుకంబులు తడి యొతుత్లును దేర  
నంతః పథంబున నరిగి నిజగృ 
హారామ దీరిఘ్క ననుసంహిత దార్వి 
డామాన్యయై సాన్న మాచరించి  
 
పరజ్నీ లేశ పూరణ్ సౌభాగయ్దాంగ  
ధూతి చకచక లీ రెండ తోడ మారు  
మలయ నిడువెండుర్కలగుంపు మలచివైచి  
వేగ వెడవెడ దడియొతిత్ విధియుతముగ  
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ఆ పదమ్ముఖి పర్తిరోజూ మౌనవర్తంతో లేచి, చెలికతెత్లు ముందు నడుసుత్ండగా, పసుపు, ఉసిరికలు మొదలైన సాన్నానికి తగిన వసుత్వులను 
బంగారు పళెళ్ంలో ఉంచుకుని, ఉతికిన వసాత్ర్లు, తడి ఒతుత్కోడానికి వసాత్ర్లను చెలికతెత్లు తెసుత్ండగా పెరటితోర్వలో వెళిల్, యింటి వెనుకనునన్ వనంలో 
ఉనన్ దిగుడుబావికి వెళిల్, దార్విడవేదమును అనుసంధానము చేసూత్ సాన్నంచేసి, పసుపు పొడికి కూడా అందానిన్ తెచేచ్ పచచ్ని, అందమైన శరీరము 
వణుకుతుండగా నీరెండకు కాచుకుంటూ, దీరఘ్ కేశములను మలచి వెనుకకు వేసుకుని తవ్ర తవ్రగా పైపైన తడి తుడుచుకుని విధివిధానంగా 
ఊరధ్వ్పుండార్లను ధరిసుత్ంది. అంటే దార్విడ వేదం చెపిప్నటుల్  కేశవాయనమః అనే మంతర్ంతో మొదలుబెటిట్, ఓం దామోదరాయ నమః అనే మంతర్ము 
వరకూ ఉనన్ పనెన్ండు నామములను సమ్రిసూత్ 'పుండర్ ధారణ' అంటే బొటుట్ పెటుట్కొనడం చేయాలని వైషణ్వ సంపర్దాయం. అలా పనెన్ండు నామ 
మంతర్ములను మననం చేసూత్ పనెన్ండు చోటల్ పుండర్ములను ధరించి, '.. .. నామ దావ్దశ పంజరం పర్విషోట్హం న మే కించిత భయమసిత్ కదాచన' అని 
పనెన్ండు నామముల పంజరంలో భదర్ంగా రక్షణ  పొందుతాడు వైషణ్వమారాగ్నువరిత్.   'లలాటే కేశవం ధాయ్యేత..' అని విధి, అంటే ' పురసాత్త కేశవః 
పాతు చకీర్ జాంబూనద పర్భః' అని కేశవుడిని మననం చేసూత్ లలాటం మీద, నుదుటిమీద ఊరధ్వ్పుండర్మును ధరించాలి కనుక, అలా సమ్రిసూత్, మననం 
చేసూత్ నుదుట తిరుమణి తీరిచ్ దిదుద్కుంటుంది గోదమమ్ అని తెలియజేసుత్నాన్డు తరావ్తి పదాయ్నికి అనుసంధానంగా.        
 

కుందరదాగర్ నెనొన్సల గుమమ్డిగింజ తెరంగు పాండు మృ 
దిబ్ందువుఁ దీరిచ్ చెందిరము పేచక శీరష్ముపైఁ  బలె నగ్టిం  
జందుర కావిజీ బమరఁ  జలల్ని రేయిటి తటుట్పునగ్ళు 
లివ్ందులఁ దేల నూనెముడి వెండుర్కలం దడి తావు లీనగన    

 
మొలల్ మొగగ్లాల్ంటి దంతములునన్ ఆ సుందరి నుదుటిమీద గుమమ్దిగినాజ ఆకారంలో తిరుమణి తిలకానిన్ పెటుట్కుంటుంది. ఎతైత్న విశాలమైన 

పిరుదులమీద సిందూరవరణ్ వలక్లానిన్ ధరిసుత్ంది. అది చూడడానికి ఏనుగు కుంభసథ్లం మీద సిందూరం పూత పూసినటుల్ కనిపిసుత్ంది. గతరాతిర్  
అలదుకునన్ పరిమళ దర్వయ్ములసువాసనలకు తుమెమ్దలు శరీరానికి మూగుతుండగా, అంతకుముందు ఎపుప్డో రాసుకునన్ నూనెవెంటుర్కలకు తడి 
అంటుకుని, అంటుకొనక వింత శోభలను చేకూరుసుత్ంటాయి. అలా దురితలతా లవితర్యై, విచితర్ పవితర్ పరిమళసముచచ్యంగా కోవెలకు 
బయలుదేరుతుంది. శీర్హరిని భరత్గా పొందడంకోసం గోదాదేవి వర్తంచేయడం పార్రంభించింది. 
 

బోటి గటిట్న చెంగలవ్ పూవుటెతుత్ఁ   
దరు పరిణ తోరుకదళిమంజరియుఁ గొనుడుఁ   
బోయి గుడి నంబి విజనంబుఁ జేయఁ జొచిచ్  
మొర్కిక్ వేదికఁ బలువనెన్ ముర్గుగ్ వెటిట్ 

 
చెలికతెత్ కటిట్ ఇచిచ్న పెదద్ ఎరర్కలువల పూదండను, చెటుట్మీదే పండిన అరటిగెలను (తరు పరిణత ఊరు కదళి మంజరి) పటిట్ంచుకుని పోయి, 

గుడిలో అరచ్కుడు(నంబి) జనులనందరినీ పంపివేసిన తరావ్త  ఏకాంతంగా, పర్శాంతంగా కోవెలలోకి పర్వేశించి, సావ్మికి నమసక్రించి, వేదిక మీద 
రంగు రంగుల ముగుగ్లు పెడుతుంది. జనులనందరినీ పంపించి వేయడం అంటే వెళళ్గొటట్డం కాదు, చిరు పూజలునన్వారిని వారి వారి పూజలు చేయించి 
పంపించి, విశేష పూజలు అరచ్నలు చేసేవారిని తరావ్త లోపలి రపిప్ంచి వారి పూజలు నిరవ్హించడం సహజమే కదా, అదీ విశేషం. 
 

కపిలగవిసరిప్ఁ బృథు దీపకళికఁ దీరిచ్      



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   178 McõGS¥{MLjjÁ

దవ్యముతో వక్షమునఁ గలవ్దండసేరిచ్  
యగరు ధూపంబు లిడి శరక్రాజయ్ యుకత్  
హృదయ కదళీఫలాళి నైవేదయ్మిచిచ్  

 
కపిలధేనువు పాలను కాచి, వెనన్ను తీసి కరిగించి చేసిన నేయితో పెదద్ దీపమును వెలిగించి, దవ్యమంతర్మును పఠిసూత్ సావ్మి వక్షసథ్లము మీద 

ఎరర్కలువల దండను అలంకరించి, అగరు పొడితో ధూపం ఇచిచ్, చకక్ర, నేయి, అరటిపండల్ను నైవేదయ్ం పెడుతుంది.   
 

ఖండిత పూగీ నాగర  
ఖండంబులు ఘన శశాంక ఖండంబులచే 
హిండితములు గావించి య 
ఖండసిథ్రభకిత్ నొసఁగి కదలి చెలులతోన  

 
కతిత్రించిన పోకచెకక్లు, సొంటిముకక్లు(నాగర) శేర్షఠ్మైన కరూప్రపు తునుకలతో (ఘన శశాంక ఖండంబులు) కలిపి అఖండమైన భకిత్తో 

తాంబూలానిన్ సావ్మికి సమరిప్ంచి చెలికతెత్లతో కదలిపోతుంది. 
 

చెలువ గరభ్గృహ పర్దకిష్ణముఁ జేసి  
వినతయై మౌళి శఠకోపమును ధరించి  
చరణతీరథ్ముఁ గొని తతర్ప్సాద లబధ్ 
మయినమాలయ్ముఁ  దాలిచ్ గేహమునకరుగు 

 
ఆ సుందరి గరభ్గృహానికి పర్దకిష్ణ జేసి, వినమర్ంగా శఠకోపమును తీసుకుని సావ్మి చరణతీరథ్మును తీసుకుని ఆ సావ్మి పర్సాదముగా 

అరచ్కసావ్మి ఇచిచ్న మాలను తీసుకుని ధరించి, యింటికి వెడుతుంది. 
 

పర్తిదినము నిటుల్ చని య 
చుయ్త పూజ యొనరిచ్ వచిచ్ సుదతి వియోగ  
చుయ్తధైరయ్ యగుచు నయయ్దు  
పతిగుణములు దర్విడభాషఁ బాడుచునుండున  

 
పర్తిదినమూ యిలాగే కోవెలకు వెళిల్ అచుయ్తుని పూజ చేసి వచిచ్ ఆమె వియోగ బాధచే సడలిన ధైరయ్ముతో ఆ యాదవపర్భువు గుణములను, 

శీర్కృషుణ్ని గుణములను దార్విడ భాషలో పాడుతూ ఉంటుంది. యిలా ఆమె ఆ దార్విడ భాషలో పాడిన పాటలే(పాశురములే) తిరుపాప్వై. యిలా కేవలం 
రెండు ముకక్లోల్ అమమ్వారి దివయ్సారసవ్తమైన తిరుపాప్వైని లీలామాతర్ంగా సూచించాడు శీర్కృషణ్ దేవరాయలు. రాయలవారి సరవ్తంతర్సవ్తంతర్సారవ్భౌమ 
లక్షణానికి యిది ఒక ఉదాహరణ. ఎందుకంటే వేరే ఎవరైనా గోదాదేవి నాయికగా ఉనన్ కావయ్ములో తిరుపాప్వైని విసత్ృతంగా ఉదాహరించకుండా 
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ఉండడం అంటే భయపడేవారు, విమరశ్లకు, భకిత్తో కూడా. కానీ యిది ఆధాయ్తిమ్క గర్ంథం కాదు, పర్బంధం. కనుక పర్బంధ లక్షణాలకే పార్ధానయ్తను 
ఇచాచ్రు రాయలవారు. యింతలో వసంత ఋతువు పర్వేశించింది. 

PPP 
గోదాదేవి శీర్హరిని తన నాథునిగా పొందదలచి ఆయనను విశేష మారగ్ంలో అరిచ్ంచడం మొదలెటిట్ంది. ఇంతలో వసంతఋతువు పర్వేశించింది. 

ఋతువరణ్న పర్బంధ లక్షణాలలో ఒకటి. ఇంతకుముందు గీర్షమ్ ఋతువును, వరష్ ఋతువును, శరదుర్తువును వరిణ్ంచిన రాయలవారు ఇపుప్డు 
వసంతవరణ్నాసుమ లతాంతాల వరష్ం కురిపిసుత్నాన్డు. అరవై ఆరు పదయ్  గదయ్ ఆశావ్సాంత పదాయ్లతో కూడిన ఈ భాగం మాటలకందని చమతుర్క్తికి, 
కలప్నలకు నిలయం. మచుచ్కు కొనిన్ ముఖయ్మైన ఘటాట్లను రుచి చూసి ఆ తరావ్త ఈ పర్బంధంలోని చివరిదైన ఆరవ ఆశావ్సానికి వెళాద్ము. 

 
మొదల నాముకత్మాలయ్ద మదనతాప 
తరణి పెను టట్ ఁగిన దకిష్ణాశ 

మతక్ృతోషమ్కుఁ దుదముటట్ మాఁడు ననుచుఁ 
దొలఁగె నన నుతత్రాశకు దొలఁగెఁ ధరణి 

 
మొదలే 'ఆముకత్మాలయ్ద' కు కలిగిన మదనతాపమనే సూరుయ్డు 'రెచిచ్పోవడం'తో వేగిపోయిన దకిష్ణాకాశం నా వేడిమికి పూరిత్గా 

మాడిపోతుంది, ఎందుకులే పాపం అనన్టుల్గా ఉతత్రాకాశానికి తొలిగిపోయాడు ఆకాశంలో సూరుయ్డు. అంటే ఉతత్రాయణం పర్వేశించింది. చాలా చినిన్ 
పదయ్ం, కానీ పెనుచమతాక్రాల రసరమయ్ం. చాలా సరసమయమైన రహసాయ్లను కషట్పడకుండా తెలుసుకునే విధంగా సునిన్తంగా, సరళంగా, కుల్పత్ంగా 
చెపిప్న అరుదైన రాయలవారి పదాయ్లలో యిదొకటి. 

 
'ఆముకత్మాలయ్ద' అనే గర్ంథ నామధేయంతో వసంతఋతువు మొదలైంది. ఆముకత్ము అంటే వదిలిపెటిట్నది, అంటే ధరించి విడిచిపెటిట్నది. 

మాలయ్ము అంటే మాలిక, తెలిసినదే, 'ద' అంటే యిచిచ్నది. అంటే తను ధరించి విడిచిపెటిట్న, ఎంగిలిచేసిన, అనుభవించి యిచిచ్న మాలను పరమాతుమ్నికి 
యిచిచ్ంది కనుక 'ఆముకత్మాలయ్ద' ఐంది ఆవిడ. నిజానికి ఈ గర్ంథానికి 'విషుణ్చితీత్యము' అనే మరొక పేరు కూడా ఉనన్ది. విషుణ్చితుత్ని కథ కనుక. 
మొదటినుండీ చివరివరకూ పర్తి ఆశావ్సములోనూ ఆయన ఉనాన్డు కనుక. కానీ ఆయన తన పరమాతుమ్నిలానే కనిపించీ, కనిపించక ఉనన్టేట్ 
అనిపిసుత్ంది. గోదమమ్ విశవ్రూపంతో నిండిపోతుంది, ఈ కథ తెలిసిన వారే, కథను పేర్మించేవారే దీనిన్ చదువుతారు గనుక. ఖచిచ్తంగా ఉనన్దునన్టుట్గా 
గర్ంథ నామధేయానిన్ యిలా పదయ్రూపములో ఇచిచ్న పర్బంధం వేరే ఏదీ సామానయ్ పాఠకుడైన ఈ వాయ్సకరత్కు కనబడలేదు. మనం ఈ రోజులోల్ 'టైటిల 
సాంగ' అని అనుకుంటునన్టుల్ యిది 'టైటిల పదయ్ం'. యిది ఒక చమతాక్రం. 

 
వసంతంలో కొతత్ ఆశలు మోసులెతుత్తాయి. కొతత్ చివుళుళ్ తలలెతుత్తాయి. వసంతంలో తొడిగిన పర్తి చివురు, పర్తి సుమము శోభిసుత్ంది. 

మిగిలిన ఋతువులోల్ ఎంత పర్యతిన్ంచి, పేర్మించి సాకినా కళ, ఈ జీవము ఉండదు లతలలో, వృకాష్లలో, పూలలో, గాలిలో పర్కృతిలో కూడా. వేడి 
ఎకుక్వై ఎండాకాలంలో, తడి ఎకుక్వై వరాష్కాలంలో, సూరయ్కాంతి తగిగ్ శరదృతువులో, మరీ కీష్ణించి హేమంత ఋతువులో, శిథిలమై శిశిర ఋతువులో 
ఆకులు, పూలరేకులు, చివుళుళ్ మాడిపోతాయి, నానిపోతాయి, నలిగిపోతాయి, రాలిపోతాయి. యిది ఋతుపరమైన రహసయ్ం, ఈ రహసాయ్నిన్ అమమ్ 
కోరెక్పరంగావాడుకునాన్రు కవనసారవ్భౌమ రసికరాయలు, కనుకనే ఆమె కామనల వసంతమిది, ఫలిసుత్ంది. 

 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   180 McõGS¥{MLjjÁ

ఆమె కామనల వసంతఋతువును సూచించడానికే ఆమె పేరుతో మొదలెటాట్డు. ఆపేరు కూడా ఆమె ఏ రకంగా పరమాతుమ్డిని లొంగదీసుకుందో 
తెలియజేసే పేరే పెటాట్డు. ఒక చమతాక్రం ఏమిటంటే ' ఈ పాటికే వధూవరులు దండలు మారుచ్కోవడం' పూరిత్ ఐంది. ముందు ఆమె చాటుగా ధరించి 
వదిలివేసిన మాలను పరమాతుమ్నికి యివవ్డానిన్ గురించి చెపాప్డు. ఈ ఆశావ్సంలో పరమాతుమ్డు ధరించిన మాలను నిరామ్లయ్ంగా, పర్సాదంగా 
అరచ్కసావ్మి యిసేత్ ధరించింది అని చెపాప్డు. అమమ్ ఇంకా నేరుగా అయయ్ను చేరుకోలేదు, భకుత్రాలి సాథ్యిలో ఉనన్ది, కనుక మధయ్న అరచ్కసావ్మి కరుణ 
అవసరము ఐంది. భగవంతునికి, భకుత్నికి మధయ్న గురువుగా, అనుసంధానకరత్గా ఒకరు అవసరం, కనుక అరచ్కసావ్మి(నంబి) యిచిచ్న మాలను 
ధరించింది అని సప్షట్ంగా చెపాప్డు. యికపై విశవ్ంలో అదృషట్వంతులు కావాలనుకునే భకుత్లెవరికీ వేరేవారి అవసరము లేదు, ఉండదు. గురువుగా, 
సంధానకరత్గా, అమమ్గా, పురుషకారిణిగా గోదమమ్ జీవులను, జీవికలను తరింపజేసుత్ంది యిక, కనుక ఆమె ఆశల వసంతము, విషుణ్మోహితుల ఆశలకు 
కూడా యిది వసంతము.   

 
సావ్మివారి విరహతాపం అనే సూరుయ్ని వేడికి ఆముకత్మాలయ్ద ఈసరికే మాడిపోయింది, ఎండాకాలంలో లాగా. ఆమె కనీన్రు మునీన్రైంది 

వరాష్కాలంలాగా. నిరమ్లమైన పేర్మ చిగిరిచ్ంది శరతాక్ల నదీ నదాల, సరసుల జలములలాగా. సావ్మి మీది కోపం, అనుమానము, ఉకోర్షము, ఈరష్య్, 
మతస్రము, సాధింపులు  అనే మంచుతెరలు కపుప్కునాన్యి, హేమంత ఋతువులోలాగా. యిక ఏ ఆశా లేదు, ఇక ఈ జీవితం వయ్రథ్ం అనుకుని శిథిల 
శిశిర పరణ్మై, వివరణ్మై, వయ్థావికీరణ్మైపోయింది శిశిరఋతువులోలాగా. అపుప్డు కారణజనుమ్లు ఐన (నాగకనయ్లు) చెలికతెత్లు గురువులైనారు, 
మారగ్దరశ్కులైనారు, ఆశాజోయ్తులైనారు, పరమాతుమ్ని చేరుకునే మారగ్ం చూపించారు, ఆమెలో ఆశ కలిగింది, పర్కృతికి వసంతంలో కలిగినటుల్గా. ఆ 
మూల పర్కృతికి తానేంటో తెలిసింది, తనకు ఏం కావాలో తెలుసుకుంది, దానిన్ పొందడం ఎలా సాధయ్మౌతుందో తెలిసింది, యిక ఎపుప్డు అనన్దే 
మిగిలింది. తవ్రలోనే అనన్ ఆశల వసంతం ఏతెంచింది. ఔను, యిక ఈ పర్కృతి తన పురుషుడిని, పర్థమపురుషుడిని, ఏకైక పురుషుడిని చేరుకునే ఆశలు 
ఫలించే వసంత తరుణం వచిచ్ంది. యివనీన్ లలిత లలితంగా వసంత మలయమారుతంలాగా గుసగుసగా రహసయ్ంగా చెపుత్నాన్రు రాయలవారు ఈ చినిన్ 
పదయ్ంలో. 

 
గోదాదేవి విరహతాపమువలన దకిష్ణ దికుక్ వేడెకిక్ మాడిపోయింది అనడం ఆమె పర్కృతి అనడం, తన పురుషుడిని చేరుకునే ఆశ చిగిరచ్డం 

వసంతం అరుదెంచడం. అసలే ఈమె విరహతాపానికి వేడెకిక్ ఉనన్ దకిష్ణ ఆకాశానిన్ ఇంకా వేడెకిక్ంచడం ఎందుకు అని ఉతత్ర ఆకాశానికి చేరుకునాన్డు 
సూరుయ్డు. దకిష్ణాయనం ముగిసి ఉతత్రాయణం పర్వేశించింది అని సూచన. దకిష్ణ నాయకుడు, అమమ్కు దకిష్ణ నాయకుడైన ఆకాశనీలిమ ఐన 
పరమాతుమ్డు కూడా ఈమె విరహంతో వేగిపోతూనే ఉనాన్డు, యిక చాలేల్, నేను కూడా వేగించడం ఎందుకు అనన్టుల్ ఉతత్రాకాశానికి చేరుకునాన్డు 
సూరుయ్డు. కర్మకర్మంగా ఉతత్రాయణం పర్వేశించింది, మారగ్శిరం పర్వేశించింది, ధనుసస్ంకర్మణం జరిగింది, మకరసంకర్మణం జరిగింది, వసంతం 
పర్వేశించింది. పర్కృతిలోని ఋతువుల పరంగా కర్మ పరిణామ దశ యిది. మారగ్ శీరష్ంలోనే విషుణ్వును చేరుకునే మారగ్శీరష్మైన, మారగ్ములనిన్ంటిలోనూ 
అతయ్ంత తేలికైన, సుఖమైన, సురకిష్తమైన మారగ్మైన పర్పతిత్ మారాగ్నిన్, సంకీరత్నా మారాగ్నిన్ అమమ్ అనుసరించింది, అనుసరింపజేసింది. తిరుపాప్వై వర్తానిన్ 
చేసి, దివయ్ పాశురములను రచించి పాడి, తన ఆశలు అందంగా కుసుమించి, ఫలించే వసంతం వచిచ్ంది గోదమమ్కు అని సూచన జేసుత్నాన్డు 
రాయలవారు. గోదాదేవి విరహతాపంతో వేడెకిక్పోయింది. ఆమె పర్కృతి, పురుషోతత్ముడు పురుషుడు. కనుక ఆమె బాధ పర్కృతికంతకూ బాధ. ఆమె 
దైనయ్ము పర్కృతికి అంటుకుంది. కనుక చమతాక్రంగా యిలా అంటునాన్డు. 

 
తెలియఁగ వచెచ్ నటిట్తఱిఁ దిగమ్కరుండు ధనాధిపాశ  
తొలఁగినకారణం బతివ దుర హ దీరఘ్ యోగవ న్  పె 
లల్లమిన తదిద్శం దగిలినటిట్ తనూషమ్ ఘనీభవనమ్  
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జలమయశంకరశ ర లముకోనల చల ఁ దీరచ్కోన్ 
 
తిగమ్కరుడు అంటే సూరుయ్డు. ధనాధిపుడు అంటే కుబేరుడు. ఆశ అంటే ఆకాశము. ధనాధిప-ఆశ అంటే కుబేరుని దిశ ఐన ఉతత్ర దిశ. 

ఉతత్రాయణం ఎందుకు పర్వేశింది, సూరుయ్డు ఉతత్ర దిశకు ఎందుకు తొలిగిపోయాడు అనేది తెలిసిపోయింది తనకు అంటునాన్డు 'కవి'రాయలు. దకిష్ణ 
దిశలో ఉనన్పుప్డు దకిష్ణాయనంలో, వసంతఋతువు పర్వేశించకముందు, గోదాదేవియొకక్ విరహతాపముతో సోకిన కాకను చలల్బరుచుకోడానికి 
ఘనీభవించిన అపార జలమయమైన శివునిమామను, అంటే హిమవతప్రవ్తానిన్ ఆశర్యించాడు, ఉతత్ర దిశకు వెళిల్. ఆ హిమాలయ చరులను 
ఆశర్యించాడు చలల్బడడానికి. 

 
అమమ్ దకిష్ణ దిశకు దృకుక్లు సారిసూత్ ఉనన్ది, దకిష్ణ నాయకుని కోసం, నాథుని కోసం, హరికోసం, కనుక ఆవిడ చూపుల, తలపుల, శరీర 

వేడిమి, విరహ తాపము దకిష్ణానికి సోకింది. అంతవరకూ అకక్డునన్ సూరయ్నారాయణమూరిత్ ఉతత్రానికి వెళిల్ హిమవంతుడిని ఆశర్యించాడు. సూరుయ్డూ 
నారాయణుడే, సురయ్మండలాంతరవ్రిత్ ఐన నారాయణమూరిత్ సాకాష్తూత్ శీర్హరియే. చలల్దనం కోసం మాతర్మే అనుకోవడం సామానయ్ విషయము.  

 
హిమవంతుని కుమారెత్ ఐన కాతాయ్యనిని ఆశర్యించి కాతాయ్యనీ వర్తము చేసి అలనాడు గోపికలు బృందావనంలో శీర్కృషుణ్ని పతిగా పొందారు. 

అలాగే నీవూ చేసి హరిని పతిగా పొందవమామ్ అని చెలికతెత్లు సలహా ఇవవ్డంతో 'కాతాయ్యనీ వర్తం' చేసుత్నన్ది గోదాదేవి. కనుక అమమ్ తరపున 
రాయబారిగా సూరుయ్డు, తన సావ్రథ్ంతో సూరయ్నారాయణుడు అటునుంచి నరుకొక్సుత్నాన్రు, కారయ్ం సానుకూలం గావడానికి, ఎందుకంటే గోపికల 
విషయములో మనకు తెలియదు గానీ, గోదాదేవి విషయములో శీర్ హరి కూడా వేగిపోయాడు, గోదమమ్ను 'సతి'గా పొందడానికి. యిది రాయల పలుకుల 
అంతరారథ్ం.  

'లౌకికానాం హి సాధూనాం అరథ్ం వాగనువరత్తి, ఋషీనాం పునరాదాయ్నాం వాచమరోథ్నుధావతి' అనాన్డు మహానుభావుడు భవభూతి 'ఉతత్ర 
రామచరితము' అనే గొపప్ నాటకంలో, అంటే , లౌకికులైన సాధువులవాకుక్లకు అరథ్ం అనుసరించి వసుత్ంది, అంటే వారి వాకుక్లు అరధ్వంతములుగా 
పర్యోజన పూరవ్కములుగావుంటాయి, కానీ, ఋషులకు అరధ్ములను బటిట్ వాకుక్ తనంత తానుగా అనుసరించి వసుత్ంది, అంటే వారిమనసులోని అరాధ్నిన్ 
అనుసరించి పలుకులు తమంత తాముగా మేమంటే మేము అని వసాత్యి. సామానయ్ కవిపండితులలాగా వాకుక్లకోసం వెదుకుక్నే, పలుకులకోసం 
పలవరించే పరిసిథ్తి వారికి ఉండదు. వాకుక్లే వారిబంటల్వలె ఎదురుచూసూత్ంటాయి వారిమనసులోని అరాధ్నికి అక్షరరూపానిన్ ఇవవ్డంకోసం. మంచి  
ఉపనాయ్సకుల పలుకులకు మంచి అరాథ్లు వసాత్యి, మహావకత్లకు మంచి అరాథ్లనిచేచ్ పలుకులు పరుగెతిత్వసాత్యి. శీర్కృషణ్దేవరాయలు ఋషితులుయ్డే, 
కనుక ఆయన పలుకులకు అమేయ పర్భావ సంపనన్ములైన అంతరారథ్ములు. వాటిని పటుట్కొనగలిగితే అనిరవ్చనీయమైన అలౌకికానందం! సాహితయ్ 
పఠనము యొకక్ అతుయ్నన్త పర్యోజనం అలౌకికానందమే కదా, మిగిలినవాటితో పాటు.  
 
 

కిని  వలఱేఁడు దండెతత్ఁ గేతు వగుట 
మీన మిల దోఁచు టుచితంబ మేష మేమి 

పని యనఁగ నేల? ర ఖయ్ఁ బాంథయువతి 
దాహమున కగిగ్ రాఁగఁ దతత్డియు రాదె? 
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'వలఱేఁడు' అంటే మనమ్థుడు. వచిచ్ంది వసంతఋతువు గనుక మనమ్థుడు దాడికి రావడం సహజమే. ఆయనకు శరీరం లేదు గానీ శరీరాలను, 
మనసులను మంటబెడతాడు. ఆయన జెండాగురుత్ మీనము, చాప. ఆయన వచాచ్డు గనుక రథం మీదే వసాత్డు గనుక రథ ధవ్జం కూడా వచిచ్ంది, 
దానిమీద ఉండే చాప కూడా వచిచ్ంది. అది సమంజసమే! మరి మేక(మేషం) ఎందుకొచిచ్ంది? దానికేంపని? 

అంటే మకర సంకర్మణం తరావ్త మీన సంకర్మణం వచిచ్ంది, మకర సంకార్తి తరావ్త మీన సంకార్ంతి. యింతలోనే మేషం కూడా, మేక కూడా 
వచిచ్ంది, దానికేంపని రావడానికి? అంటే.. మకర సంకర్మణం తరావ్త కుంభ సంకర్మణం, తరావ్త మీన సంకర్మణం, కనుక మీనం వచిచ్ంది.ఆ తరావ్త 
మేష సంకర్మణం, కనుక మేషం వచిచ్ంది. అంతే గాక అగిన్దేవుడు మేషవాహనుడు, మేకను ఎకిక్ తిరుగుతుంటాడు. ఆ అగిన్ యిపుప్డు విరహాగిన్ రూపంలో 
గోదమమ్ను దహించడానికి వచాచ్డు కనుక ఆతనికి వాహనమైన మేషం కూడా వచిచ్ంది. రాదా మరి? మకర సంకర్మణం, మకర సంకార్ంతితో ధనురామ్సం 
పూరిత్ అవుతుంది, మారగ్ళి నెల, మారగ్శీరష్ మాసం పూరిత్ అవుతుంది. ఆ తరావ్త కుంభ సంకర్మణం, కుంభమాసం, అంటే మాఘమాసం. దాని తరావ్త మీన 
సంకర్మణం, అంటే మీన మాసం, అంటే అంటే ఫాలుగ్ణమాసము. ఆ తరావ్త మేష సంకర్మణం, అంటే మేష మాసం, అంటే చైతర్మాసం, చైతర్ం, వైశాఖం 
రెండూ వసంత ఋతువు, కనుక వసంత ఋతువు పర్వేశించింది. కర్మ కర్మంగా ధనురామ్స వర్తం పూరిత్ చేసిన తరావ్త, హేమంత ఋతువు ముగిసిన 
తరావ్త, శిశిరఋతువు గడిచి, ఆమె ఆశల వసంతఋతువు పర్వేశించింది అని చెబూత్, ఋతుపరంగా, జోయ్తిష శాసత్ర పరంగా చమతక్రిసుత్నాన్డు 
రాయలవారు. ఆయన సమసత్శాసత్ర పారంగతుడు అనడానికి, ఆయన రాసికాయ్నికి, పాండితాయ్నికి, వుయ్తప్తిత్కి, పర్తిభకు యివి మచుచ్తునకలు. 

PPP 
వసంతఋతువు వరణ్న చేసుత్నాన్డు శీర్కృషణ్దేవరాయలవారు. 
 

మలయకటకోటజసిథ్త  
కలశిసుత సేవ నిటుల్ గనెనొ తదాశా 
నిలు డనగ నలసవృతిత్న  
మెలగుచు నాపోశనించె మిహికాజలధిన 
 
మలయపరవ్త సానువులయందు పరణ్శాలలో ఉనన్ అగసుత్య్డు( మలయ కటక ఉటజ సిథ్త)  సముదార్నిన్ ఒకక్ గుకక్లో తార్గేశాడు. ఆ 

పరవ్తం దకిష్ణ దిశలో ఉంటుంది. ఆ అగసుత్య్ని సేవ జేశాడేమో బహుశా, అదే దకిష్ణ దికుక్నునన్ అనిలుడు (పవనుడు) తన గురువుగారిలా సముదార్నిన్ 
గాకునాన్, మంచు అనే సముదార్నిన్ ఆనవాలేల్కుండా తార్గేశాడు. వసంతఋతువులో మంచు తెరలు మాయమవుతాయి, ఆ తరావ్త రానునన్ గీర్షమ్ ఋతువు 
లక్షణాలు కొదిద్గా ఉంటాయి, వసంతఋతువులో. చలి నశించిపోతుంది. మంద మలయపవనాలు వీసాత్యి. ఈ పర్కృతిరహసాయ్నిన్ పౌరాణిక రహసయ్ంతో 
ముడిపెటాట్డు. 

 
అగసుత్య్డు భారతీయ పురాణ పర్సిదధ్ మహరిష్. వాతాపి ఇలవ్లులను అంతంచేయడం, వింధయ్పరవ్తానిన్ అణిచివేయడం మొదలైన 

అదుభ్తాలు చేసినవాడు. మరొక సందరభ్ములో సముదర్ంలో దాకుక్ని ఆగడాలు చేసుత్నన్ కాలకేయులు అనే రాక్షసులను నాశనం చేయడంకోసం 
సముదార్నిన్ మొతత్ంగా ఒకక్ గుకక్లో తార్గేశాడు, అకక్డ దాకుక్నన్ రాక్షసులు బయటపడాడ్రు, దేవతల చేతులోల్ నాశనం అయాయ్రు. కొసరూ పిసరూ 
మిగిలినవాళళ్ను ఆతరావ్త అరుజ్నుడు ఏరి పారేశాడు. కశయ్ప పర్జాపతికి కాల అనే భారయ్తో కలిగినవారు కాలకేయులు. ఈ పౌరాణిక గాథను 
పరామరశ్చేశాడు సమసత్ర శాసత్రవేది ఐన రాయలవారు.          

 
అరుణాంశుండు హిమరుత్వన రజని డీలై కుర్ంకి పుషప్రుత్ వా 
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సర కలోయ్దితు డౌచు మునన్ యిడుటనాశ్య్మాకుచాలేపసం 
కరసాందార్గిన్శిఖారుణపర్భ గొనెన గాకునన్ గాలజఞ్ప 
తిత్ర్ రుతం బెటుల్ చెలంగు మానకుపిత సతరీ కరణ్ దంభోళి యై  
 
సూరుయ్డు(అరుణాంశుడు) సహజంగానే రాతుర్ళళ్లో బలహీనుడు అవుతాడు, హేమంతఋతువు అనే రాతిర్వేళ బలహీనుడై 

అసత్మించిన సూరుయ్డు వసంతఋతువు అనే రోజున ఉదయానేన్ బలవంతుడు అయినాడు, ఉదయించాడు. హేమంతఋతువులో ఆయన వేడి సతరీల 
కుచములయందు దాకుక్ంది. వారు వకోష్జాలకు అలదుకునే కుంకుమపూల యందునన్ ఎరర్దనంలో సూరుయ్డి 'అరుణ'దనం దాకుక్ంది. ఆ తరావ్త వచిచ్న 
వసంతఋతువులో కాశీమ్ర కుంకుమ పూలను, పూల పొడిని అదుద్కోవడం మానేశారు. కనుక మరలా తన ఎరర్దనానిన్, వేడిమిని తాను పొందాడు 
సూరుయ్డు. 

 
ఎండాకాలంలో చలల్గా, శీతాకాలంలో వెచచ్గా ఉంటాయి సతరీల వకోష్జాలు, యిది శరీరసంబంధమైన సరసపు విసురు, కుంకుమపూలు, 

కసూత్రి మొదలైన వాటిని అలదుకోవడం ఉషాణ్నిన్ యిసుత్ంది శీతాకాలంలో, అనే ఆరోగయ్రహసయ్ం, రాయలకు నమసుస్లు!(చందనం, మంచిగంధము 
అలదుకోవడం చలల్దనానిన్ యిసుత్ంది) అసత్మించే సూరుయ్డు తన వేడిమిని, పర్కాశానిన్ అగిన్లో నికేష్పం చేసి శెలవు తీసుకుంటాడు అని సూకిత్. 
కుంకుమపూవుకు 'అగిన్శిఖ' అని కూడా పేరు. కనుక అరుణమును, ఉషణ్మును తరుణుల వకోష్జాలోల్ నికిష్పత్ంచేసి, ఆ సత్నగిరులచాటున హేమంతఋతువు 
అనే రాతిర్పూట సూరుయ్డు అసత్మిసాత్డు. మరలా వసంతఋతువు అనే ఉదయానేన్ తన వేడిమిని తాను వెనకుక్ తీసేసుకుని ఉదయిసాత్డు. యిది పాండితీ 
పర్తిభ. 

 
సతరీ పర్కృతి. పురుషుడు తన పర్కృతి గుండెపై తన వేడిని ఉదివ్గన్తను సందేహాలను బాధలను నికిష్పత్ం చేసి హాయిగా నిదురిసాత్డు. 'తన 

కాంతకు' తన బరువులు, బాధయ్తలు అపప్జెపిప్ రాతుర్ళుళ్ ఆమె గుండెలో నిదురిసాత్డు, సేద దీరుతాడు. ఆ వేడిమిని అంతా ఆమె గర్హిసుత్ంది, అతడిని 
గుండెలోల్ దాచుకుంటుంది, సేద దీరుసుత్ంది. మరలా మరొక ఉదయం తొంగిచూసుత్ంది, నితయ్జీవన సమరానికి, ఉదివ్గన్తకు, వేడిమికి ఎదురు సవాలు 
జేసూత్ పురుషుడు పైకి లేసాత్డు. యిది సతరీ, పురుష సంబంధమైన, పేర్యసీపిర్యుల సంబంధమైన, దాంపతయ్ సంబంధమైన రహసయ్ం. రాయలతో 
సరితూగగలిగినవారు కొందరునాన్రేమో, వుంటే గింటే, రాయలను మించిన కవి అయితే లేడు, రాడు! సరే, చివరన మరొక మెరుపు ఉనన్ది పదయ్ంలో. 

 
రాయలు అంటునాన్డు..' అలా హేమంతం అనే రాతిర్ గతించి వసంతం అనే ఉదయము వచిచ్ ఉండాలి, లేదంటే కాలజుఞ్లైన కోళళ్ 

కూతలు (కాలగన్పతిర్త్ర్ రుతంబు) ఎలా వినబడతాయి? మాన కుపితలు ఐన సతరీలు ఎందుకు భయముతో ఉలికిపడుతారు? యిది ఎంత అదుభ్తమైన 
పదయ్పాదం! 

 
కాలజఞ్ పతిత్ర్ అంటే కాలజాఞ్నము కలిగిన పకిష్, అంటే కోడి, కాలమును తెలుసుకుని భంగం లేకుండా కూసి పర్పంచానిన్ 

మేలుకొలుపుతుంది కనుక. కానీ 'కాలము అంటే వసంతకాలము', అది తెలుసుకోవడమే కాలజఞ్త అని వుయ్తప్తిత్. ఈ పదయ్ంలో మొతత్ం హేమంతఋతువును 
రాతిర్గా, వసంతఋతువును ఉదయంగా పోలచ్డం పర్ధానంగా ఉనన్ది. మామూలు ఉదయాలోల్ మామూలు కోళుళ్ కూసాత్యి, ఉలికిక్పడిన తరుణి లేసుత్ంది, 
భారయ్ అయితే దైనందిన కారయ్కర్మాలకు పొదుద్ పోయిందే, అయోయ్ మొదుద్నిదర్ అనుకుంటూ. పేర్యసి అయితే 'అయోయ్ తెలల్వారింది, అందరి కళళ్లోల్ 
పడకుండా వెళిల్పోవాలి' అని తవ్రపడుతుంది. ఆమె అయినా ఈమె అయినా మాన కుపిత అవడం సహజమే, అనివారయ్మే! పై పై రోషం, కసరులు, రుసలు, 
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బుసలు సదుద్మణిగి, తనవాడిని దరిదీసి,సేద దీరిచ్ సంతోషపెటిట్ ఆనందపడుతుంది. మరొక రకంగా, రోషంతో, బెటుట్తో బిగదీసుకునన్ సతరీ 'అమోమ్! వసంతం 
వచేచ్సింది, ఎలా తటుట్కుంటానో ఏమిటో?' అని ఉలికిపడుతుంది, విరహబాధ కలుగుతుంది.  

 
వసంతఋతువు అనే ఉదయం కనుక, వసంతమును తెలుసుకోవడమే కాలజఞ్త గనుక, వసంతఋతువులో ఆ ఋతుకాల జాఞ్నము 

కలిగిన 'కోకిలలు'కూసాత్యి, వసంతము అనే ఉదయం అవుతుంది! 'కాలజాఞ్పిత కుకుక్టౌ' అని కోకిలకు బిరుదు. ' కాకః కృషణ్ః పికః కృషణ్ః కా భేదః పిక 
కాకయోః వసంత కాలే సంపార్పేత్ కాకః కాకః పికః పికః' అని సూకిత్. కాకీ నలల్గానే ఉంటుంది, కోకిలా నలల్గానే ఉంటుంది, రెండిటికీ ఏమిటీ భేదం అంటే, 
వసంతం వసేత్ తెలుసుత్ంది, కూతను బటిట్, ఏది కాకి, ఏది కోకిల అనేది! యికక్డ ఉదయాన కోడీ కూసుత్ంది, కోకిలా కూసుత్ంది, అది ఏ ఉదయము అనేది 
కోకిల కూసేత్ తెలుసుత్ంది, అది 'వసంతోదయం' అని అంటునాన్డు కారణజనుమ్డు ఐన కవిరాయలు!  

 
మృగమదాలేపమును మాని రగరుకలనఁ 
జనున్ఁగవ మీఁది కొపిప్రి బనన్సరము 
లొంటి కురువేరు పోఁచకుఁ గంటగింప  
రైరి తురిమెడు సరపువువ్లం దతివలు 
 
ఆ వసంతఋతువులో వనితలు మృగమదా లేపమును మానేశారు. కసూత్రి లేపనము మానేశారు. అగరు పొగలకు మరిగారు. అగరు 

పొగలు సమశీతోషణ్ ఉపచారము. కసూత్రీ లేపనము శీతలోపచారము. కనుక ఒకటి మొదలుపెటాట్రు, ఒకటి మానేశారు. కుచముల మీదకు ఒరుసుకునేటుల్ 
ముతాయ్లహారాలకు అనుమతిచేచ్శారు. గడచిన హేమంతంలో హారాలు అందునా రాళళ్హారాలు ఇంకా చలల్గా అయిపోతాయి, అసలే చలి. ఒరుసుకుని  

కొదిద్పాటి గాయాలైనా పెదద్వవుతాయి, కనుక అపుప్డు వేసుకోలేదు బహుశా, యిపుప్డు వేసుకుంటునాన్రు. కురులలో దండలుగటిట్న 
పూలమాలికలలో లామజజ్కము అంటే ఒకటీ అరా వటిట్వేళళ్ పోచలు ఉనాన్ పటిట్ంచుకోవడంలేదు. యివనీన్ సమశీతోషణ్ ఉపచారాలు, పరిమళానిన్, మతుత్ను, 
కోరికలను పెంచే ఉపచారాలు, వసంతంలో చేసే ఉపచారాలు. వీటికి సిదధ్మయాయ్రు అతివలు. 

 
అవని నపుడు నవోదితుం డైన యటిట్ 
మరునకుం గుసుమరుత్ వనమ్ంతర్సాని  
బొడుడ్గోసిన కొడవలిఁ బోలె విరహి  
దారకం బయెయ్ఁ గింశుకకోరకంబు  
 
కింశుకము అంటే మోదుగు. మోదుగు పూలు ఎరర్నెరర్ని రంగులో ఉంటాయి. అందునా మొగగ్లు ఇంకా లేతగా ఎరర్గా ఉంటాయి. 

మొగగ్లు కనుక కొనలు తేలి ఉంటాయి. అది వసంతఋతువు. కనుక అపుప్డే యేతెంచిన మనమ్థుడు శిశువు. మరునికి సావ్గతము పలికే వసంతఋతువు 
మంతర్సాని అయియ్ంది. పురిటికందుకు బోడుడ్కోయడం సహజము, అవసరముకూడా. మనమ్థుడు అనే పురిటికందుకు బొడుడ్కోయడానికి ఉపయోగించిన 
కొడవలిలా మోదుగు మొగగ్ ఉనన్ది, వాడిగా, ఎరర్గా ఉనన్ది, బొడుడ్గోసినపుడు లేత నెతుత్రు అంటినటుల్, ఏమి ఊహ, ఏమి వరణ్న! 

 
అసలైన మెరుపు చివరి పాదం. ఆ కింశుకములనే కొడవళుళ్ మనమ్థునికి బొడుడ్ మాతర్మే కోశాయి బహుశా, దానివలల్ ఆతనికి జనమ్ 

కలిగింది. అది వసంతము కనుక, మనమ్థుడు పుటాట్డు కనుక, విరహులకు మాతర్ం దారకం అయియ్ంది, అంటే వీళళ్ గుండెలను కోసే కొడవలి లాగా ఉనన్ది 
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ఆ కింశుక కోరకము, మోదుగు మొగగ్. బొడుడ్కొసేత్ జననం, జనించినవాడు మనమ్థుడు, విరహుల గుండె కోసేత్ మరణం, విరహముతో! కనుక గుండెలు 
కోసినపుప్డు అంటిన రకత్ం వలన కూడా ఎరర్గా ఉనన్ది 'మోదుగుమొగగ్కొడవలి'! రాయల సంగీతంలో వినిపించే ధవ్నులెనోన్, వినిపించీ వినిపించకుండా 
మురిపించే రసధవ్నులు అనిన్! కనిపించే అందాలెనోన్, కనిపించీ కనిపించకుండా కవివ్ంచేవి అనిన్! ఈ కిర్ంది పదయ్ంలో రాయల రసికత యింకా రాజిలిల్ంది. 

 
కుసుమము లెలల్ఁ గామినుల కొపుప్ల నుండ నటుండలేమి సి 
గెగ్సఁగఁగ వంగినటుల్ జనియించె నన లమ్రి వంగి జీవితే 
శసమితి కొముమ్లం గరఁచి చలల్ఁ గుచక్షణి కాంగ రాగ మౌ  
టసదె యటంచు రాగిలిన యటుట్లు రాగిలి విచెచ్ గింశుకిన  
 
కుసుమములు అనీన్ కామినుల కొపుప్లోల్కి చేరిపోయాయి. పూవులనీన్ పూబోడుల తలలోల్ దూరిపోయాయి. తాము అలా యింతుల 

కొపుప్లోల్కి చేరలేముకదా అని సిగుగ్పడిపోయాయి మోదుగుచెటుట్కు పూసిన పూలు. సిగుగ్పడడం ఎందుకంటే మోదుగుపూలకు సౌరభము ఉండదు, అదిలేని 
పూలు ఎవరికాక్వాలి? కనుక అలా సిగుగ్పడి వంగి పోయాయి జనించిన మోదుగుపూలు. ఐతేమాతర్ం ఏం పోయింది, వాటికి అంతకనాన్, కొపుప్లలో 
చేరడంకనాన్ గొపప్ అదృషట్ం మరొకటి పటట్నునన్ది. వచిచ్ంది వసంతం కదా, వసంతాలు ఆడతారు కదా, పార్ణేశులు, జీవితేశులు, పిర్యులు. ఆ పురుషులు 
మోదుగుపూలను రసంతీసి, వసంతమాడే గొటాట్లలో కొముమ్లోల్ ఆ రసానిన్ నింపి, తమ పిర్యురాళళ్ మీద చలేల్పుప్డు, మరీ కొంటెగా వక్షసథ్లం మీద 
చలేల్పుప్డు ఆ సుందర వక్షసీస్మపై పూతగా క్షణకాలమైనా ఉండడం అంటే తకుక్వ అదృషట్మా? సిగలలో విరులై వడలి వాడి, వాలి రాలిపోవడంకంటే 
వక్షసథ్లం మీద పూతయై యిగిరిపోవడం అదృషట్ం కాదూ? అలా భావించి, ఆ రకిత్ కలిగి, ఆశగా, కుపప్లు కుపప్లుగా మొగగ్లుతొడిగి విచుచ్కునాన్యేమో 
అనన్టుల్ విరబూసిన పూలతో కింశుకావృకాష్లు, మోదుగుచెటుల్ కోరికతో పూశాయి. 

 
వీరుదుర్ద్మిథున మేళన 
కై రతిపతి యేయ దుసిస్ హరితదుయ్తిఁ బై  
నారెగయఁ బొటమరించిన  
నారసముల మొనలనంగ నన లవి మించెన  
 
వసంతఋతువులో చెటుల్ లతలు చిగిరిచ్ వనాలు కళకళలాడుతుంటాయి. లతలు చెటల్కు మెలివేసుకుని చివుళుళ్ తొడగడానిన్ 

వరిణ్సుత్నాన్డు రాయలవారు. లతలకు, వృకాష్లకు సంపరాక్నిన్, రతిని కలిగించడంకోసం మనమ్థుడు వేసిన బాణాలు ఆ లతల వృకాష్ల శరీరాలోల్నుండి 
దూసుకుకుపోయి వాటి మొనలు పైకి తేలి కనిపిసుత్నాన్యేమో అనన్టుల్ లేత పచచ్ని ఎరర్నెరర్ని చివుళుళ్ లతలపై, వృకాష్లపై కనిపిసుత్నాన్యి. మనమ్థుని 
బాణాలు ఒకక్టిగా చేసూత్ దూసుకుపోవడం చేత దగగ్రైనాయి లతలు, వృకాష్లు. చివుళుళ్ కనుక పచచ్ పచచ్గా, లేత ఎరర్దనం కూడా కలిగిఉనాన్యి. వాటి 
శరీరాలలో నుండి దూసుకుపోయి పైకి మొనలు దేలిన కారణంగా అంటిన రకత్ భార్ంతి వలన ఎరర్దనం కనిపిసుత్నన్ది. 

 
తనయుదరంబునం బొడమి తామర్రుచిచఛ్ట లులల్సిలల్ఁ గో 
లొక్ను ధరణీజ సంతతికిఁ గోరకదంతము లించుకంత ని 
కిక్నయది యాదిగాఁగఁ జెలగెన వనలకిష్ గడుం జెలంగఁగాఁ   
జనుఁ బిర్యుఁడైన మాధవుని సంగతి మీఁదటఁ జాలఁ గలుగ్టన  
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వనలకిష్కి సంతోషం కలిగింది. తన కడుపున పుటిట్న వృక్షములనే సంతానానికి ఎరర్నెరర్ని కాంతులు విరజిముమ్తూ ఎదుగుతుంటే, 

వాటికి మొగగ్లు అనే పాలపండుల్ వసుత్ంటే అపప్టినుండీ ఆమెకు సంతోషం పెరిగిపోతునన్ది. ఇక ఆమెకు తన నాధుడైన మాధవునితో సంపరక్ం 
కలుగబోతునన్ది. కనుక ఆమెకు సంతోషం కలగడం సమంజసమే.  

 
ఋతుపరంగా వసంతరుతువులో చెటూల్ చేమలూ చిగిరిచ్, దిన దినాభివృదిద్ చెందుతూ మొగగ్లు తొడిగి, ఫలించి పుషిప్ంచి వసంతం 

పులకించి పోతునన్టుల్గా ఉంటుంది పర్కృతి. ఆ తరువాత మాధవునితో, అంటే వైశాఖ మాసంతో కలయిక జరుగుతుంది, చితర్ం తరువాత వైశాఖం 
వసుత్ంది. వసంతఋతువు వసంతలకిష్ అనే సతరీ ఐంది, ఆమె సంతానం ఐన లతలకు, వృకాష్లకు తొడిగిన చివుళుళ్ పిలల్లకు వచేచ్ పాలపండుల్ అయినాయి. 

 
సతరీపరంగా, సతరీ పర్సవించి, ఆ శిశువు దినదినాభివృదిద్ చెందడం ఒక సంతోష కారణం, ఆ తరువాత పాలపండుల్రావడం యింకా 

సంతోషదాయకం అంటునాన్డు రసిక రాయలు. ఎందుకంటే నెలలు ముదిరినదగగ్రినుండీ శిశువుకు పాలపండుల్ వచేచ్ంతవరకూ దంపతులు మైథునంలో 
పాలొగ్నకూడదు అని భారతీయ సమ్ృతిశాసత్ర నిరేద్శం. యిక ఆ హదుద్ చెరిగిపోయింది కనుక, విరహము తీరిపోతుంది, తన నాధుడు ఐన 'మాధవుని'తో 
కలయికకు తరుణం వచిచ్ంది అని వసంత'లకిష్' అనే తలిల్, తరుణి   సంతోషపడుతునన్ది అని చమతాక్రం. 

 
మును ననలద్మిఁ బటిట్ ముంగాళళ్ ముకుక్జో డనలఁ బీలిచి పసరొక్నిన విడిచి  
పరువంపువిరిగొందు లరసి చాలై తోర్వఁ బెటిట్ యీరము లీఁగు పిండుఁ దగిలి  
కొర్వివ్రిఁ దొలుత నొకక్ఁడు కని యది వార్లు తరి దాని నిలబడఁ దాఁచి కోర్లి  
యాకురాలుపుగండల్ నానెడు నాస నిం తడుగూది బం కంటి యంగలారిచ్  
 
యెటట్కేలకు నొకఁ డబబ్ఁ బొటట్నిండఁ  
గోర్లి యది గాలిఁ గదలినఁ గూలు నగుచు  
బర్మదవనపాలికలు వేడక్ఁ బటట్ నగుచు  
మధుదినాది కుష్ధాభర్మనమ్ధుపచయము  
 
వసంతంలో పర్కృతిని, తరువులను, లతలను, పుషప్ములను, సతరీపురుషుల విలాసానిన్, కోకిల పాటలను వరిణ్ంచిన వారునాన్రు. 

తుమెమ్దల ఝంకారాలను, మతత్కాముకగజ ఘీంకారాలను, మదవతుల మదనకీర్డాలంకారాలను, పర్కృతిని సతరీపురుషులను గెలిచిన వసంతుని సేనల 
అహంకారాలను వరిణ్ంచినవారు ఉనాన్రు. కానీ, కేవలం తుమెమ్దల దినచరయ్ను వరిణ్ంచిన పదయ్ం ఎవరనాన్ చెపాప్రా? రాయలవారు రసరమయ్ంగా చెపాప్రు! 

 
ముందు మొగగ్లను మోహంతో పటుట్కుని, ముంగాళళ్తో అదిమిపటిట్, నాసికా రంధార్లతో తేనెను పీలిచ్, అవి మొగగ్లు కనుక, కొదిద్గా 

పసరు, వగరు తగిలి వదిలిపెడుతాయి. అకక్డినుండి పకవ్ములైన పూలు ఉనన్ గొందులు, సందులు వెతుకుక్ంటూ గుంపులుగటిట్ జోరున పొదలలో దూరి 
వెళాత్యి. అకక్డ అదివరకే మధుపానం చేసుత్నన్ ఒక తుమెమ్దను చూసాత్యి. మధుపానాసకత్తతో, అంతకుముందు కొదిద్గా చేసిన మధుపానోతాస్హంతో ఆ 
తుమెమ్దను నిలబడకుండా తనిన్వేసి, నేలమీద పడేసి, అకక్డినుండి తరిమేసాత్యి. ఆ కొతత్గా పూరిత్గా విరిసిన పుషప్పు మధువును తాము తార్గిపారేసాత్యి. 
యింకా కుతి తీరదు. తీగనుండి ఆకులు రాలిన చోట, పూలు రాలినచోట పడిన గండుల్ కనిపించి, అకక్డి తేనెను తార్గుదామని వార్లి, ఆ ఆకులు, పూలు 
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రాలినపుప్డు కొదిద్గా సర్వించే బంక కాళళ్కు అంటుకుని కాళుళ్ లాకోక్లేక తంటాలు పడుతాయి. ఎలానో వదిలించుకుని బయటపడి, చివరికి యింకొక 
పుషప్ం కంటబడి పొటట్నిండా దాని తేనెను తార్గుతాయి. యిక శరీరాలు అదుపులో లేనంత మతుత్ కలుగుతుంది. గాలికిఆ పూవు, ఆ తీగె కదిలినా సరే 
మతుత్గా నేలమీదకు పడిపోతాయి, ఆ తోటలకు కావలిగా ఉండే తరుణులకు తేలిగాగ్ దొరికి పోతాయి. తుమెమ్దలను సరదాగా, ఆటకు పటుట్కునే పడతులకు 
చికిక్పోతాయి. ఈ రకంగా వసంతఋతువు తొలి దినాన, ఆ రోజు మొదలుకొని 'తాగుబోతులైన' తుమెమ్దలు తిరుగుతుంటాయి. అపప్టి ఆ తుమెమ్దలే 
కాదు, యిపప్టి తుమెమ్దలూ మధుపానం కోసం యిలాగే తిరుగుతుంటాయి, గమనిసేత్ తెలుసుత్ంది! 

 
దివ్జతఁ గాంచియు మధుసేవ విడువలేక 
జాతిఁ బాసినతేంటల్ నిసవ్నముఁ గూడు 
కొనుటనో యనఁ గోకిల సవ్నము సెలఁగెఁ   
దనకు మరి పంచమతవ్ంబు తపప్కుండ     
 
దివ్జుడు అంటే బార్హమ్ణుడు. దివ్జము అంటే పకిష్ అని కూడా అరథ్ము. భూమి మీద పడడ్పుప్డు ఒకసారి, గాయతీర్ మంతోర్పదేశము 

పొందిన తరావ్త రెండవసారి, యిలా రెండుసారుల్ జనమ్ను పొందుతాడు గనుక బార్హమ్ణుడు దివ్జుడు. పకిష్ గుడుడ్గా ఒకసారి, గుడుడ్లోనుండి పకిష్గా 
రెండవసారి జనమ్ను పొందుతుంది గనుక దివ్జము. దివ్జతవ్ము ఉనన్ బార్హమ్ణుడికి మధుపానము నిషిదధ్ము, కనుక దివ్జతవ్ము ఉనన్ తుమెమ్దకు కూడా 
మధుపానము నిషిదధ్మే అంటునాన్డు రాయలవారు చమతాక్రంగా. అలా నిషిదధ్ము అయినా కూడా మధుపానము చేసి, తుమెమ్దలకు జాతి భర్షట్ము 
ఐపోయింది. వాటితో కలిసి వనాలలో తిరిగిన కారణంగా కాబోలు, కోకిలలకు కూడా జాతి భర్షట్తవ్ము కలిగింది. కోకిల కూడా దివ్జమే కనుక, 
తుమెమ్దలతో కలిసి వనాలలో తిరిగిన కారణంగా, ఆ తుమెమ్దల కంఠసవ్రం కోకిలలకు వచిచ్నటుల్ంది. కనుక కోకిలలు పంచమతావ్నిన్ పొందాయి, కనుక 
పంచమ సవ్రంతో కూసుత్నాన్యి,వసంతంలో. పంచమహాపాతకాలలో సురాపానం కూడా ఒకటి అని, ఆ మహా పాతకాలు చేసినవాళళ్తో సేన్హం 
చేయడం, కలిసి తిరగడం కూడా మరొక మహా పాతకం అని ఇంతకుముందు చెపుప్కునాన్ము. కనుక కోకిలలకు కూడా ఆ పాపం అంటుకుని, జాతి 
భర్షట్మైపోయి, పంచమతావ్నిన్ పొందాయేమో, కనుకనే పంచమసవ్రంలో తీయగా పాడుతునాన్యి అని చమతక్రిసుత్నాన్డు రాయలవారు.      

 
పూచినమావులం దవిలి పూవిలుజోదున కమెమ్ మాధవుం  
డేచిన శంక నాతఁ డవి యేకొనియే పథికావళీజయ  
శీర్చణుఁ డయెయ్ నటిట్ద యకృతయ్ముచే నగునటిట్పీడయుం 
గోచరమౌనె దైవ మనుకూలము నై పరుమేలు తీరినన   
 
రాయలవారి భాషాపటిమకు, భావనా గరిమకు, విసత్ృతపఠనానుభవానికి, లోకోకుత్లుగా నిలిచిపోయే పలుకులకు ఈ పదయ్ం చకక్ని 

ఉదాహరణ. మావులు అంటే మామిడిచెటుల్ అని, గుఱఱ్ములు అనికూడా అరథ్ం. పూయడం అంటే చెటుల్ లతలు పూయడము, శరీరము పొకక్డం. మాధవుడు 
అంటే వసంతుడు. వసంతంలో మామిడి చెటుల్ చివుళుళ్ తొడగడం, పూయడం సహజమే. మనమ్థుని పూలబాణాలలో మామిడిపూలు కూడా భాగమే. ఈ 
రెండు విషయాలను చమతాక్రపూరవ్కంగా వాడాడు. అదనంగా కొనిన్ అందించాడు మనమ్థునికి. 

 
నిలువెలాల్ పూచిన మావులను(మామిడిచెటల్ను)చూసి, నిలువెలాల్ పూచిన గుఱఱ్ములు(మావులు) కావొచుచ్ను అని, మికిక్లి 

అనుమానముతో (ఏచిన శంకన)వసంతుడు వాటిని మనమ్థునికి అమేమ్శాడు. ఎందుకంటే శరీరం పూయడం, అంటే పొకక్డం, అంటే చరమ్సంబంధమైన 
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రుగమ్త కలగడం గురార్లకు మంచిది కాదు, అవి అంతకుముందులా పరుగెతత్లేవు, ఎందుకంటే చరమ్సంబంధమైన తీవర్ రుగమ్తలు ఎముకలు, కీళుళ్ 
దెబబ్తినేలా చేసాత్యి. ఆ గురార్లనే, ఆ మావులనే, ఆ మామిళళ్నే మనమ్థుడు తీసుకుని పథికులను, విరహులను జయించడానికి 'శీర్ చణుడు' అయినాడు. 
మనమ్థుని పూల బాణాలలో మామిడి పూలు కూడా ఉనాన్యి కనుక, మామిడి పూల బాణాల లక్షణం 'సంతాపనం', సంతాపానిన్ కలిగించడం కనుక అలా 
జనుల మనసులకు మనమ్థ తాపానిన్ కలిగించడంలో విజయుడు అయినాడు మనమ్థుడు. యిపుప్డు ఈ వసంతఋతువులో నిలువెలాల్ పూచిన మామిళళ్ను 
తీసుకుని, వాటిని వాహనంగా చేసుకుని, అంటే మామిడి కొమమ్లనెకిక్, వాటి మాటున దాగి, యింకా విజుర్ంభిసుత్నాన్డు మనమ్థుడు. దైవము అనుకూలము 
ఐనపుప్డు అకృతయ్ము అంటే చేయ గూడని పనిని, నషాట్నిన్ కలిగించే పనిని చేసినా ఆ పాడుపని తాలూకు పీడ అంటుకోదు. 

 
యింతవరకూ వార్సిన ఏ కవి అయినా గొపప్ కవియే అవుతాడు, కానీ 'శీర్ చణుడు' అని ఉదేద్శపూరవ్కంగా వాడిన కారణంగా, 

శీర్కృషణ్దేవరాయలు కారణజనుమ్డైన మహాకవి అయినాడు, ఈ వాయ్సకరత్ ఉదేద్శములో. మనమ్థుడు అమమ్వారి ఉపాసకులలో, లలితా ఉపాసకులలో 
అగర్గణుయ్లలో ఒకడు. 'శీర్' అని అమమ్వారిని, 'చణుడు' అని సామరాథ్య్నిన్ కలిగినవాడు అని చెపిప్, మనమ్థుడు అమమ్వారి కటాక్ష సామరాథ్య్నిన్, కరుణను 
పొంది విజయుడు అయినాడు అని చెపూత్ సౌందరయ్లహరిలోని, ఆదిశంకరులవారి ఒక దివయ్మైన శోల్కానిన్ సూచిసుత్నాన్డు రాయలవారు. 

 
' ధనుః పౌషప్ం మౌరీవ్ మధుకరమయీ పంచ విశిఖా  
వసంతః సామంతో మలయమరు దాయోదన రథః 
తదాపేయ్కః సరవ్ం హిమగిరి సుతే కా మపి కృపా  
మపాంగా తేత్ లబాధ్వ్ జగదిద మనంగో విజయతే '     
 
విలుల్ గొపప్దా అంటే కాదు, పుషప్ సంబంధమైనది, చెరుకువిలుల్. వింటినారిని చూదాద్మా అంటే ఎంత మాతర్మూ నిలకడలేని, ఒకచోట 

ఉండని తుమెమ్దల బారు నారి. సరే బాణాల సంగతి చూదాద్మా అంటే ఐదు పూలు, ఐదే బాణాలు. సరే అనుసరించి వచేచ్ సామంతుల అండ దండ ఏమనాన్ 
ఉనన్దా అంటే, సామంతుడు వసంతుడు, సంవతస్రానికి ఒకక్సారి వచిచ్ రెండే నెలలు వెంట ఉంటాడు. మరి రథం ఏమనాన్ గొపప్దా అంటే 
మలయమారుతం, నిలకడలేని, సునిన్తమైన గాలి. తనేమో ఒకక్డే. ఐనపప్టికీ, మనమ్థుడు ఈ జగతుత్ను మొతాత్నిన్, అందునా కనీసము శరీరము అనే 
ఉనికి కూడా లేకుండా, అనంగుడై గెలుసుత్నాన్డు, పడేసుత్నాన్డు, ఆటాడిసుత్నాన్డు ఎలా అంటే, అమామ్! నీ కడగంటి చూపుల కరుణకు వాడు పాతుర్డు 
కావడం వలల్నే' అని ఆదిశంకరులవారు అనన్భావానిన్ ధవ్నిసుత్నాన్డు రాయలవారు. ఆదిశంకరుల ఈ శోల్క సుఫ్రణ, సూఫ్రిత్ ఉనాన్యి రాయలవారి ఈ 
పదయ్ంలో. 

 
అంతే కాదు, మనకు దైవం అనుకూలుడు అయితే, మన శతుర్వుల మంచిరోజులు ముగిసిపోతే మనదే విజయం. అంటే కేవలం మన 

గొపప్ వలన కాదు, దైవకృప మనమీద ఉండడం వలన, శతుర్వుకు చెడడ్రోజులు దాపురించడం వలన మనము తెలిసీ తెలియక చేసిన చెడడ్పనులు కూడా 
చెడడ్ ఫలితానిన్ యివవ్కుండా ఉంటాయి. యిందుకు వయ్తిరేకముగా ఉనన్పుడు, దైవం అనుకూలించనపుప్డు, మనకు చెడడ్రోజులు, శతుర్వులకు 
మంచిరోజులు వచిచ్నపుడు మనం చేసే మంచిపనులు కూడా మంచి ఫలితాలను యివవ్వు, ఓడిపోతాము, కనుక మనం నిమితత్ మాతుర్లమే, పనిచేసే 
వారిమే, పని చేయాలిస్నవారిమే. గీతాచారుయ్డు చెపిప్నటుల్కరమ్లను చేయడంలోనే మన పాతర్, వాటి ఫలితాలను నిరేద్శించడంలో కాదు, అని చెపుత్నాన్డు 
రాయలవారు. రాయలను మించిన కవిరాయలు ఎవరనాన్ ఉనాన్రా? 

PPP 
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ఆముకత్మాలయ్దలో, తెలుగుసాహితయ్ నందనవనంలో, వసంతఋతువు రాయల కవనవిరులతో మధుర కవితవ్ మకరందానిన్ వరదలెతిత్ పారిసుత్నన్ది. 
రాయలవారి ఉపమానాలు, ఊహలు వినూతన్మైనవి. విశాల సామార్జయ్ సాథ్పన, సువిశాల సాహితయ్ రససామార్జయ్ సాథ్పన, భారతీయ ఆధాయ్తిమ్క, వేదాంత, 
లలితకళా సీమల పరయ్వేక్షణ, పరిరక్షణ, పర్జారంజకంగా పరిపాలన యినిన్టిని ఒంటిచేతోత్ అవలీలగా చేసిన కారణజనుమ్డు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. 
భారతమాత సిగలో మేలిమి రతన్ం రాయలు.  

వసంతఋతువు వరణ్నలో పర్తి పదయ్మూ నవనవోనేమ్షమైన వరణ్నా చమతక్ృతితో విలసిలేల్దే, అయినా మరీ సుందరఘటాట్లను మాతర్మే 
మనం పరామరిశ్ంచుకుంటునాన్ము. ఈ కిర్ంది పదయ్ం అతి విచితర్మైన భావజాల సౌందరయ్మయం. 

 
ఉరుశకిత్ నమ్ధుమాసదోగధ్  పిదుకన్ జోయ్తీ న్గ  చందర్ మన్ 
ఫ్రదూధఃపర్ ముకత్ మై న నిబిడ జోయ్తా న్పయః పూరమున్  
రియంబారినగొజెజ్ ఁగ లుగ్ రియ మునీన్రై న యకక్మమ్నీ 

రు ర ం గూడిన నేరప్రించు గములై  రోలంబకాదంబముల్ 
 
దోగధ్ అంటే పాలను పిదికేవాడు. జోయ్తస్న్ అంటే వెనెన్ల, జోయ్తిస్న్ అంటే వెనెన్లను కలిగినది, వెనెన్ల రాతిర్. గవి అంటే గోవు. ఊధ 

అంటే పొదుగు. మధుమాసము, వసంతమాసము అనే గొలల్డు, పాలను పిదికేవాడు బలంగా వెనెన్లరాతిర్ అనే గోవుకునన్ చందుర్డు అనే పొదుగును 
పిదుకగా దటట్ంగా వెనెన్ల అనే పాలు కురిశాయి. గొజజ్ంగి పూలు సముదర్మంత మకరందానిన్ కురిశాయి. వీటికి తుమెమ్దలు (రోలంబములు) 
కలహంసలు(కాదంబములు) ముసిరాయి. తుమెమ్దలు తేనెకోసం ముసరడం, హంసలు పాలను నీళళ్ను వేరు చేయగలవనే ఐతిహయ్ం తెలిసిందే కదా. 
వసంతమాసంలో కురిసే నిండువెనెన్లను ఇలాంటి పర్తీకలతో ఎవరైనా వరిణ్ంచగలరా? అయితే యిందులోకూడా ఒక విశేషమైన చమతాక్రం ఉంది. 
నిజానికి పాలవంటి వెనెన్ల, సముదర్మంత తేనె అని చెపిప్న కర్మంలోనే హంసలు,తుమెమ్దలు అని చెపాప్లి కదా, అలా చెపప్లేదు రాయలు, అంటే దోషం 
ఉనన్దా? అంటే, పాలవంటి వెనెన్లా కురిసింది, సముదర్మంత తేనె కూడా కురిసింది,  ముందుగా భూమిమీదికి పూల తేనె కురిసింది, తరావ్త ఎకక్డో పైన 
ఉనన్ చందుర్డి వెనెన్ల కురిసింది, ముందు కురిసిన వెనెన్లకు మురిసిన తుమెమ్దలు ముందు ముసిరాయి, ఆ తరావ్త కురిసిన పాలవెనెన్లకు హంసలు 
ముసిరాయి, అదీ రాయల చమతక్ృతి!         

 
 
తరుణులు దోహదాన మధుధార నన ల కుళాళి నింపఁగాఁ  
దరుణుల మేము గామె యని తదగ్ తలౌ వనదేవత లు రన్ 
ధర వకుళౌఘ మెలల్ ను నన లగ్ నఁ గార్ యఁగ నించుబుగగ్ లన్ 
దొర  మధుపర్ పూరణ్ త మధూకములం బృథుపాండుపుషప్ముల్  
 
సరే, వసంతంలో చెటూల్ చేమలూ చిగిరచ్డం తెలిసిందే. అయితే చిగిరిచ్న చెటల్ ఫలముల, పుషప్ముల దిగుబడి బాగా రావాలంటే, 

అకాలంలో నైనా, సకాలంలోనైనా, ఆధునిక కాలంలో అయితే రకరకాల మందులు వాడుతునాన్రు, కానీ, పర్బంధ రసబంధురమైన కాలంలో 
దోహదకిర్యలు అని చేసేవారు సుందరీమణులు. అంటే ఆ చెటల్, తీగెల జాతులనుబటిట్ ఒకోదానికి ఒకో రకంగా, దిగుబడికి, సమృదిధ్కి దోహదంచేసే 
కిర్యలనన్మాట.   

అశోకవృకాష్నికి అందమైన సతరీల కాలి తనున్డు, పొగడచెటుట్కు అందగతెత్ల ఉమిమ్వేయడం, గోరంటకు కౌగిలించుకోవడం, బొటుట్గు 
చెటుట్కైతే కడగంటి చూపు, మామిడికైతే కరసప్రశ్, సంపెంగకు అందగతెత్ల ముదుద్ ముఖ కాంతులను పర్సరింపజేయడం, ముఖానిన్  
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తగిలించడం, కొండగోగు చెటుట్కైతే ముదుద్ ముదుద్గా ముచచ్టుల్ చెపప్డం, వావిలి చెటుట్కు అందగతెత్ల నిటూట్రుప్, మోరటి చెటుట్కు పాట 
పాడడం, సురపొనన్కు సుందరీమణుల నవువ్ దోహదకిర్యలు అని సంపర్దాయం. ఇందులో కూడా అకక్డకక్డ కొనిన్ అభిపార్యభేదాలు ఉనాన్యి. 

తరుణుల ఉమిమ్, లాలాజలం అనే మధుదారతో పొగడ(వకుళ)చెటుల్ సమృదిధ్గా పుషిప్ంచడం చూసిన వనదేవతలు మేమూ తరుణులమే 
కదా అని, పొగడచెటల్ను దోహదకిర్యతో పుషిప్ంచేలా చేయడంకోసం, తామూ తెలల్ని మదాయ్నిన్ పుకిక్ళళ్లో పటిట్ బుగగ్లు పూరించినపుప్డు ఆ 
మిలమిలలాడుతునన్ బుగగ్లాల్గా ఆ వసంతఋతువులో యిపప్ పూలు పర్కాశిసుత్నాన్యి. 

 
థ్ ణు కక్ండు మగ ఁడు తలఁక కుమియ 
ఫల మొసఁగె నటెట్  కినియక పదమ్వదన 
వదన రఁ గూరిమ్ నొసఁగ నీవలదె పుషప్ 
మై న ననుమాడిక్ నుమి న నలరెఁ బొగడ  
 
సాథ్ణువు అంటే పొగడ అని, శివుడు అనీ అరాథ్లు. గతంలో ఎపుప్డో ఒక మగవాడు (తినన్డు) అనాగరిక ఆటవికుడు 

ఉమేమ్సినంతమాతార్న ఒక సాథ్ణువు (శివుడు)'ఫలమును'(మోక్షఫలమును) యిచాచ్డే, అటువంటిది, ఈ పదమ్ముఖులు ఉమిమ్వేసి, వారి ముఖ లాలాజల 
సుధలను యిచిచ్నందుకు, అంతటి తాయ్గానికి, ఉపకారానికి ఫలితంగా 'పుషప్ములనైనా' ఇవవ్కుంటే ఎలా అని ఆ దోహదకిర్యకు పొగడచెటుల్ మురిసి 
విరిశాయి!   

 
ందర్ మకరందవృట్  ర తలంబు  

దొరఁగు పు ల భు యుఁ బూధూళి నభము  
నీకర్ మతర్ యి మాధ ఁ డాకర్ మించె 
నురు రోచనజనిత మ షమ్ మడఁగ  
 
మాధవుడు అంటే వసంతుడు అని, విషుణ్మూరిత్ అనీ అరాథ్లు. అలనాడు ఆ మాధవుడు తిర్వికర్ముడై ములోల్కాలనూ ఆకర్మించి 

విరోచనుడి కుమారుడైన బలిచకర్వరిత్యొకక్ మహా తేజసుస్ను, వేడిమిని, పోడిమిని అణచివేశాడు. యిల నేడు, ఈ మాధవుడు(వసంతుడు) మకరంద 
వృషిట్తో రసాతలానిన్, పూలతో భూమిని, పూల పుపొప్డి రేణువులతో ఆకాశానిన్ ఆకర్మించాడు, యిలా ఈ మాధవుడూ తిర్వికర్ముడై, సూరుయ్ని మహా 
వేడిమిని అణగదొకాక్డు (ఉరు విరోచనజనిత మహోషమ్ మడఁగ)అపప్టికే విరహ దావానలంలో వడలిపోతునన్ గోదాదేవి ఈ వసంతుడి పర్తాపానికి 
తటుట్కోలేక యాతనపడుతునన్ది.           

 
నెలఁతఁ గుచకుంభయుగళ ముండియు యోగ  
జలధి నీఁదింప లేదయెయ్ సఖులు వంచు 
చునన్ పనీన్టి లిల్  లోఁ గొనన్కతన 
ముంప కది లాఘవమున దేలింపఁగలదె 
 
పర్వాహాలను, సముదార్నిన్ కూడా కుండలను కటుట్కుని తటుట్కోవడం, మునగకుండా కాపాడుకోవడం తెలిసిందే. ఈ అతివకు, 

గోదాదేవికి కూడా కడవలవంటి కుచములునాన్యి, ఆమె కుచకుంభ. అయినా ఆమె వకోష్జకుంభములు తేలచ్డానికి బదులుగా, మరింతగా 
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ముంచేసుత్నాన్యి ఆమెను. ఆమె తాపానిన్ చలాల్రచ్డంకోసం చెలికతెత్లు పనీన్టి కడవలను గుమమ్రించడం వలన, బహుశా, కడవలలో ఖాళీ ఐన పనీన్రు 
ఆమె కడవలవంటి కుచములలో నిండిపోయిందేమో, నిండు కుండలు కటుట్కుంటే తేలేవాడు కూడా మునగడం ఖాయం కనుక, ఆమె వియోగ జలధిలో 
మునిగిపోయింది.       

 
పుతియుఁ దాఁ గామిని నొక  
పుతియు నటుల్ ండుటకు నబుదేధ్ కుష్ధనుః  
పతి యగు ణ్ చితుత్ ఁ డ 
పతపలే కదియు నేతపంబో యనుచున్  
 
ఆమె యాతనలను, ఆ దురభ్ర విరహావసథ్ను చూసిన అమాయకుడు, ఆమె తండిర్యైన విషుణ్చితుత్లవారు కొడుకులేల్నివాడు కనుక, ఉనన్ 

ఒకక్ పుతిర్కా అలా పరితపిసూత్ ఉండడానిన్ అరథ్ం చేసుకోలేకపోయాడు. 'అబుదధ్ ఇకుష్ ధనుః పతిత్ర్ ..' చెరుకువింటివాని పూలబాణాల గురించి తెలియనివాడు 
కనుక, అదికూడా, ఆ విరహావసథ్, ఆ తిండీ తిపప్లూ మానడం, అదంతా ఏ తపసోస్, ఏ ఉపవాసాలో, ఏ నియమాలో అనుకునాన్డు పాపం. అనుకుని, 
ఏమిటీ తిపప్లు, ఏ దేవదేవుని గురించి, ఏమి తపసుస్ అనేది తెలియడంలేదు సావ్మీ! నీకు తెలియనిది ఏదీ లేదుకదా, యిదేమి తపసోస్ చెపప్వయాయ్ అని 
పరమాతుమ్డిని అడిగాడు. ఆ మాధవుడు మందసిమ్తుడై చెపప్డం పార్రంభించాడు అని ఆముకత్మాలయ్దలో ఐదవ ఆశావ్సానిన్ ఈ కిర్ంది పదయ్ంతో 
పూరిత్చేశాడు శీర్కృషణ్దేవరాయలు.  

 
కంధరనీలవరణ్ ! మధుకై టభనాగ వరణ్ ! యోగిహృ 
దగ్ ంధిభిదోతథ్ భోగివనితా స నవఛచ్ సనసర్ వచిఛ్ర  
స ంధివసనిన్ పతిరససృతిదగధ్ పయోధి చికా  
మంధరకేళికాదర!సమార్ తపఙిక్త్ రోధి దరా!  
 
నీలిమేఘమువంటి శరీరకాంతిని కలిగినవాడా! మధుకైటభులు అనే నాగుల పాలిటి గరుతమ్ంతుడా! యోగుల హృదయగర్ంథులు 

భేదింపబడడం వలన లేచిన కుండలినీశకిత్ అనే నాగకనయ్ వెలువరిసుత్నన్ బుసలధవ్నితో కూడిన, నిటూట్రుప్లతో కూడిన, కపాలం మధయ్లో, సర్విసుత్నన్ 
అమృతం అనే పాలకడలిలో నిదానంగా, హాయిగా, తీరికగా, సేవ్చఛ్గా కీర్డించడానిన్ ఆదరించేవాడా, యిషట్పడేవాడా! పదితలల రావణుని సోదరునిచేత 
ఆశర్యింపబడినవాడా! వేంకటాచలపతీ! వినుమయాయ్! యిది నాచే విరచితమైన హృదయ్ములైన పదయ్ముల ఆముకత్మాలయ్దలో ఐదవ ఆశావ్సము అని ఐదవ 
ఆశావ్సానిన్ ముగించాడు శీర్కృషణ్దేవరాయలు.   

 
రాయల పౌర్ఢ, సమాసబంధురమైన శైలికి, భాషా పటిమకు, కిల్షట్తకు ఈ పదయ్ం ఒక ఉదాహరణ. దాదాపు  మూడుపాదాలమేర 

దీరఘ్మైన, దివయ్మైన కుండలినీయోగరహసయ్ మయమైన సమాసానిన్ యిమిడాచ్డు. ఈ పదాయ్నిన్ వరుసగా మూడుసారుల్ ఉచాచ్రణా దోషాలు లేకుండా 
చదువగలిగినవాడు తెలుగుభాషను, సాహితాయ్నిన్ అలవోకగా కరతలామలకం చేసుకునన్టేల్!   
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ఆరవ ఆశావ్సము 
 
ర్ కారి కృపారేద్ కష్ణ! 
ౖ కుంఠ! యకుంఠ భకత్ వరద! పదాబాజ్  
త్ కమరందాయితగం 
గా!కాకోదరనగోదయసథ్ పతంగా! 
 
శీర్కరమైన, కృపారసంచేత ఆరర్ద్మైన చూపులుగలవాడా! నిరంతరాయంగా భకుత్లకు వరములిచేచ్వాడా! నీ పాదమనే కమలముయందు 

అంతులేని, సమృదధ్మైన గంగానది అనే మకరందానిన్ నింపుకునన్వాడా! శేషశైలము అనే ఉదయగిరి మీద ఉనన్, ఉదయించిన సూరుయ్నివంటివాడా! 
వేంకటేశా! వినుమయాయ్! అని ఆముకత్మాలయ్దా పర్బంధంలోని చివరిదైన ఆరవ ఆశావ్సానిన్ పార్రంభించాడు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. 

భారతీయ సాహితయ్ంలో అతుయ్నన్త సాథ్యిని పొందిన, అతుయ్తత్మమైన సందేశానిన్ యిచిచ్న సాహితయ్ం ఈ ఆశావ్సము. భారతీయ 
ఆధాయ్తిమ్క, సామాజిక, నైతిక విలువలకు నిరవ్చనానిన్ యిచిచ్న ఆశావ్సం యిది. 'పర్పంచ సాహితయ్ంలో ఇలాంటిది ఎకక్డా లేదు' అని విశవ్నాథ 
సతయ్నారాయణ గారు పర్శంసించిన ఆశావ్సము యిది. కవితవ్ సాథ్యి పరంగా అనాన్రు ఆ మాట అనాన్రు విశవ్నాథ. సందేశం పరంగా, నీతి పరంగా 
ఇలాంటి కథలు కోకొలల్లు భారతీయ వాజగ్మ్యంలో. పర్తీకాతమ్కంగా చూసేత్, సాహితీ పార్ంగణంలో పాకడం కూడా యింకా సరిగా చేతగాని అరభ్కుడైన ఈ 
వాయ్సకరత్ దృషిట్లో మాతర్ం యింతటి అతుయ్నన్త సందేశానిన్ యిచిచ్నది యిలాంటిది కథ మరొకక్టే ఉంది. దీనికీ దానికీ మూలకరత్ వేదవాయ్సులవారే, 
ముందు ముందు మరింత వివరంగా తెలుసుకుందాం!    

విషుణ్చితుత్లవారు తన కుమారెత్ అవసథ్ను చూసి 'యిదేమి పూజ? యిదేమి ఆరాధన? యిదేమి వర్తము? యిదేమి తపసుస్? ఏమీ అరథ్ం 
కావడంలేదు సావ్మీ! నీక తెలియనిది లేదు కదా! నా కుమారెత్కు ఈ అవసథ్ ఏమిటి సావ్మీ?' అని అడిగాడు. నారాయణుడు నవివ్, చెపప్డం 
పార్రంభించాడు.   

కలఁ డొకరుండు పేరుకొనగాని కులంబు మదీయ భకుత్ ఁ డి 
యియ్ల మును ఁడు మనత నే వ యించిన పుణయ్భూమియం 
దుల కొక యోజనతర్ యపు దూరపుటూర వ ంచి బార్ హమ్  
ళలఁ జనుదెంచి పాడు మము లాలస మంగళనామకై కిన్  
 
తన కుమారెత్ అవసథ్ను గురించి అడిగితే కథను చెపప్డం మొదలెటాట్డు కమలాకుష్డు. 'అనగనగా..నా భకుత్డు ఒకడు ఉనాన్డు. వాడిది 

నిమన్కులం. నేను వామనావతారంలో ఈ భూమిమీద నివసించిన చోటికి ఒక మూడు యోజనాల దూరంలో నివసించేవాడు. బార్హీమ్ ముహూరత్ంలో వచిచ్ 
కోరికతో, పేర్మతో మంగళకైశికీ రాగంలో ననున్ సుత్తిసూత్ కీరత్నలు పాడేవాడు. 

 
జాతుయ్చిత చరితర్ మ మ 
తీప్తయ్రథ్ ం బూఁది తనదు హృదయము చితో  
నితయ్ంబుగఁ దతత్ ను ం 
గతయ్ము మ పాఁత మానికంబై  యొదుఁగున్ 
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నాకు పీర్తికరంగా ఉండడం కొరకు, తన జాతికి తగిన నడవడికతో, హృదయానిన్ అంటే, మనసును శుచిగా ఉంచుకుని, మసిగుడడ్లో 
కటిట్న మాణికయ్ంలాగా ఉండేవాడు. శేర్యాన సవ్ధరోమ్ విగుణః పరధరామ్తస్వ్నుషిఠ్తాత.. అని నేను చెపిప్నదే గీతావాకయ్ం కనుక, అలా తన సవ్ధరమ్నిరవ్హణ 
చేసూత్, మనసుస్ను శుచిగా ఉంచుకునేవాడు. పవితర్మైన అంతఃకరణంతో నేనున్ కీరిత్ంచి సేవించేవాడు.  

'మనశౌశ్చం జనమ్శౌచం కరమ్శౌచంచ భారత శరీరశౌచం వాకౌశ్చం, శౌచం పంచవిధం సమ్ృతం, పంచశేవ్తేషు మనశౌశ్చం విశిషయ్తే' 
అని ఆరష్వాకయ్ం. మనసుకు సంబంధించినది, జనమ్కు సంబంధించినది, కరమ్కు(చేసేపనికి)సంబంధించినది, శరీరానికి సంబంధించినది, వాకుక్కు 
సంబంధించినది.. అని శౌచం అంటే శుచి అంటే పరిశుదధ్ంగా ఉండడం ఐదు రకాలు. వీటనిన్టిలోకీ మనసుస్ పరిశుదధ్ంగా ఉండడమే విశేషమైనది, 
ఉనన్తమైనది అని అరథ్ం. మనసుస్ కుళుళ్తో, బురదతో కంపుగా ఉండి, జనమ్, వృతిత్, శరీరము, పలుకులు ఎంత ఉనన్తంగా ఉనన్, అందంగా ఉనన్, 
నాజూగాగ్ నాగరికంగా ఉనాన్, నీచమే, నికృషట్మే అని భారతీయుల ఉవాచ! ఆ గీతాచారుయ్ని పలుకులను, ఈ ఆరష్ వాకాయ్నిన్ ధవ్నించాడు రాయలవారు 
యికక్డ. చండాలుడు అయినా, తన కులధరామ్నిన్ పాటిసూత్, పరిశుదధ్మైన మనసు కలవాడు కనుక నాకు పీర్తిపాతుర్డు అంటునాన్డు సాకాష్తూత్ 
దేవాదిదేవుడు! 

 
చమురై న తోలుక్బుసంబు టెంకియును ని  
తత్ ళి శంఖ చకర్  కుండలము లమర 
ది దారికొముమ్దోలిత్ తిత్ యు జోడముమ్  
మెడమీది మొగలాకుగొడుగు దనర  
మతాప్దరకష్యు మా  పెనె రక గు 
టిట్ న యోటి తిపిరిదండెయును మెరయ  
జిటితాళములు సంక పుటిక నొకొక్కమాటు 
గతిరయంబున దాకి కల  మొరయ  
 
వలుద వనమాలకంటెయు మలినతను   
బటెట్ తిరుమనున్ బెదరు గెం పుటుట్  జూపు  
బ పుబొడితోలు పలల్ ంబు నెసక మెసగ  
వచుచ్ ంప రియాళు ౖ షణ్ ండు  
 
చమురు అంటిన చరమ్ము, కుళాళ్యి కటుట్కుని, చెవులకు ఇతత్డి శంఖ చకార్కార కుండలాలు పెటుట్కుని, భజనలోల్ వెలిగించే దీపపు 

సెమెమ్ను పటుట్కుని, తోలుతితిత్ని బాణంలాంటి పదునైన ఆయుధానిన్ వెంటబెటుట్కుని, మెడ మీదకు ఆనిన మొగిలి ఆకుల గొడుగును ఉంచుకుని, ఒక 
భుజాన నా పాదరక్ష వేర్లాడుతుండగా, మరొక భుజాన గురర్పు వెంటుర్కలు తీగలుగా ఉనన్ ఓటి సొరకాయ బురర్ను వీణగా చేసుకుని, వేగంగా ఆతుర్తతో 
వసుత్నన్పుడు చంకలో వేర్లాడుతునన్ చిటితాళాలు ఒకదానికి ఒకటి తగిలి ఖంగుమని మోతలు చేసుత్ండగా, తులసిమాలను ధరించి, మాసిన శరీరముతో, 
దేహాభిమానం లేకుండా, తిరుమళి పటెట్వరధ్నాలు తీరిచ్ దిదిద్, ఎరర్ని కళళ్తో బెదురుచూపులు చూసూత్, పసుపు బాగా పటిట్ంచిన తోలు జందెమును ధరించి, 
యిలా కళకళలాడుతూ ననున్ సంకీరత్నతో సేవించడానికి వచేచ్వాడు ఆ మాలదాసరి. చితర్కారుడు కుంచెతో సృషిట్ంచినటుల్ మాలదాసరిని అతని వృతిత్కి, 

పర్వృతిత్కి, నిరాడంబరతకు, అమాయక గార్మీణ జీవనశైలికి తగినటుల్గా రూపు పోసి కనులముందు కవితాకృతిని సాకాష్తక్రింపచేశాడు 
శీర్కృషణ్దేవరాయలు.  

శీర్హరి కొనసాగిసుత్నాన్డు తన భకుత్ని కథను. విషుణ్చితుత్లవారు వింటునాన్రు. 'జనమ్చేత ఛండాలుడు ఐనపప్టికీ, గుణము చేత 
ఉతత్ముడైన ఆ 'మాలదాసరి' తన చెకిక్ళళ్ మీదుగా ఆనందబాషాప్లు కారుతుండగా, రాళుళ్ కరిగేలా నా కీరత్నలు పాడి, ఆనంద తాండవం చేసి, తన 
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భుజాలకునన్ బరువులను పర్కక్న పెటిట్, ఎండను, గాలిని, ఆకలిని లెకక్ చేయకుండా అలా బార్హీమ్ ముహూరత్మునుండి మిటట్ మధాయ్హన్ం దాకా ఒళుళ్ 
పులకలెతుత్తుండగా అలా నా సేవ చేసేవాడు.' 

 
అటుల్  దడ గ గొలిచ్ ట్ ంగమెరగి  
గరభ్మంటపి గడిగిన కలకజలము  
లోని రాతొటిట్  నిండి కాలువగ జాగి  
గుడి డలి వచుచ్నది దు డిడగ గోర్ లి  
 
అలా ఎంతో సేపు కొలిచి, సాషాట్ంగ దండ పర్ణామాలు చేసి, సావ్మివారి గరభ్గుడిని కడిగినపుప్డు జాలుగా బయటకు వచేచ్ నీటిని ఒక 

శూదుర్డు యిసేత్ తీరథ్ం లాగా తీసుకుని మైమరచిపోయేవాడు. శూదుర్డు తీరథ్ం యివవ్డం ఎందుకంటే ఇతను పంచముడు, అతనికనాన్ పై సాథ్యి అని 
భావింపబడే వాడు తీరథ్ం యిచేచ్వాడు. పాఠక మితుర్లు ఈ సనిన్వేశానిన్, ఈ కథను తవ్రపడి నిరణ్యింప వదుద్. ఆ నాటి సమాజానిన్, ఈనాటికీ సమాజంలో 
ఉనన్ చెడును విమరిశ్సుత్నాన్డురాయలు. అది ఈ సనిన్వేశం పూరిత్ అయితేనే తెలుసుత్ంది. రాయలు కవి, వీరుడు, ఆధాయ్తిమ్క తతత్వ్వేతత్, చితర్కారుడు, 
సంగీతకళా కోవిదుడు, యివనీన్ మాతర్మే కాదు, ఆయన ఒక గొపప్ మానవతావాది, సంఘసంసక్రత్! ఈ ఆశావ్సము యిందుకు ఉదాహరణ. 

యిలా బార్హీమ్ముహూరత్ంలో ఆలయం ముందుకు వచిచ్, మిటట్మధాయ్హన్ం ఎండనెతిత్ మీదికి వచేచ్దాకా, పాడి, ఆడి ఆనందంగా 
వెళిళ్పోయేవాడు ఆ మహానుభావుడు. యిలా జరుగుతుండగా, ఒకనాడు ఒక విచితర్ం జరిగింది.    

 
అదద్ మరే యదాద్ సరి  
యదద్ ండ బిడాలగా తాలయక కృక  
కూదద్ ండరవము ని చను  
పొర్ దాద్ యె నటంచుఁ బాడఁ బో చుఁ దోర్ వన్  
 
ఒకనాడు అరథ్రాతిర్ ఒక పిలిల్ అతను కోళళ్ను ఉంచే గూటిలోకి జొరబడింది. పిలిల్ని చూసిన భయముతో కోళుళ్ అరిచాయి. ఆ 

అరుపులను తెలల్వారు ఝాము సూచనగా కోళుళ్ కూయడం అని పొరబడాడ్డు ఆ భకుత్డు.  నిజానికి తెలల్ర బోయేముందు కూసే కోడి కూతలకు భయముతో 
అవి అరిచే అరుపులకు తేడా ఉంటుంది, కానీ అంత తీరుబడిగా, తెలివిగా గమనించే లౌకయ్ం కూడా లేని అమాయకుడు అతను అని చెబుతునాన్డు 
రాయలవారు. సరే, తెలల్వారుతునన్ది, కోళుళ్ కూసుత్నాన్యి, నేను సావ్మి సేవకు వెళాళ్లిస్న సమయం ఐంది అనుకుని, ఎపప్టిలాగే తన సరంజామా 
మొతత్ము భుజానికి ఎతుత్కుని బయలుదేరాడు. 

 
మరులుఁ దీఁగె మెటిట్  యిరు లనన్ నో యని  
యెడు తమిసర్ ఁ గాడుపడి పొలంబు  
లెలల్ ఁ దిరిగి తూరుప్ దెలల్  నౌతరి నొకక్  
నయ్గహన టిఁ  జొచిచ్ చనుచు 

ఆ చీకటిలో 'మరులు తీగె'ను తొకాక్డు. 'మరులు మాతంగి తీగె' అని ఒక పిచిచ్గా అలుల్కుపోయే అడవి తీగ ఉంటుంది. దానిన్ తొకిక్తే 
దారి తపిప్ అకక్డకక్డే తిరుగుతారు అని ఐతిహయ్ం. ఆ తీగెను తొకక్డంతో, ఆ చిమమ్చీకటిలో దారి తపాప్డు. ఎలాంటి చిమమ్ చీకటి అనే విషయానిన్ 
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చమతాక్రంగా అతిశయోకిత్గా వరిణ్సుత్నాన్డు. 'ఓ చీకటీ' అని పిలిసేత్, 'ఓ' అని బదులిచేచ్ సంసిదధ్మైన కటికచీకటి అది. దారితపిప్, పొలాలు, బీళుళ్, అనీన్ 
తిరిగి, తిరిగి, తూరుపు తెలతెలవారేముందు ఒక నిరజ్నమైన, భయంకరమైన అడవిలో పర్వేశించాడు.  

విరిగిన గోడలలో చిటిట్రేగు, ఉతత్రేణి, కసింద, కోరింద పొదలు, తుపప్లు కిర్ందికి పెరిగి ఉనాన్య. వాటికిర్ంద కూలిన గోడలకునన్ 
బొరియలలో పందికొకుక్లు బొరియలు చేసుకుని గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుతునాన్య. పాడుబడడ్ బావులు, ఎండిన చెతత్, పెంట దురగ్ంధానిన్ 
వెలువరిసుత్నన్ది. ఆ చెతత్ చాటున, ఆ పొదల మధయ్న కడుపు ఎండి నకనక లాడుతునన్ అడవిపిలుల్లు చినన్ జంతువులకోసం మాటు వేసి చూసుత్నాన్య. 
ఎటు చూసినా శిథిలమైన గోడలు, పొదలు, దురగ్ంధం, కుష్దర్ జంతువులు, ఉనన్ చిటట్డవిని దాటాడు. దారి తెలియక తిరుగుతునాన్డు.  

 
అపమారగ్ త నరుగుచు మా 
రగ్ పు ధామారగ్ వపుఁ గంటకంబులఁ గాళళ్న్ 
పరీతత నూడుచ్చు నే 

రుపున నబ్లేల్ రు లీడిచ్ తోర్ యుచుఁ జనుచున్     
 
అలా దారి తపిప్, ఉతత్రేణి ముళుళ్, పలేల్రు కాయలు కాళళ్లో గుచుచ్కుని సలుపుతుంటే వాటిని కిందికి తుడిచి, దులిపి, 

వదిలించుకుంటూ, తీసి పారేసూత్ ఆగాగి కలయజూసూత్, భయంకరమైన అడవిలోకి పర్వేశించిన ఆ మాలదాసరి కనులకు ఎదురుగా ఒక భయంకరమైన 
దృశయ్ం ఎదురయియ్ంది. 

 
కాంచెనై షణ్ ఁ డరధ్ యోజన జటాఘాటోతథ్ ఖోప  
ఖాంచఝాఝ్ టచరనమ్రుదర్ య ద యః పేర్ తోదయ్చఛ్దో 
దంచతీక్టకృత వర్ ణఛచ్లన లిపాయ్పాదితాధ నయ్ని 
స ంచారాతత్ మ ఫలోపమఫల ఫ్య ద టకాష్మ్జమున్ 
 
ఒక బర్హామ్ండమైన వటవృకాష్నిన్ చూశాడు. దాని ఊడలు అరధ్యోజనము పొడవునా నేలకు దిగి వునాన్యి. యోజనం అనాన్, ఆమడ 

అనాన్ నాలుగు కోర్సుల దూరం. కోర్సు అంటే రెండు మైళుళ్. ఒకయోజనం అంటే ఎనిమిది మైళుళ్ అనన్మాట. 
అరధ్ యోజనం అంటే నాలుగు మైళళ్ పొడవు ఊడలే ఉనాన్యి, ఆ మరిర్చెటుట్ అంత ఎతుత్నన్దనన్మాట. ఆ ఊడలకు అనేక 

శాఖోపశాఖలుగా యింకా ఊడలు పెరిగి ఉనాన్యి. వాటికి పురుగులు తొలిచి కనాన్లు చేసిన ఆకులు గాలికి విడి ఎగురుతునాన్యి. ఆ ఆకులమీద 
పురుగులు తొలిచిన కనాన్లు, గీతలు చూడడానికి ఆ మరిర్చెటుట్ తన ఆకులు అనే కాగితాలమీద 'ఈ వృక్షం మీద బర్హమ్రాక్షసి ఉనన్ది' అని సమాచారానిన్ 
చేరవేయడానికి వార్సిన ఉతత్రాలలా ఉనాన్యి. దారిన వెళేళ్ పథికులకు బర్హమ్రాక్షసుడు ఉనాన్డికక్డ, యిటు రాకండి అని హెచచ్రించి వారి పార్ణాలను 
కాపాడిన పుణయ్ ఫలంగానేమో అనన్టుల్ పెదద్ ఫలములు ఉనాన్యి మరిర్చెటుట్కు. అలాంటి భీతావహమైన మరిర్చెటుట్ను చూశాడు దారితపిప్న ఆ భకుత్డు. 

 
కాంచి యాతఁ డొకక్ కాలి తోర్ వయు నంతఁ  
గాంచి యందుఁ దెరు ఁ గాంచినదియ  
పరమలబిద్  గాఁగఁ ద రితంపుగతి నవ   
టావనీజ మంత నంతఁ గది      
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ఆ భయంకరమైన మరిర్చెటుట్ను చూశాడు అతను. ఆ చెటుట్వదద్కు వెళుత్నన్ ఒక కాలిబాటను కూడా చూశాడు. ఏ దారీ తెలియకుండా 
తిరుగుతునాన్డు కనుక అంత భయంకరమైన చెటుట్వదద్కు వెళుత్నన్ కాలిదారిని కూడా 'యిదే మహా ఫలం' యిదే ఒక అదృషట్ం అనుకుని ఆ కాలిబాటగుండా 
చెటుట్కు దగగ్రకు వెళాళ్డు. అకక్డ యింకా భీతావహమైన దృశాయ్నిన్ చూశాడు. 

 
ఎలనీటి బొండలంబులు లె మెదడెలల్  / జుఱిఱ్  ౖ చిన డొలుల్  పుఱెఱ్ గములు  
నెఱచి గీఱిన జీర లేరప్డఁ దుదముటట్ ఁ / జీఁకిన నులిపచిచ్ కీకసములు  
దొనదొనమను నీఁగె తుటెట్ ల రూ పేఱు / పరక కర్ ంపలను ర్ లెడు గరు లు  
ధూళళ్ మకెక్కిక్ మంగళళ్తిపప్లు రేఁగు / వడు న గాలి నాడెడు ఱకలుఁ   
 
దుని న నరాంగకములఁ బొతుత్ లను గమిచి  
పోక యొండొంటితోఁ బిఱు కులాడు  

పదంబులుఁ, బదహతి వర్  వలచు  
పరుగు దఱచగు ముఱుతోర్ వ నరిగె యెదుట  
 
లేత కొబబ్రినీళళ్ను పీలేచ్సి, పారేసిన కొబబ్రి బోండాల లాగా మెదడు మొతాత్నిన్ పీలిచ్పారేసిన డొలుల్ పురెర్లు పడి ఉనాన్యి. గీకి గీకి 

మాంసానిన్ మొతత్ం పీలిచ్న పచిచ్ బొమికలు పడి ఉనాన్యి. కంపలమీద వేర్ళాళ్డుతునన్ పచిచ్ చరమ్పు ఖండాలు  కనిపించకుండా దొన దొన మని జోరీగలు 
ముసురుతునాన్యి. ధూళి కొటుట్కుని కనరెకిక్న మంగలి వాళళ్ సథ్లాలలో వెంటుర్కల కుపప్లు ఎగిరినటుల్, మానవ శరీరాలమీది రోమాలు, కేశాలు గాలికి 
ఎగురుతునాన్యి. మానవశరీరాల ఖండాలను కరిచిపటుట్కుని అకక్డినుండి కదలకుండా ఒకదానితో ఒకటి పెనగులాడుతునన్ దుషట్ జంతువులు 
కనిపిసుత్నాన్యి. కాళళ్తో తనిన్ పగిలి కంపు కొడుతునన్ మాంసపు వరుగుల కుపప్లు కనిపిసుత్నన్ ఆ కాలిబాటవెంట ముందుకు వెళాళ్డు ఆ భకుత్డు. 

ముందరికాళళ్మీద సాగిలపడి, పైకి దొంగచూపులు చూసూత్, మాంసపు ఖండాలను ఎతుత్కుని పారిపోతునన్ కుకక్లు కనిపిసుత్నాన్యి. 
మాంసపు పోగులను కరుచుకునన్ గర్దద్లు కొమమ్లమీదినుండి ఎగిరిపోతునన్పుప్డు ఆ గాలికి దురావ్సన వాయ్పిసుత్ండగా ఆ గర్దద్ల అరుపులు వినిపిసుత్నాన్యి. 
ఆ బర్హమ్రాక్షసుడి దారికి అడడ్ంగా వచిచ్, వాడి చేతి చరుపులకు నడుములమీద చేతులు పెటుట్కుని అరుసూత్ పారిపోతునన్ కోతులు కనిపిసుత్నాన్యి. 
యిదంతా చూసూత్ బికుక్ బికుక్మంటూ, 'యికక్డెవడో భయంకరుడు ఉనాన్డు, వాడు మనిషి గాడు, ఎలారా దేవుడా, వెనకుక్ వెళాళ్లనాన్ చాలా దూరం' 
అనుకుంటూ ముందుకు వెళాళ్డు ఆ భకుత్డు, దాసరి. వెళిల్.. 

 
మృతమరుత్ య్ రెంటాన నిడడ్ ఁ జాలక నెతు / రంజిలుల్  పెనుపొటట్  ముంజి నిఁ   
బలల్ చీమల వకర్  భలాల్ తకియుఁబోలె / నెఱఱ్  దుపప్టి నొపుప్ కఱెఱ్ ని 
వయ్తయ్సత్  హత్ మ త్ భఁ బాయగు గడడ్  / మును దంట్ కలుఁ బొలుచ్ మొగము నిఁ   
గడుఁదురల్  నిడుతుటెట్  గతిఁ జోఁగలోఁ బాండు / రత మించు కపిలకూరచ్ంబు ని  
 
నెఱకుఁదెరువరిఁ గన ఖ లెకక్ జారు  
పేర్ జందెంబుఁ గసరి పై ఁ బెటుట్ ని  
ర్ లు డగుబొజజ్  గల బూర కాలి నిఁ  
జెంబుతల ని నవటుకచంబు ని  
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తనచేతిలోచచిచ్నవాడి శవానిన్ గోచీలాగా పెటుట్కునన్వాడిని చూశాడు. గోచీగా ఆ శవం నిడివి చాలక, లాగి, లాగి మొలతాడులో 
దోపుకోవడంవలల్ ఆ శవం ఛిదర్మై ఒంటి నిండా రకత్ం సర్విసుత్నన్ భయంకరుడిని చూశాడు. ఎరర్చీమలు నిండా పాకుతునన్ నలల్ని జీడి చెటుట్లా ఎరర్ని 
దుపప్టిని కపుప్కునన్ నలల్టి భయంకరాకారుడిని చూశాడు. ఏనుగు తలను తలకిందులు చేసినటుల్ కోర దంతాలు పైకి పొడుచుకువచిచ్, నోటికిర్ంద చాలా 
పెదద్దైన గడడ్ంతో ఉనన్ వికృత భయంకరాకారుడిని చూశాడు. కందిరీగల గుంపులా గుంటగా పాండువరణ్ంలో ఉనన్ నుదుటితో భయంకరంగా ఉనన్వాడిని 
చూశాడు. 

'ఎర'కోసం, తిండికోసం దారినబోయే వాడెవడనాన్ ఉనాన్డా అని చూడడం కోసం కొమమ్లమీదికి ఎకిక్నపుడు జారిపోయిన పేర్గుల 
జందెమును కసిరి తిటుట్కుంటూ భుజము మీదికి నెటుట్కుంటునన్ వాడిని, వేర్లాడుతునన్ పొటట్తో,బూరలాల్ ఉనన్ కాళళ్తో, చెంబులా నునన్గా ఉనన్ తలతో 
ముచెచ్నగుంటలో జుటుట్ ఉనన్ వికృత భయంకరాకారుడిని చూశాడు ఆ భకుత్డు, మాల దాసరి.    

 
కండకనున్ల ని, నాఁకటను బండు  
తిటల్  బేతాళికల రెఁ దిటుట్ ని, 
నగగరిమ ని, నన రథ్  నాముఁ, గుంభ 
జాను వనునొకక్ది జని చరునిఁ గనియె  
 
కళళ్లోల్ కండలు పెరిగిన వికృతాకారుడిని, ఆకలితో తోటి ఆడ దయాయ్లను మాటిమాటికీ బండబూతులు తిడుతునన్వాడిని, కొండలా 

ఉనన్వాడిని, కుండలవంటి మోకాళళ్తో 'కుంభజానువు' అనే సారధ్క నామధేయుడైన ఒక బర్హమ్రాక్షసుడిని చూశాడు భాగవతోతత్ముడైన ఆ మాలదాసరి.  
వాడు కూడా యితడిని చూడనే చూశాడు. 

 
ఁడును గంటిఁ బోకు మని ర్ లె మ రుపాళి నుగుగ్ గా  
ఁడును మునున్ రే వగటి ళకు మాని  యౌట, బోరిలో  
ఁడిమిఁ గొంతకాల మిల ర్ లుట లావరి యౌట, నిలిచ్ యా 
ఁడి శరంబుచే నడువ ఁ డది దుంపుడు ఁడు నుధధ్ తిన్ 

 
వాడు కూడా వేడిని చూశాడు కనుక, 'పోకు' 'పోకు' అని అంటూ, అకక్డి నేలమీది చినిన్ చినిన్ చెటుల్, మొకక్లు నుగుగ్ అయేయ్తుక్గా 

చెటుట్మీదినుండి నేలమీదకు దూకాడు. వీడు కూడా, అంటే ఈ మాలదాసరి కూడా, గతంలో రాతిర్కీ పగటికీ తేడా లేకుండా ధైరయ్ంగా, శౌరయ్ంతో, యుదధ్ 
రంగంలో గడిపిన అనుభవము ఉనన్వాడు కనుక, మొండిగా, ధైరయ్ంగా నిలిచి, తన వదద్నునన్ , చేతితో పర్యోగించే బాణం లాంటి యినుప ఆయుధంతో 
'వాడిని' అడిచాడు, కొటాట్డు. 'వాడు' ఆ పదునైన యినుప బాణం వంటి ఆయుధానిన్ విరిచేశాడు. 'వీడు' కూడా మొండిగా, ధైరయ్ంగా ముందుకు కదిలాడు, 
పోరాటంలో. 

 
తిగిచిన నడుగులు దెమలక రొమమ్పప్ / ళించి యవ లికిఁ గేడించి దాఁటి  
చఱచిన వంచించి చరమభాగమునకై  / తిరిగి తతిక్యకగు దృట్  నిలిపి  
పై ఁబడడ్ ఁ జనుమఱ పటల్  కొడుడ్ క యుండు / పిడికిళల్  బలిమి లోఁ బడక నిలిచి  
చొరఁజూడఁ గుంకి ముట్ లబిగి కోటగాఁ / జొర క తిరిగెడు చోన తిరిగి  
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య ర వధ ధనము రోయు నపుడు గుదిద్   
తాచి తిరిగినఁ గృతముట్  దండ నిలిచి  
యెడకొలఁది నుక నడుమొయయ్ నడిచి యడిచి 
మతప్దసమ్ృతి యాతమ్ నే మఱక యతఁడు                 
 
'తనను లాగి పడేయడానికి ఆ రాక్షసుడు పర్యతిన్సుత్ంటే తన అడుగులు కదలకుండా రొముమ్ విశాలంగా చేసుకుని తటుట్కునాన్డు. 

వాడు ఎగిరి తనను చరవడానికి పర్యతిన్సేత్, వాడిని వంచించి తపుప్కుని వెనుకకు తిరిగాడు. వాడు మరలా తనను చరిచి పడేయడానికి పర్యతిన్సేత్ 
పిడికిళళ్ను గుండెలకు అడుడ్ పెటుట్కుని కాచుకునాన్డు. వాడు వంగి తనమీదికి దూకడానికి పర్యతిన్సేత్ తానూ వంగి, పిడికిలి పోటల్తో కాచుకుంటూ వాడు 
ఎటు తిరిగితే అటు తాను తిరిగి కాచుకునాన్డు, వాడికి యే మాతర్మూ సందు యివవ్లేదు. యిలా కాదని తనను చంపడానికి, ఏ ఆయుధం కోసమో రాయీ 
రపాప్ కోసమో వాడు అటూ యిటూ కలయజూసూత్ వెదుకుతుంటే పిడికిలి పోటల్తో వాడిని హింసించాడు. వాడు వెనుకకు తిరిగినపుడు, తనవైపుకు 
తిరిగినపుడు, వంగినపుడు, సందు దొరికినపుడలాల్ వీపుమీద, నడుము మీద పిడికిలి పోటల్తో వాడిని కుమేమ్శాడు. యింత పోరాటమూ చేసూత్నే నా పద 
ధాయ్నానిన్ యేమాతర్మూ మరిచిపోలేదు ఆ మహాభకుత్డు' అని ఆ పోరాటానిన్ వరిణ్ంచి చెబుతునాన్డు శీర్మహావిషుణ్వు, విషుణ్చితుత్లవారికి. 

 
తోర్ చి పోఁజూడఁ దన రాకష్ చయంబు  
నెలల్ ఁ జీరిన డిగిగ్   రేగుదేరఁ  
బోయె నదె ఁడు రారె రారే యటంచుఁ  
బాఱి రును దానును బటిట్ కొనుఁడు 
  
అలా పోరాటం చేసూత్ ఆ బర్హమ్రాక్షసుడిని తోర్సి పారిపోవడానికి అతడు పర్యతన్ం చేసుత్ంటే, ఆ బర్హమ్రాక్షసుడు తన చెలికతెత్లను, 

ఆడ రాక్షసులను పెదద్గా పిలిచాడు. వాళూళ్ ఊడిపడాడ్రు. అదిగో వాడు పోతునాన్డు, పోతునాన్డు, రాండే అని అరుసూత్ మాలదాసరి వెంటబడి ఉరికి, 
అందరూ కలిసి మీదపడి, ఆ భకుత్డిని పటుట్కునాన్రు. 

 
పెంబో తదాద్ సరి య 
పుడ్ ం బదహతులను గపోణి పోటుల నిరుమై   
లం బొడుచుచుఁ బెనఁగుచుఁ బో 
వం బటిట్  వటంబుఁ జేరిచ్ ఁ డిటల్ నియెన్  
 
బాగా మదించి, బలంగా ఉనన్ ఆ దాసరి అపుప్డుకూడా, అంతమందీ కలిసి మీదపడి తనను పటుట్కునన్పప్టికీ, రెండుపర్కక్లా కాళళ్తో 

తంతూ, మోచేతులతో పొడుసూత్ పెనగులాడుతూ తపిప్ంచుకుని పోవడానికి పర్యతిన్సుత్ంటే అతడిని పటుట్కుని, మఱిఱ్చెటుట్కు చేరిచ్ యిలా అనాన్డు ఆ 
బర్హమ్రాక్షసుడు. 

 రా దనఁ బార్ ణపంచకము తృషణ్ ంబా  సంతరప్ణ  
నూమ్రింబో న ఁ దుంచి పొంగెడు భవనుమ్ండాసర్ ధారోషమ్ మిం  
పారం గోర్ లి పి చి నీదు కఱకు టల్ ందీ నదత్ లకాం  
తారాంతరన్ృకపాలకుండ గళనై మ్రేయముం గోర్ లెదన్     
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నీ కొవువ్ను రుచి చూసి నా పంచపార్ణాలకూ తుర్పిత్ని కలిగిసాత్ను. నేను తుర్పిత్ని పొందుతాను అనడంలేదు, వాడు వేరు, వాడి పార్ణాలు 

వేరు, మామూలు రాక్షసుడు కాదు కదా, బర్హమ్రాక్షసుడు. 'తను' వేరు, 'తన శరీరం' వేరు అనన్ జాఞ్నం ఏడిసింది వాడికి! కతిత్తో నీ పుచెచ్ను చీలిచ్ 
వేడినెతుత్రు కడుపారా తార్గి, నా ఆడ పిశాచులు నీ మాంసపు ముకక్లను కడీడ్లకు గుచిచ్ కాలిచ్ అందిసుత్ంటే తింటూ, ఈ తాటితోపులో ఉనన్ పురెర్ల 
కుండలోల్ మదాయ్నిన్ నింపి అందిసుత్ంటే తార్గుతాను. 

 
న నిన్ం తలయించినఖలు 
నినున్న్ ఋజు ధి వధింతునే యని యారుప్ల్  
మి నన్ందఁగ బుస కొటుట్ చు  
ననీన్చుఁడు పొగరు డలు నవయ్కోత్ కిత్ న్  
 
ననున్ యింత యిబబ్ంది పెటిట్ అలిసిపోయేటుల్ చేసిన నినున్ మామూలుగా, సునిన్తంగా చంపుతాను అనుకుంటునాన్వా? అని ఆకాశానికి 

తాకేటుల్ పెడబొబబ్లు పెడుతూ, నిటూట్రుప్లు విడుసూత్, గసపెడుతూ ఆ నీచుడు పిచిచ్ పిచిచ్గా రంకెలు పెటాట్డు. 
 
అ యుఁ బాతిర్ యుఁ దేఁ బంచి యాంతర్ వలిల్ ఁ  
గోలగగెగ్ ర దోర్ య నకుక్జముతోడ  
నొరగి రకక్ తో దై నయ్ ర తముగ 
ధరమ్ మెఱిఁగించు కిత్  నాతండు పలికె  
 
తనను నరకడానికి కతిత్ని, తన రకాత్నిన్ పటట్డానికి పాతర్ను తెమమ్ని ఆ ఆడపిశాచాలను పంపించి, రెండుకాళళ్కూ పశువులకు 

తగిలించినటుల్ తాళుళ్ కటిట్(గోలగగెగ్ర) నేలమీదికి తోసేయడంతో ఆ మఱిఱ్చెటుట్కు జారగిలబడి, దైనయ్ముతో కాకుండా, ఒక ధరమ్ సూకాష్మ్నిన్ చెపుతునన్టుల్, 
ధైరయ్ంగా, తాపీగా యిలా అనాన్డు ఆ మహాభకుత్డు, సాహసి, ధైరయ్వంతుడు అయిన మాలదాసరి. 

PPP 
ఆముకత్మాలయ్దలోని చివరి, ఆరవ ఆశావ్సంలో శీర్మహావిషుణ్వుచేత ఒక భకుత్డి కథను చెపిప్సుత్నాన్డు శీర్కృషణ్దేవరాయలు. నవరసాల కలబోతగా ఆ 
భకుత్డైన మాలదాసరి పాతర్ను తీరిచ్దిదాద్డు రాయలవారు. యింతవరకూ ఆతడి భకిత్ని, బర్హమ్రాక్షసుని భయానక బీభతస్ సనిన్వేశానిన్, అతడినుండి 
తపిప్ంచుకోవడానికి మాలదాసరి చేసిన పోరాటంలో శౌరాయ్నిన్, పరాకర్మానిన్, ధైరాయ్నిన్, మాలదాసరి బర్హమ్రాక్షసుల సంభాషణలలో హాసాయ్నిన్ 
చూపించాడు. యిపుప్డు మాలదాసరిలో లౌకాయ్నిన్ చూపిసుత్నాన్డు. బర్హమ్రాక్షసుడికి చికిక్, కాళూళ్ చేతులూ బంధింపబడి, మఱిఱ్ చెటుట్కు చేరగిలబడి 
మాలదాసరి యిలా అంటునాన్డు. 
 

విను మొకమాట రాతిర్చర వేగిర మేటికి నిన జయింతురే  
యనిమిషు లైన? భాజనగతానన్మ నే నిఁక నెందుఁ బోయెదన 
బెనఁగక పార్ణరక్షణ ముపేక్ష యొనరుచ్ట పాప మిందుకై 
కనలకు నాకు మేనియెడఁ గానక్ష్యు లే దిది పోవుటే యురున  
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ఓ రాతిర్ చరుడా! ఎందుకు అలా తొందరపడుతునాన్వు, పర్యాసపడుతునాన్వు? తినబడడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ అనాన్నిన్ నేను, కంచంలో సిదధ్ంగా 
ఉనన్ ఆహారానిన్ తినడానికి అంత కంగారెందుకు? నేనెకక్డికి పోతాను? యింతవరకూ నీతో ఎందుకు పోరాడానో తెలుసా? పార్ణములు భగవంతుడు 
యిచిచ్న వరం, అందునా మానవజనమ్, (అందునా శీర్హరిదాసుని జనమ్!) అలాంటి జనమ్ను నిషాక్రణంగా పోగుటుట్కోవడం, పార్ణాలను నిలబెటుట్కోవడం 
కోసం కనీస పర్యతన్ం కూడా చేయకపోవడం మహాపాపం! అందుకోసం పోరాడాను, నా వంతు పర్యతన్ం చేశాను తపప్, ఏదో నీలాంటి మహావీరుడిని 
జయించాలనే దురాశతో కాదు! దీనికి కోపం తెచుచ్కోకు సుమా! అసలు నాకు ఈ శరీరము మీద కాంక్ష కూడా లేదు, యిది పోవడమే మంచిది! అనాన్డు. 

నెమమ్దిగా అనునయంగా మాటలోల్ పెటిట్ ఏదో పర్యతన్ం చేయడానికి లౌకయ్ంగా మాటాల్డుతునాన్డు. కానీ అందులోనూ ధరమ్ సూకాష్మ్నిన్ 
చెబుతునాన్డు. తన దగగ్రికి కారాయ్రిధ్యై వచిచ్న శతుర్వును చంపడం, అవకాశం వుండీ పార్ణాలను కాపాడుకునే పర్యతన్ం చేయడం, ఈ రెండూ 
ఆతమ్హతయ్తో సమానం, అందుకు ఫలితం 'రౌరవ' నరకానికి పోవడం! యేవో కారణాల పేరుతో ఆతమ్హతయ్లు చేసుకుందామనుకునేవారుఈ పలుకులను 
గమనించాలి. 
 

హీనజనమ్ మఱుట యెవవ్ఁడే నొక పార్ణి  
సంతసిలుట ముకిత్ పొంత గనుట 
మేలెకాదె శిబియ మేలబ్ంతిగాఁడె న 
శవ్రపుదేహ మమిమ్ పరము గొనుట  

 
ఈ హీన జనమ్ను, ఎవరికీ ఉపయోగపడని జనమ్ను పోగొటుట్కోవడం, తదావ్రా వేరే ఎవరికై నా సంతోషానిన్ కలిగించడం, ఆ కారణంగా ముకిత్ని 

పొందడం మేలు కాదూ? అశాశవ్తమైన శరీరానిన్ యిచిచ్, ముకిత్ని తీసుకోవడంలో శిబిచకర్వరిత్ అందరికీ మారగ్దరశ్కుడు కాడూ? నీ ఆకలి తీరచ్డంకోసం 
నీకు ఆహారానిన్ కావడం, అలా నీకు సంతోషానిన్ కలిగించడం అంటే ముకిత్ని పొందడం కదూ! 
 

తెవు లయినం, గర్హం బయినఁ, దే లయినం, గర మైన, నాతమ్ పెం  
దెవు లయిన, నజ్లం బయినఁ, దెకక్లియైన, మృగాగున్లైన, మే 
లత్వు లయిన, నర్వ్ణం బయినఁ, దార్ చయిననిబ్డుఁ గైనఁ, దీరుచ్వే 
లవ తను వూరకే చెడ కిల నగ్ృశు నొకక్నిఁ బోర్చు టొపప్దే? 

 
వాయ్ధిచేతనో, గర్హ పిశాచాదులచేతనో, తేలు వలల్నో, విషము (తినడం) వలల్నో, పెదద్ మనోవాయ్ధిచేతనో, నీటిలో మునిగిపోవడం వలల్నో, 

దోపిడీగాళళ్ చేతిలోనో, కూర్రమృగాల వలల్నో, అగిన్లో కాలిపోవడం వలల్నో, ఆడదానికోసమో, డబుబ్కోసమో, పుండువలల్నో, తార్చుపాము కరవడంవలల్నో, 
పిడుగు పడడంవలల్నో, పోయేకాలం యిలా యెలానో వచిచ్ ఈ శరీరం నశించిపోవడం కంటే, పాపం! నీలా ఆకలి బాధచే కృశించిపోతునన్వారిని 
కరుణించి, వారికి ఆహారమై చనిపోవడం మంచిది కాదూ? అనాన్డు. 

'చండాలా దుదకాత సరాప్త వైదుయ్తాత బార్హమ్ణాదపి దంషిట్భయ్శచ్ పశుభయ్శచ్ మరణం పాప కారణాత' అని ఆరోయ్కిత్. వికృతమైన మనసుతో 
చండాలుడు అని దూరంగా పెటిట్నవాడిచేత, నీటిచేత, సరప్ంచేత, విదుయ్తుత్(పిడుగు)చేత, బార్హమ్ణుడి కారణంగా, కోరలునన్ మృగాలు, మొసళుళ్ మొదలైన 
వాటిచేత, పశువులచేత మరణించడం పాపం వలన జరుగుతుంది అని. యెందుకంటే వీరు అందరూ, యివనీన్ కూడా తమ మానాన తాము ఉండేవి, 
అనవసరంగా ముందుజాగర్తత్లు తీసుకోకుండా నిరల్క్షయ్ంగా ఉండడం వలల్నో, దోర్హము, హాని తలపెటట్డం వలల్నో తపప్ వీటి వలన, వీరి వలన మరణం 
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రాదు అని తాతప్రయ్ం. అలా పాపకారణంగా చనిపోవడంకంటే నీకు ఆహారానైన్ పుణయ్ం చేసి, ఆ పుణయ్ కారణంగా మరణించడం మంచిది కదా అని 
పలికిసుత్నాన్డు మాలదాసరితో.   

అది సరే, యింకొక హితవు చెబుతాను, అది కూడా నేనేదో పార్ణభయంతో చెబుతునన్ మాటగా భావించకుండా విను. ఒకవేళ నువువ్ వినకునాన్, 
యితర పార్ణుల హితం కోరి చెపేప్ మాటలకు భగవంతుడు మెచుచ్కుంటాడు కనుక పరేల్దు, నాకేమీ నషట్ం లేదు. నువువ్ మామూలు మృగానివో, 
కూర్రమృగానివో, విష కీటకానివో, లేదూ, నాలాంటి మామూలు మనిషివో కాదు. మామూలు రాక్షసుడివి కూడా కావు, 'బర్హమ్ రాక్షసుడివి'! అలాంటి నీకు 
మలమూతార్దులకు నిలయమైన నా మానవశరీరం తిండి ఏమిటి? అదీ కాక, నీ పూరీవ్కులైన హిరణయ్కశిపుడు, రావణాసురుడు మొదలైన వారు దేవతలను 
జయించి కూడా చివరికి యముడి చేతిలో చికిక్ చనిపోలేదూ? యికక్డ నువువ్ బలవంతుడివి అయితే, అకక్డ, వాడు, యముడు బలవంతుడు కదా! యింత 
జుగుపస్కు నిలయమైన మనవశరీరానిన్ జయించి, తిని, నువువ్ శాశవ్తంగా బర్తికేవాడివి కావు కదా? ఎందుకు ఈ అసహయ్కరమైన తిండి చెపుప్? అనాన్డు. 
వాడి మేలుకోరి చెబుతునన్టుల్ చెబుతునాన్డు, ననున్ కరుణించి విడిచిపెటట్వయాయ్ అనడం లేదు, అదీ మాలదాసరి గడుసుదనం. ఆ మాటలకు పెదద్గా నవివ్  
ఆ బర్హమ్రాక్షసుడు యిలా అనాన్డు. 
 
 

చంపకు చదువుల మేము ప 
ఠింపని శాసత్రములె? మా పఠింపని శుర్తులే? 
యింప వవి నమమ్వే 'బర్థ  
మాం పిపతే వహిన్'యను మాటవుఁ గాదే     

నీ చదువులతో, నీ పాండితయ్ముతో ననున్ చంపకురా! నేను చదువని శాసాత్ర్లా? శుర్తులా? అవేవీ నాకు రుచించవు. ముందు జఠరాగిన్ని 
చలాల్రుచ్కోవాలి, ఆకలి తీరుచ్కోవడమే జీవుల పర్థమ కరత్వయ్ము అని చెపప్లేదూ? 

నిలు మోహో మము వారి భార్తలనుచున నీవంటి వారలుస్ధా 
శు లపూతాశులుగా రటంటి పర్తిప తోస్మాంశము నోర్గ్లు మున  
జవ్లనుం డం టిఁక నొండు ని నన్డిగెదన సరావ్శిగాఁడా యతం 
డిలఁ దనాన్య్యము చాలు మాకు నఘ మే వృధాధ్నుచారంబిఁకన? 

ఆగాగు! మా బర్హమ్రాక్షలు హిరణాయ్కుష్డు, హిరణయ్కశిపుడు, రావణుడు మొదలైన వారి భార్తలు అనాన్వు, నావంటివారు అపవితర్మైన ఆహారం 
తీసుకోరు అనాన్వు, అగిన్దేవుడు పాడయ్మినాటి చందర్కళను, వెనెన్లను ఆహారంగా తీసుకుంటాడు అనాన్వు, హహహ, ఆ అగిన్దేవుడు యిదీ అదీ అని 
చూడకుండా అనిన్టినీ భకిష్ంచేవాడు కాదూ? ఆ విషయం చాలు మాకు, పెదద్లు అనుసరించిన మారాగ్నేన్ మేమూ అనుసరిసుత్నాన్ము, అదీ యిదీ అని లేదు, 
అనీన్ తింటాము, అదేమైనా తపప్వుతుందా ఏమిటి? 

హరికి సఖుఁడును రథమును నగు గరుడుడు  
దొరకినమృతంబు సురలకు మరలనిచిచ్  
యహులు కూడుగ వరమున నడిగి కొనఁడె? 
యమృత మైనను జవుల జాతయ్నన్సమమె? 

సాకాష్తూత్ శీర్హరికి చెలికాడు, వాహనము ఐన గరుడుడు తను దొరికించుకునన్ అమృతానిన్ దేవతలకు తిరిగి యిచిచ్, కుష్దర్ జీవులైన సరప్ములను 
ఆహారంగా యిమమ్ని వారము అడిగి, ఆ పాములనే తిని బర్తకడంలేదూ? ఏ జాతికి తగిన ఆహారం ముందు ఆ జాతికి అమృతమైనా సరే, రుచికరంగా 
ఉంటుందా? ఉండదు! 
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నిదురయుఁ గూడుఁ బోఁ జదివి నే నిటఁ గనన్ది ఏమి ఎవవ్ఁ డీ   
చదువుల యరథ్వాదపుమృష లివ్ని బేలప్డు నీవు మాయెడం 
జడువుల మాటలాడి కనఁ జాల వొకానొక మెచుచ్ నొకక్ఁ డీ 
చదివినకూర వింతచవి చాలఁగఁ దెమమ్ను మెచుచ్ తకక్ఁగన 

నిదర్, తిండి లేకుండా చదివీ, చదివీ ఎవడైనా బావుకునన్ది యేమిటటా? చదువుల అరాథ్లు, శాసత్రవాదాలు అనే కలల్ మాటలు విని 
'బేలుపోయేవాడు', మోసపోయేవాడు ఎవడుంటాడు? చదువులు, శాసాత్ర్లు అని పర్సంగం చేసి, నువువ్ మామూలు కూర కాకుండా, చదివిన కూరవు ఐనావు 
నాకు. యింకా రుచిగా ఉంటావు! చదివిన కూరను సరిపోయేంత పెటుట్మని అడిగి లొటట్లేసూత్ మరీ తింటాను, ఈ శసత్ర పర్సంగం వలన నీకు ఏ పర్శంసలూ 
రావు, నువువ్ తపిప్ంచుకుని పోనూ లేవు అనాన్డు బర్హమ్రాక్షసుడు. 

పర్ఖాయ్తుండవు దైతుయ్లందు మును పాపైనొకక్ నీకా యశో  
భిఖయ్నేన్నును జేరుత్ మే యొసఁగుఁ దపిప్ంపనర్వ్తం బొకక్ఁడే 
ముఖయ్ం బై యొనరింతు దాని సఫలంబునేజ్యఁగా లేవుగా  
'సఖయ్ం సాపత్పదీన' మనమ్న మిథ సాస్ఙగ్తయ్ మూహించుచున  

 
యిదివరకే నువువ్ రాక్షసులందు పర్ఖాయ్తి చెందినవాడవు. అటువంటి నీకు మరొక కీరిత్ని కలిగిసాత్ను నేను. నీకు నా శరీరానిన్ సమరప్ణం చేయడం 

అనే విషయానిన్ భంగం చేయకుండా, నా వర్తానిన్ పూరిత్ చేసుకోడానికి అవకాశము కలిప్ంచిన కీరిత్ని నీకు కలిగిసాత్ను. సఖయ్ం సాపత్ పదీనం, అంటే 
ఏడడుగులు కలిసి నడిసేత్ చాలు సఖయ్త కలిగినటేల్ అనన్మాట నీకు తెలిసినదేగా, మనము ఇదద్రమూ యిపుప్డు సేన్హితులము అయినాము, ఏడు అడుగులు 
కలిసి వేసిన కారణంగా. ఆ సేన్హబంధానిన్ గురిత్ంచి, నా వర్తము నొకదానిని పూరిత్ చేసుకునే అవకాశానిన్ యివవ్లేవా? ఏమిటా వర్తము అంటే.. 

ఈ కుఱఁగటి యీ కురుఁగుడి 
వైకుంఠునిఁ బాడి వతుత్ వర్తముగఁ దతేస్ 
వాకృతి కడపట నాశనము  
నీ కౌదు నుమ్ఖయ్ మిదియ నేఁ డగుతుదకున 

ఈ సమీపములోనే ఉనన్ కురుగుడి (తిరుకుక్రుంగుడి) లో వెలిసియునన్ విషుణ్ని కీరత్నలు పాడి, ఆయన సేవజేసి వసాత్ను పర్తిరోజూ, అది నా 
వర్తము. ఈ రోజు కూడా అలాగే నా వర్తము పూరిత్ చేసుకుని వచిచ్, నీకు ఆహారానిన్ అవుతాను. అలా అయితే వర్త సమాపిత్ చేసుకునన్తరావ్త మరింత 
శేర్షఠ్మైన ఆహారానిన్ అవుతాను, అలా నీకు మరింత రుచికరమైన ఆహారంగా అవుతాను. నువువ్ దయజేసి, ననున్ వదిలిపెటాట్వంటే, ఈ రోజున నా 
చివరిసారిగా సావ్మికి నా సంకీరత్నతో సేవజేసుకుని మరలా వచిచ్ నీకు ఆహారానిన్ అవుతాను, ననున్ కనికరించి వదిలిపెటట్వయాయ్ అని అడిగాడు 
మాలదాసరి. 

ఆ మాటలకు కిలకిల నవివ్, దాసరి చెంపలమీద పరిహాసముగా చరిచి, 'లెసస్ పండించితివిరా దాసరీ! నానా దారులూ కొటిట్, నినన్, మొనన్నే మహా 
విరాగివి, భకుత్డివి అయి ఉంటావు. నీ లౌకయ్ముతో ననున్ బురిడీ కొటిట్ంచి, ఉచుచ్ కొరికి పారిపోయే జంతువులాగా, తపిప్ంచుకునిపోదామని ఎతుత్లు 
వేసుత్నాన్వా? అంత తెలివితకుక్వ వాడిలా కనిపిసుత్నాన్నా నేను?     
 

ఏరాజయ్ంబునరుండు నోరికడివో నీబోధ మాలించు? నిం  
కేరాజయ్ంబు నరుండు బాసకయి మే నీఁ దాన యేతెంచుఁ దీ 
పార నేన్ఁ జననీమియు నమ్గిడి నీ వారామియుం దెలల్ మే 
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లా రంతులప్లు పలుక్ లంతయ్కుల యేలా చింత లేలా వగల? 
 

ఏ తికక్ దేశంలోని యే పిచిచ్ మనిషి నోటిదగగ్రి కూడును వదిలిపెటుట్కోడానికి నీ బోధలు, నీ మాటలు వింటాడు? ఇంకే తికక్ రాజయ్ంలోని పిచిచ్ 
మనిషి మాటను నిలబెటుట్కోడానికని శరీరానిన్ యివవ్డానికి తనంత తానే వెనకుక్ తిరిగివసాత్డు? తియయ్గా నేను వదిలిపెటట్డమూ జరిగేది కాదు, ఒక 
వేళనేను  వదిలిపెటిట్నా మళీళ్ నువువ్ రావడమూ జరిగేది కాదు, ఎందుకురా రచచ్ చేసాత్వు? ఓరి చండాలుడా! ఎందుకీ ఆలోచనలు, ఎందుకీ మాటలు? 
అనాన్డు పరిహాసంగా, బర్హమ్రాక్షసుడు. 
 

అనినఁ జెవి మూసి నారాయణా యటంచు  
నతఁడు నను నమమ్వేఁ బిశితాశి యొకక్  
శపథమున నముమ్ మని వాఁడు సమమ్తింప  
వేనవే లస్తయ్ములు వలిక్ వినకయునన్     

 
బర్హమ్రాక్షసుని మాటలకు రెండు చెవులూ మూసుకుని ' నారాయణ! ననున్ నముమ్మయాయ్ రాక్షస కులేశవ్రా! కావాలంటే శపథం చేసాత్ను, 

పర్మాణం చేసాత్ను' అని వేలవేల సతయ్ములను పర్మాణంగా పలికి, అపప్టికీ వాడు నమమ్కపోవడంతో  
 

ఎవవ్నిచూడిక్ఁ జేసి జనియించు జగంబు వసించు నిజజ్గం  
బెవవ్నియందు డిందు మఱి యెవవ్నియం దిది యటిట్ విషుణ్తో  
నివవ్ల నొకక్ వేలుప్ గణియించిన పాతకి నౌదు నేఁడ నే  
నెవివ్ధినైన ని నగ్దియనేని యన నివ్ని బంధ మూడిచ్నన     

 
రాక్షసరాజా! రంగదాసులు అసతయ్ము లాడగలరా? నేను నీకు యిచిచ్న మాటను తపిప్, మరలా రాకపోతినా, ఎవరి చలల్ని చూపులచేత ఈ సమసత్ 

పర్పంచమూ పుడుతుందో, ఎవనియందు యిది సిథ్రంగా నెలకొని యుంటుందో, చివరికి ఎవరిలో లీనమవుతుందో, ఆ మాహావిషుణ్వుతో సమానుడైన వేరు 
దైవము ఉనాన్డు అని భావించిన, పలికిన మహా పాతకుడిని అవుతాను, నా పలుకులను విశవ్సించుమయాయ్! ననున్ విడిచి పెటుట్మయాయ్ అని పలుకగానే, 
అపుప్డు ఆతని పలుకులను విశవ్సించి, ఆతని బంధనాలను విడిపించాడు బర్హమ్రాక్షసుడు.  
 

వాడు మామూలు రాక్షసుడు కాడు, బర్హమ్రాక్షసుడు, అంటే వాడికీ ఉపాసనలు, విశావ్సాలు మొదలైనవి ఉనాన్యి. ఆ మాలదాసరి 
మహాభాగవతుడు అని ఈ పాటికే గర్హించాడు. మహా వైషణ్వుడు అనీ గర్హించాడు. ఎనిన్ పర్మాణాలు చేసినా నమమ్నివాడు, 'నా దైవము ఐన శీర్ 
మహావిషుణ్వును యితరులతో పోలిచ్న మహా పాపిని అవుతాను, తిరిగి రాకుంటే' అని పలుకగానే వదిలిపెటాట్డు, యిదొక విచితర్ము అయితే, ఈ పదయ్ము 
మొతత్మూ పోతన మహానుభావుని 'ఎవవ్నిచే జనించు జగమెవవ్ని లోపల నుండు లీనమై యెవవ్ని యందు డిందు' అనన్ జగతర్ప్సిధధ్మైన పదాయ్నికి 
అనుకరణగా చేశాడు రాయలవారు. అది ఆయనకు పోతనమీద ఉనన్ భకిత్కీ, తనకు పూరవ్కవులు అందరినీ కుష్ణణ్ంగా చదువుకునన్వాడు అనన్ సతాయ్నికీ 
నిదరశ్న! అంతకనాన్ అదుభ్తమైన ఒక విశేషము, ' గజేందర్ మోక్షణ' సనిన్వేశంలోని పదాయ్నేన్ తీసుకునాన్డు సూఫ్రిత్గా. దానికి కారణమైన రసరమయ్మైన 
రహసాయ్నిన్ వచేచ్సంచికలో తెలుసుకుందాము. 
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PPP 
ఆముకత్మాలయ్ద ఆరవ ఆశావ్సములో అమూలయ్మైన సందేశాతమ్కమైన మాలదాసరి కథను చెపుత్నాన్డు శీర్కృషణ్దేవరాయ కవిచకర్వరిత్. మాలదాసరి కథకే 
మరొక పేరు కూడా ఉనన్ది. 'కైశికీ దావ్దశి'కథ అని ఆ పేరు. మాలదాసరి-బర్హమ్రాక్షసుల సంవాదము అనే కథను శీర్కృషణ్దేవరాయలు వేదవాయ్సముని 
పోర్కత్మైన 'వరాహ పురాణం'నుండి తీసుకునాన్డు.  

వరాహ పురాణంలో నలభై నాలుగవ సరగ్లో వరాహసావ్మి భూదేవితో తన భకుత్ల పర్భావానిన్, తన ఉపాసనా పర్భావానిన్ చెపూత్ ఈ కథను 
చెబుతాడు. ఒక కారీత్క శుకల్ దావ్దశి రాతిర్ మహాభకుత్డైన మాలదాసరి, ఎపప్టిలాగే సావ్మిని సేవించడానికి వెళూత్ బర్హమ్రాక్షసునికి చికిక్, వాడిని నానా 
విధాలుగా బర్తిమిలాడుకుని, చివరికి, 'నేను మరలా తిరి రాకుంటే శీర్హరితో సమానుడైన దైవము కలదు అని పలికిన మహా పాపిని అవుతాను' అని ఒటుట్ 
వేసి, బంధ విముకుత్డై వెళిల్, ఆ దావ్దశి రాతిర్ అంతా జాగారం చేసి, సావ్మిని కీరిత్ంచి సేవజేసి, తిరిగి బర్హమ్రాక్షసుడి వదద్కు వసాత్డు. అతడి సతయ్ నిషఠ్కు 
ఆశచ్రయ్పోయిన బర్హమ్రాక్షసుడు ఆతని పాదాలమీద పడి, ఆనాటి కీరత్నా ఫలితానిన్ పొంది, ఆ బర్హమ్రాక్షస రూపం నుండి విముకుత్డు అవుతాడు. కైశికీ 
రాగంలో సావ్మిని కీరిత్ంచిన ఆ దావ్దశి నాటి పుణయ్ సేవాఫలంగా బర్హమ్రాక్షసుడు విముకుత్డైన దావ్దశి కనుక అది కైశికీ దావ్దశి. 

ఆముకత్మాలయ్ద పర్ధాన కథతో ఈ కథకు ఎకక్డా సంబంధం లేదు. కానీ శీర్కృషణ్దేవరాయలు 'కులం కనాన్ గుణం మినన్' అని చెపప్డం కోసం, 
పరమాతుమ్ని దృషిట్లో ఉతత్మ శీలం కలవాడే ఉతత్మ కులానికి చెందినవాడు అని చెపప్డం కోసం ఈ కథను జొపిప్ంచాడు. వరాహపురాణంలో ఈ కథను 
శీర్హరి భూదేవితో చెపాప్డు. ఇకక్డ, ఆముకత్మాలయ్దలో ఈ కథను శీర్హరి 'భూదేవి తండిర్కి' చెపాప్డు, అది ఒక చమతాక్రం అయితే, ఈ కథను 
విశిషాట్దైవ్త సంపర్దాయంతో ముడిపెటిట్, కొనిన్ కలప్నలు, కొంత సవ్తంతర్త జోడించి 'సతయ్పాలన'ను మించిన సఛీచ్లము లేదు అని సందేశానిన్ యిచాచ్డు. 
పర్తీకాతమ్కంగా చూసేత్ 'గజేందర్ మోక్షం'కథ ఒకటి మాతర్మే ఈ కథతో సరితూగ గలిగిన కథ, భారతీయ ఆధాయ్తిమ్క సారసవ్తంలో, అలప్మాతర్ పర్జుఞ్డైన  
ఈ వాయ్సకరత్ ఉదేద్శంలో.  

అకక్డ ఏనుగు మొసలికి చికిక్ంది. ఇకక్డ మాలదాసరి బర్హమ్రాక్షసుడికి చికాక్డు. ఏనుగు, మాలదాసరి యిదద్రూ మహా భకుత్లే. మొదలు 
యిదద్రూ సవ్పర్యతన్ం చేసి,ఓడిపోయారు. చివరికిదద్రూ శీర్హరినే నముమ్కునాన్రు. ఐశవ్రయ్ము, మదము, కామము,భవబంధాలు అనిన్టికీ పర్తీక ఐన 
మొసలిని జాఞ్నానికి, వెలుగుకు పర్తీక ఐన 'శీర్హరి చకర్ం' ఖండించింది, 'జీవుడు' అనే ఏనుగు చివరికి విముకిత్ని పొందింది. నా ధైరయ్ము, నా శౌరయ్ము,నా 
లౌకయ్ము, నా పర్యతన్ము అనే అజాఞ్నపు బంధంలో యిరుకుక్నన్ మాలదాసరికి  'పర్పతిత్' మారగ్ము అనే జాఞ్న సుదరశ్న పర్భలు బంధవిముకిత్ని కలిగించి,  
తాను విముకుత్డు కావడం మాతర్మే కాక, మరొక జీవిని, బర్హమ్రాక్షసుడిని ముకుత్డిని చేసే శకిత్ని పర్సాదించాయి.  

ఒకసారి నువువ్నాన్వని నముమ్కునన్ తరావ్త, నీకు సమరిప్ంచుకునన్ తరావ్త, యిక నేను-నా పర్యతన్ము-నా ఆరాటము-నా పోరాటము ఏదీ 
లేదు, పాల ముంచినా నీట ముంచినా భారము నీదే, ఫలితమూ నీదే, కరత్వు, కరమ్వు, కిర్యవు, భోకత్వు అనీన్ నువేవ్, అని నిశిచ్ంతగా నముమ్కుని పడి 
ఉండడమే ఉతత్మమైన మారగ్ం, పర్పతిత్ మారగ్ం.  

అది 'తెలిసిన' పర్హాల్దుడు రకిష్ంపబడాడ్డు. దానిన్ 'తెలుసుకునన్ తరావ్త' విభీషణుడు, ఏనుగు, పాంచాలి, అహలయ్, ధుర్వుడు రకిష్ంపబడాడ్రు. 
మాలదాసరి కూడా అది తెలుసుకునన్ తరావ్త, నిశిచ్ంతగా బర్హమ్రాక్షసుడి వదద్కు తిరిగి వెళిల్ వాడికి ఆహారంగా మారడానికి సంసిధుద్డైనాడు. తాను 
రకిష్ంపబడడమే కాకుండా, తనను చంపి తినేయాలనుకునన్ బర్హమ్రాక్షసుడినీ భయంకరమైన ఆ జనమ్నుండి రకిష్ంచాడు! ఆ రకంగా చూసేత్ మాలదాసరి 
ఒక పిసరు ఎకుక్వే, ఏనుగుకనాన్! విశిషాట్దైవ్త మారగ్ంలో, వైషణ్వమారగ్ంలో భకుత్డు, భాగవతుడు భగవంతుడితో సమానుడు. భాగవత సేవ భగవతేస్వకనాన్ 
మరీ పుణయ్పర్దం అని చెబుతుంది సంపర్దాయం. భాగవతోతత్ముడైన మాలదాసరి బర్హమ్రాక్షసుడిని రకిష్ంచగలిగాడు. 

కండబలం, మందబలం తపప్ బుదిధ్బలం లేని జంతువైన ఏనుగు, సామాజికంగా నిమన్కులానికి చెందిన సామానుయ్డు మాలదాసరి, ఇదద్రూ ఏ 
పర్తేయ్కతలూ లేనివారే, శీర్హరి భకిత్, పర్పతిత్ అనే పర్తేయ్క పెనిన్ధి తపప్. చివరికి ఆ పెనిన్ధియే వారికి అకక్రకొచిచ్ంది. కేవలం భకిత్ మాతర్మే కాదు, సతయ్వర్త 
నిషఠ్ కలిగిన మహానుభావుడు మాలదాసరి. తన బంధాలను తెంచుకోవాలని అనుకునన్ది పరమాతుమ్డి సేవకోసమే, అది నెరవేరుచ్కుని వెనకుక్ వెళిల్ తన 
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శరీరానిన్ తాయ్గం చేయడానికి సిధధ్పడడ్ అపరదధీచి, ఆదరశ్ మానవుడు మాలదాసరి. అటువంటి వారికి కుల, మత, వరగ్, పార్ంత, లింగములనే 
తుచఛ్పరిమితులు ఉండవు, వారు భూమి మీద సంచరించే దేవుళుళ్ అని భారతీయుల విశావ్సం. ఉపనిషతుత్లతో మొదలుకొని, భారతీయ ఇతిహాసాలు,  
పురాణాలు అనీన్ యిదే చెపాప్యి. 'చండాలోసుత్ సతు దివ్జోసుత్ గురురితేయ్షా మనీషా మమ..' అని, అనిన్టిలోనో, అందరిలోనూ, అంతటా భగవంతుడినే 
చూసే సమదరశ్నుడు చండాలుడైనా మరెవడైనా, ఆతడే నా గురుదేవుడు అని ఆదిశంకరులు చెపిప్నది ఆ సతాయ్నేన్!  

యిదివరకే ఎకక్డో ఉనన్ కథను తీసుకొచిచ్ వాడుకోవడం యేమి గొపప్ అనేవారు ఉండవచుచ్, అసలా కథను పర్పంచానికి చెపాప్లి అనుకోవడమే 
మహా ఉపకారం, భారతీయ ఆలోచనా విధానానిన్ మరొకసారి చెపప్డానికి. కథ మాతర్మే కాక, కథనము, పాతర్ల పోషణ, వరణ్న, చమతాక్రం, లక్షయ్ము 
యివి మాలదాసరి కథకు సాటి రాగలిగిన కథ ఎకక్డా, ఏ భాషలోనూ లేదు అని 'విశవ్నాథ'వారితో పలికించాయి. 

బర్హమ్రాక్షసుడు కటుల్ విపప్దీయగానే పరుగు పరుగునా వెళిల్పోయాడు మాలదాసరి. 
అతఁడు తదలప్పాపఫల మందుట సుంకము దీఱి పోయి త 
చఛ్తదళపతత్ర్ నేతుర్నకు జాఁగిలి మొర్కిక్ రణదివ్పంచియై  
సుత్తికలితపర్బంధములఁ జొకక్ఁగఁ బాడి యసతయ్భీభర  
దుర్తగతి వచిచ్ రాతిర్చరుతో వర్తపూరిత్ గతారిత్ నిటల్నున  

 
ఆ మాలదాసరి యెపుప్డు, యే పాపము చేయడం వలల్నో ఫలితంగా కాబోలు, వచిచ్న ఆ బంధాలు తొలిగిపోయాయి. దాంతో ఎపప్టి పాపపు 

బాకీయో తీరిపోయింది బహుశా. వెళిల్ వేయిరేకుల పదమ్ములవంటి కనున్లునన్ ఆ తిరు కురుంగుడి శీర్హరికి సాగిలి నమసక్రించి, తన చిటిట్ వీణను 
మీటుతూ, ఆనందంగా తాండవం చేసూత్, సుత్తులతో కలిప్ంచిన పర్బంధములవంటి తన కీరత్నలతో సావ్మిని కీరిత్ంచి, సేవించి, ఆలసయ్ము అయితే, 
అసతయ్ము పలికాడీ దాసరి అని ఎకక్డ ఆ బర్హమ్రాక్షసుడు అనుకుంటాడో అనే భయంతో, వేగంగా వెనకుక్ తిరిగి వచాచ్డు, బర్హమ్రాక్షసుని వదద్కు. వర్తం 
పూరిత్ చేసుకోవడం వలన దిగులు తొలిగిపోయి, ఆ బర్హమ్రాక్షసుడితో యిలా అంటునాన్డు. బర్తికి ఉండగా సావ్మికి మేలుకొలుపులు పాడకుండా 
తెలల్వారకూడదు అనే వర్తం నెరవేరింది, కనుక దిగులు తొలిగిపోయింది. అనన్మాట పర్కారం పార్ణాలను అరిప్ంచడానికి, అది కూడా ఆలసయ్ము 
చేయకుండా వెనకుక్ రావడం వలన, ఆడినమాట తపప్ని వర్తం కూడా పూరిత్ అయింది, కనుక దిగులు తొలిగిపోయింది మాలదాసరికి, అని 
చమతక్రిసుత్నాన్డు రాయలవారు.  

నీచెఱఁ బాసి పోయి రజనీచర చకిర్ఁ భజింప ముకిత్పొం  
దేచెర యే చెఱం దవుల నే నిఁక నుండగ జూడు పంచుచో  
నే చరణం లేయుదర మేయుర మేశిర మేకరంబు లీ  
వాచరణంబు లాయుదర మాయుర మాశిర మాకరంబులున  

 
ఓ (రజనీచరా, నిశాచరా) రాక్షసేశవ్రా! నీ చెఱ నుండి తపిప్ంచుకునిపోయి, ఆ చకర్ధారి ఐన శీర్హరిని కీరిత్ంచడంవలన నాకు ముకిత్పొందు 

దగగ్రైంది. ఆయన సేవతోటీ, సతయ్వర్త నిషాఠ్ పాలనంతోటీ, ఆకలిగొనన్ వానికి భోజనపాతుర్డిని కావడంతోటీ నాకు ముకిత్ పొందు హెచుచ్ ఐంది. ఇక యే 
చెరలో, ఏ బంధాలలో నేను చికక్ను. యిదిగో, చూడు, ననున్ నువువ్ పంపేపుప్డు ఎలా వెళాళ్నో అలానే వచాచ్ను. 'నీ'శరీరానిన్ 'నీ'కోసం భదర్ంగా తెచాచ్ను. 
నువువ్ పంపేపుప్డు ఏ కాళుళ్, ఏ ఉదరము, ఏ రొముమ్, ఏ తల, ఏ చేతులు, ఎలా ఉనాన్యో, ఆ కాళుళ్, ఆ ఉదరము, ఆ రొముమ్, ఆ తల, ఆ చేతులు అలాగే 
నికేష్పంగా ఉనాన్యి, ఏమీ దాచుకోకుండా వచాచ్ను, యిక ఈ శరీరం నీది, నీ యిషట్ం, ఎలా తింటావో ఏమంటావో .. అనాన్డు మాలదాసరి. ఏ మాతర్మూ 
బాధ, భయము లేకుండా, అనిన్ బాధలు, బరువులు, బాకీలు తీరినవాడిలాగా .. సంతోషంగా, ఉతాస్హంగా, సరదాగా సలాల్పాలాడుతునన్టుల్ ' యిక ననున్ 
తినేసి నీ ఆకలి తీరుచ్కో' అనాన్డు మాలదాసరి! 
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అనినఁ దతస్తయ్మునకు నేతార్ంబు లురలఁ   
బర్మద పులకితగాతుర్ఁడై పాఱు టసుర  
యినుని మధయ్ందినపుటెండ తనదు పెదద్  
బటట్తల మించఁ బల్వు జేరఁ బాఱుతెంచి 

మాలదాసరి అలా పలుకగానే ఆతని సతయ్వర్త పాలనకు ఆశచ్రయ్ము, ఆనందము కలిగి, శరీరము పులకలెతిత్, కనులవెంట ఆనందబాషాప్లు 
రాలుసూత్, మధాయ్హన్పు సూరుయ్ని ఎండ తన బటట్తల మీద పది తళతళ మెరుసుత్ండగా, ఆ మాలదాసరిని పరుగెతుత్తూ సమీపించాడు బర్హమ్రాక్షసుడు. 

కొండయుఁబోలె భకిత్ వల గొంచునె  వాఁడునిజదుర్మభర్మీ  
హిండన వార్లుపాకాలపు టేనుఁగుఁబోలె నొసలత్దంఘుర్లం  
దుండ రొదనమ్హాగిరులు హోరనఁ బర్సుత్తి వార్లి దంషిట్కా  
దండము లెతిత్ పటిట్నపదం బొకఁడొకక్ఁడ నెతిత్ఁ జేరుచ్చున 

మాలదాసరిని సమీపించి, ఒక పెదద్ కొండలాగా శరీరం కదిలిపోతుండగా భకిత్తో పర్దకిష్ణలు చేశాడు. 'పాకలము' అనే రోగము వచిచ్న 
మదపుటేనుగు తనను కటిట్ ఉంచిన చెటుట్ చుటూట్ తిరిగి తిరిగి నేలకు వార్లినటుల్ పెదద్ ధవ్నితో నేలమీద మాలదాసరి పాదాల వదద్ పడిపోయాడు. ఏనుగులకు 
మదం ఎకుక్వై, మాడు పగిలిపోయే పాకలం అనే రోగం వసుత్ందిట, ఈ బర్హమ్రాక్షసుడికి కూడా మదం పటిట్ంది యింతవరకూ. వాడి తల తిరిగేలా, మాడు 
పగిలేలా ఈ ఆశచ్రయ్కరమైన సంఘటన జరిగింది. దాంతో ఆ ఏనుగు లాగే పడిపోయాడు, చెటుట్వంటి మాలదాసరి పాదాల చెంత.  

రాయలవారి లోకజాఞ్నానికి 'పాకలం' అనే రోగపు పర్సాత్వన ఒక చిహన్ము అయితే, చెటుట్లాగే పరోపకారం కోసం సరవ్సావ్నీన్ నిసావ్రధ్ంగా 
అందించే మహానుభావుడు ఆ మాలదాసరి అని పోలిచ్ చెపప్డం రాయలవారికి మాతర్మే చెలిల్న రసగుళిక.  

కొండలు 'హోరు'మనేటుల్ బిగగ్రగా మాలదాసరిని పొగుడుతూ తన దండములవంటి దంతములను, కోరలను పైకెతిత్, తలపైకెతిత్, నీళుళ్ నిండిన 
కనున్లతో మాలదాసరినిచూసూత్, ఆతని పాదాలను పటుట్కునాన్డు. ఒకొక్కక్ పాదానేన్ మారిచ్, మారిచ్ తన నెతిత్న పెటుట్కునాన్డు.    

ఈసరవ్ంసహ దేవదానవమహీ భృనౌమ్నివాచాతప  
శీర్శ్సరవ్సవ్ము నేతదనయ్కృతులం జెపప్ంబడు నోఘ్ర మా 
నీసతయ్ం బురరీకృతాంత మిల నెం తే వృదధ్నై మంటి నే 
నాసతయ్ం బిఁక నినున్ఁబోలెఁ గృతసంధా ధూరవ్హు లేల్మికిన   

ఈ సమసత్ విశవ్ములోని దేవతలు, దానవులు, చకర్వరుత్లు, మునులు, ఎవవ్రిలోనూ నీ సతయ్వాకయ్పాలనము అనే తపసుస్ లేదు. వారిది కేవలం 
వాచాతపసుస్ మాతర్మే, చెపుప్కోడానికి మాతర్మే అది తపసుస్. వారి సతయ్వాకయ్ పాలనం యితర విషయాలలో మాతర్మే ఉంటుంది, ఒకవేళ ఉనాన్, గినాన్! 
యిలా తమ శరీరానిన్ సమరిప్ంచుకునే విషయములో ఉండదు. భయంకరమైన నీ సతయ్పు పరిధులను అంగీకరించి తీరాలిస్ందే, ఎవరైనా! 
ఎంతోకాలమునుండి ఉనాన్ను నేను. ఎంత చూశాను, ఎందరిని చూశాను! నీలాగా ఆడిన మాటను నిలబెటుట్కునన్వారు లేరు. నేను పర్మాణపూరవ్కంగా  
చెబుతునాన్ను. 
 

ఇతరులు నీకు నీడె మఱి యీధృతి నీసమ్ృతి నీఋతేరిత 
సిథ్తగతి నీమురారిపద సేవన జీవనవనమ్తిన సమా 
దృతకలగాన సింధు లహరీ పల్వన పల్వభావ భా గురు  
శృతి తతబదధ్తుంబికి గురుంగుడినంబికృపావలంబికిన  
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ధైరయ్ములో, జాఞ్నములో, ఆడినమాటను నిలుపుకోవడంలో నీకు యితరులు ఎవరైనా సాటి ఉనాన్రా, లేరు. మురారిపదసేవనసరవ్సవ్మైన 
జీవనంలో నీకు సాటి వచేచ్వారు ఎవరైనా ఉనాన్రా, లేరు. అతయ్ంత ఆదరంగా అవయ్కత్మధురమైన గానామృతంలో తేలేచ్ దివయ్మైన తంతుర్ల 
'సొరకాయబురర్'ను వీణగా చేసి, గానసుధలను పర్వహించడంలో యితరులు ఎవరైనా నీకు సాటి ఉనాన్రా, లేరు. శీలములో, బుదిధ్లో, భకిత్లో, సతయ్ములో, 
గానములో, ధైరయ్ములో నీకు ఎవరూ సాటిలేరు! 

అనిన నాతనిఁ గౌఁగిట నునిచి పలికె  
వర్త మొనరిప్ంచి తని భాగవతవతంస  
మోయి రజనీచరేందర్ నీయురుకృపాక 
టాక్షమునఁ జేసి ధనుయ్ఁడనైతి ననఘ  

బర్హమ్రాక్షసుడు చేసుత్నన్ పర్సుత్తికి, ఆతని ఆదరానికి ఆనందించి ఆతడిని కౌగలించుకుని భాగవత శేర్షుఠ్డైన ఆ మాలదాసరి కృతజఞ్తలు 
తెలిపాడు! ఓ నిశాచర రాజా! ఎలాగైతేనేం, నా వర్తానిన్ పూరిత్చేసుకోడానికి సహకరించావు. నీ కరుణచేత, నా వర్తానికి ఆటంకం లేకుండా పోయింది. 
అనఘా! నీవలన నేను ధనుయ్డిని అయాయ్ను అనాన్డు మాలదాసరి. అనఘా అని సంబోధించాడు, అంటే పాపరహితుడా అని పిలిచాడు. ననున్ తినాలి  
అనుకోవడం పాపమేమీ కాదు, నీకు భగవంతుడు యిచిచ్న ఆహార విధానానేన్ నీవు పాటించడం పాపమేమీ కాదు, ననున్ నిశిచ్ంతగా తినేసేయ అని ధవ్నిగా 
అంటునాన్డు. బర్హమ్రాక్షసుడి వయ్వహారం, ఆ మనన్న, ఆ ఆదరము, భకిత్, పర్సుత్తి చేయడం అంతా చూసుత్నాన్డు కనుక, 'ననున్ మనిన్ంచి వెళిళ్పో 
నాయనా!' అంటాడేమో, అలా అని వదిలిపెడితే 'నా వర్తానిన్ చెలిల్ంచుకుని వచిచ్ నీకు ఆహారానిన్ అవుతాను' అని తను చేసిన వాగాద్నము నెరవేరకుండా 
పోతుందేమో అని లోలోపల భయం పార్రంభం అయియ్ందనన్మాట మాలదాసరికి. అలా ధవ్నిగా సూచనచేయడమే మహాకవుల లక్షణం, మహాకవి 
శీర్ కృషణ్దేవరాయల పాతర్పోషణలోని విలక్షణం. అందుకే అంతటితో ఆగిపోలేదు మాలదాసరి. 

బాసలు బండికండుల్ మరి పార్ణభయంబున లక్షసేసినం  
గార్సము గృఛర్లబధ్ ముడుగ నవ్సమే యిది నీక చెలెల్ నో  
భూసురవంశపుణయ్జన పుణయ్జనాంకము తావకీనమే  
పో సమకూరెడిం గులము పొతుత్న దైతుయ్ల కెలల్ నంకతన  

బాసలూ, బండి కండూల్, అంతా డొలల్. నా గొపేప్ముందయాయ్? పార్ణభయంతో లక్ష బాసలు చెయొయ్చుచ్, అది అంత ఘనమైన విషయం ఏమీ 
కాదు. ఎంతో పర్యాసపడి సంపాదించుకునన్ తిండిని వదిలిపెటట్డం గొపప్! అదేమంత సామానయ్మైన విషయము కాదు, అది నీకే చెలిల్ంది. కనుక 
పార్ణభయముతో ఏవేవో బాసలు చేసిన నాకనాన్, దొరికిన తిండిని వదిలిపెటట్డానికి పూనుకునన్ నువువ్ గొపప్వాడివి. బార్హమ్ణ వంశంలో జనిమ్ంచిన ఓ 
పుణాయ్తుమ్డా, ఓ బర్హమ్రాక్షసుడా! పుణయ్పు జనమ్ అనన్ది నీకే చెలిల్ంది. నీకులంలో పుటిట్న కారణంగా రాక్షసులందరూ పుణాయ్తుమ్లైపోయారు పో! కనుక  
పుణాయ్తుమ్డివి, మహానుభావుడివి, తాయ్గశీలివి నువేవ్, నేను కాదు అనాన్డు మాలదాసరి. 

'ఆవు-పులి' కథ ఉనన్ది తెలుగు వారి కథలలో. పులినోట చికిక్న ఆవు ఒకటి, ఆ పులిని బర్తిమిలాడి, ' నినన్నే పుటిట్న బిడడ్ ఉనన్ది నాకు, నాకోసం 
ఎంత ఆరిత్గా ఎదురు చూసుత్ందో, నేను వెళిల్ నా బిడడ్కు పాలు యిచిచ్, విషయము చెపిప్, ఈ పాడులోకంలో బర్తకడానికి కావలసిన తెలివి, వివేకము, 
ధైరయ్ము అనీన్ చెపిప్, చివరిసారిగా తనివితీరా నా బిడడ్ను ముదుద్గా లాలించి వెంటనే వచిచ్ నీకు ఆహారానిన్ అవుతాను' అని ఎలానో ఆ పులిని ఒపిప్ంచి 
వెళుత్ంది. అలానే వెనకుక్ వసుత్ంది. ఆశచ్రయ్ముతో, మనసు మారి, కరుణతో కరిగి ఆ పులి ఆవును వదిలిపెడుతుంది. మూడు దశాబాద్ల కిర్తం వరకూ 
ఇలాంటి కథలుండేవి పిలల్ల పాఠయ్ పుసత్కాలలో. యిపుప్డు అరువుతెచుచ్కునన్ సిదాధ్ంతాల రాదాధ్ంతాలు, కుల, మత, పార్ంత విభేదాల పార్తిపదికల 
పర్తిపాదనల కథలు ఉంటునాన్యి. ఆ 'ఆవు-పులి' కథకు బీజం ఈ మాలదాసరి-బర్హమ్రాక్షసుల కథయే అనడంలో అతిశయోకిత్ ఏమీ లేదు. 

మాలదాసరి గొపప్దనానిన్, తాయ్గ ధనానిన్ గురిత్ంచిన మహనీయుడు బర్హమ్రాక్షసుడు, ఆతనికి యిచిచ్న మాటను నిలబెటుట్కోవడం కోసం వెనుకకు 
తిరిగివచిచ్ ఆహారంగా మారడానికి సిదధ్పడిన మహానుభావుడు మాలదాసరి. 
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కడుపు మహాకుష్ధ నన్కనకంబడ ననగ్ృతకృతుయ్ఁ జేయఁ బో  
విడిచితి వేము జాతయ్ముగ వేధవిధించినకూడు మీకు నీ  
యెడ నొకకీడు కలగ్ దిఁక నే మనిన నమ్ఱి నీకు నానసూ  
బడలిక దీఱ నితత్నువు బారణసేయుము మైతిత్ర్ కలిగ్నన  

 
'ఆకలి కడుపుమంటకు నకనక లాడకుండా, ననున్ కృత కృతుయ్డిని చేయడానికి, నా వర్తం పూరిత్చేసుకునన్ సారధ్కత కలగడానికి సహాయపడి, 

ననున్ వెళిళ్పొమమ్ని విడిచిపెటాట్వు. మేము(మానవులు) మీకు బర్హమ్దేవుడు చేసిన ఆహారపు జాతికి చెందిన వాళళ్మే. నీకేమీ కీడు, అపవాదు రాదు ననున్ 
తినడం వలన. నేను బర్తికానా నీ మీద ఒటేట్! ననున్ పటుట్కోడానికి, నేను తిరిగివచేచ్దాకా ఆకలితోటీ నువెవ్ంతో పర్యాస పడాడ్వు మితర్మా! నీకు కూడా ఆ 
మైతీర్ భావం ఏమాతర్ం ఉనాన్, ఆ పర్యాస తీరేటుల్గా నా శరీరానిన్ హాయిగా, తృపిత్గా ఆరగించు' అనాన్డు మాలదాసరి!  

తనను వదిలిపెటట్డంకోసం బర్తిమిలాడేపుప్డు 'సఖయ్ం సాపత్పదీనం', ఏడడుగులు కలిసి నడిసేత్ ఎవరైనా సేన్హితులే, కనుక నీ సేన్హితుడి కోరిక 
తీరచ్డం నీ ధరమ్ం' అని తను అనన్ మాటలను గురుత్ చేసుత్నాన్డు, ఆ మాటలకు తను కటుట్బడి ఉండడం, సేన్హితుని ఆకలిని తీరచ్డం సేన్హితునిగా తన 
ధరమ్ం అంటునాన్డు. తన మీది సేన్హభావంతో, తాను యిచిచ్న మాటను నిజం చేయడం కోసమైనా తనను తినడం బర్హమ్రాక్షసుడికి, జాతి రీతాయ్, 
సేన్హంరీతాయ్ కూడా ధరమ్ం అంటునాన్డు. సేన్హధరామ్నిన్ పాటించి ఒక వర్తానిన్ పూరిత్చేసుకునే అవకాశానిన్ యిచాచ్వు. రెండో వర్తం, నేను యిచిచ్న 
మాటను నిజం చేసుకోవడం అనే వర్తానిన్ కూడా పూరిత్ చేసుకోడానికి సహకరించడం సేన్హితునిగా నీ ధరమ్ం, కనుక ననున్ తినేసేయ అనాన్డు. తాను 
కాదు, తన తండిర్ యిచిచ్న మాటకోసం, అది కూడా తన తలిల్కి కాదు, పినతలిల్కి కూడా కాదు, సవతి తలిల్కి యిచిచ్న మాట కోసం నిండు యవవ్నంలో 
చేతికి అందివచిచ్న చకర్వరిత్ పదవిని వదులుకుని, అడవి దారిని పటిట్న తాయ్గశీలి శీర్రాముడు! సరే ఆయన యింతా కనన్తండిర్కోసం చేశాడు. తండిర్కోసం 
కాదు, అనన్కోసం నిదార్హారాలు మాని, సేవక వృతిత్ని ఆనందంగా జీవితాంతమూ ఎంచుకుని, అడవుల వెంట అరణపు సేవకునిగా వెళిళ్న తాయ్గశీలి 
లక్షమ్ణుడు! 

ఈ కథంతా జరిగినపుప్డు అకక్డ లేనే లేడు భరతుడు, మేనమామ యింటోల్ వునాన్డు. తండిర్ మరణించిన వారత్ తెలిసి అయోధయ్ వచాచ్డు. తండిర్ 
ఎలాగూ లేడు, అనన్ రాజాయ్నిన్ వదులుకుని అడవులకు వెళిళ్పోయాడు. ఏ పోటీ లేదు. రాజయ్ రమణి తనను వరించడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ది. తను నిరోద్షి అని 
అందరికీ తెలుసు, తనకు ఏ అపవాదూ రాదనీ తెలుసు, అయినా అడవులకు పరుగెతిత్ రాజయ్ం నీది, నీ రాజాయ్నిన్ నువువ్ తీసుకో అనన్ తాయ్గశీలి భరతుడు!  

'అలా కుదరదు నా తండిర్వి రెండు రాజాయ్లు, ఒకటి అరణయ్ సామార్జయ్ం, మరొకటి అయోధాయ్ సామార్జయ్ం. అరణయ్రాజయ్ం నాకు, అయోధాయ్ 
రాజయ్ం నీకు అని మళీళ్ రాజాయ్నిన్ వదులుకునన్ వాడు శీర్రాముడు. ఏ అపకీరిత్, దోషము లేకుండా చకర్వరిత్ అయేయ్ అవకాశం మళీళ్ వచిచ్ంది. అయినా 
అనన్పాదుకలను సింహాసనం మీద కూరోచ్బెటిట్, తాను కేవలం పర్తినిధిగా, అనన్కోసం ఎదురుచూసూత్, అనన్వెంట తపప్ అయోధయ్లో కాలుబెటట్ను అని 
నందిగార్మంలో సనాయ్సిగా బర్తికిన మహాతాయ్గశీలి భరతుడు! శీర్రాముడు, లక్షమ్ణుడు, భరతుడు ముగుగ్రికీ సాటి ఐన తాయ్గపురుషుడు మాలదాసరి! సాటి 
కాదు, తాయ్గ గుణంలో వారికనాన్ ఒకపిసరు ఎకుక్వే అనాన్ తపేప్మీ కాదు!  

మాలదాసరి పూనుకునన్ది రాజాయ్నిన్ తాయ్గం చేయడానికి కాదు, పార్ణాలను తాయ్గం చేయడానికి! రాజులకు రాజాయ్లు పోవడమూ, రావడమూ 
వింత ఏమీ కాదు. అదృషట్ం కలిసివసేత్ సామానుయ్డికీ రాజరికం రావడం అరుదేమో కానీ అసాధయ్ంకాదు. కానీ ఎవరికైనా పార్ణము పోతే తిరిగివచేచ్ది 
కాదు. మొదట బర్హమ్రాక్షసుడు వదిలిపెటిట్నపుడు బర్తికే అవకాశం వచిచ్ంది మాలదాసరికి. అనన్ మాటకోసం ఆ అవకాశానిన్ వదులుకునాన్డు. యిపుప్డు 
రెండోసారి అవకాశం వచిచ్ంది, బర్హమ్రాక్షసుడిలో మేలుకుంటునన్ మానవతవ్ం కారణంగా, దీనీన్ వదులుకోవడం మాతర్మే కాదు, కోరి కోరీ, 
బలవంతంగా, రాక్షసుడికి ఆహారంగా చనిపోవడానికి తయారై, 'ననున్ తిను' 'ననున్ తిను' అని వాడిని బర్తిమిలాడుతునాన్డు!     

ఈమాట నొబ్రపొచెచ్ము 
లేమికి నీశవ్రుఁడ కరి నిలింపవిరోధీ  
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నామెయి మేదోమయ దృ  
పాత్మిషములు మెసవు మనన్ నతఁ డను నారిత్న  

'ఓ సురవిరోధీ! ఓ రాక్షసుడా! నా ఈ మాటలో, ననున్ చంపి తినుమనే మాటలో ఏ పొరపొచాచ్లు, ఏ కలల్లు కపటాలు లేవు అనడానికి ఆ 
ఈశవ్రుడే సాకిష్(కరి) నా శరీరంలోని, నా మెదడులోని కొవువ్పటిట్న మాంసములను తినెయ' అనాన్డు మాలదాసరి! నివెవ్రపడి, బాధగా యిలా అనాన్డు 
బర్హమ్రాక్షసుడు. 

ఎటూట్ యి టట్గునయయ్ పలక దయలే కినాన్ళుళ్ నీకూడె యీ  
పొటట్ం బెటిట్ మహాఘలబిధ్ఁదనువుం బోషించి ఎనాన్ళళ్ కే  
నెటేట్ నొకక్తపసివ్ యొకక్ వర్తి రాడే చూడఁడే తతక్ృపన  
బుటుట్ నీన్ఁగెద దీని నా యొదవి యో పుణాయ్తమ్ యె టల్ంటివే 

అయాయ్! దయలేకుండా యిలా పలికితే ఎలా చెపుప్? దయలేకుండా యినాన్ళూళ్ ఈ పాడు కూడే పొటట్కు పెటిట్, మహాపాపానిన్ మూటగటుట్కుని 
పోషించి పోషించి, ఎనాన్ళళ్కైనా, ఎలాగైనా ఒక తపసివ్, ఒక వర్తి రాకపోతాడా? ననున్ చూడకపోతాడా? దయజూడక పోతాడా? ఆ దయవలన ఈ 
రాక్షసుని పుటుట్కను పోగొటుట్కోకపోతానా అనుకుంటుంటే లభించావు నీవు. ఓ పుణాయ్తుడా! ఎలా మాటాల్డావు! అనాన్డు బర్హమ్రాక్షసుడు.  

పరివరత్న పరిణామ కర్మానిన్ తెలుపుతుంది, పథనిరేద్శం చేసుత్ంది, పస తెలుపుతుంది. మంచిని గర్హించడం ఒక దివయ్ లక్షణం. దానిన్ 
గౌరవించడం, అనుసరించడం, ఆచరించడం దైవతావ్నికి దారితీసుత్ంది. తపుప్లు చేయనివారు ఎవరు లోకంలో? తపుప్లు చేయనివాడు దేవుడే. చేసిన 
తపుప్ను తెలుసుకుని సరిదిదుద్కునేవాడు మానవ దశనుండి దైవతావ్నికి పర్యాణం చేసాత్డు. తపప్ని తెలిసినా సమరిధ్ంచుకునేవాడు, మరల మరలా ఆ 
తపుప్లనే చేసేవాడు రాక్షసుడు! హిరణయ్కశిపుడు అదే చేశాడు. రావణుడు అదే చేశాడు. కంసుడూ, దురోయ్ధనుడూ అదే చేశారు. కనుక వారు రాక్షసులుగానే 
మిగిలిపోయారు. వారికనాన్ ఉతత్ముడు ఈ బర్హమ్రాక్షసుడు. తన తపుప్ను గర్హించి, పశాచ్తాత్పముతో, సరిదిదుద్కునే మారగ్ం కోసం ఎదురుజూసుత్నాన్డు 
యినాన్ళుళ్. మాలదాసరి గొపప్దనానిన్ గురిత్ంచాడు. అతని సహాయంతో తన తపుప్లకు పరిషాక్రానిన్, మంచి మారాగ్నిన్ వెదుకుక్ంటునాన్డు. 

మీవంటి భాగవతులుం  
బావనులుగ జేయరేని మఱిగతి యేదీ 
మావంటివారి కిఁక మా  
యేవము వెనుకటిది చూడ కీకిష్ంపు కృపన  

మీలాంటి భాగవతులుకూడా కనికరించి పావనులుగా పాపరహితులుగా చేయకపోతే మాలాంటివారికి యిక ఎవరు గతి? ఇంతకుముందు నేను 
చేసిన హేయమైన పనికి అసహయ్పడకుండా ననున్ దయగా చూడవయాయ్ అని దీనంగా బర్తిమిలాడడం మొదలుబెటాట్డు బర్హమ్రాక్షసుడు. 

మాలదాసరి ఔనన్తాయ్నిన్ గురిత్ంచి, ఆతడిని చంపి తినడానికి బదులుగా తనను కరుణించి తన బర్హమ్రాక్షస రూపానిన్ విడిచే ఉపాయం కోసం 
అతడిని బర్తిమిలాడుతునాన్డు  బర్హమ్రాక్షసుడు. 
 

సవ్ధితియైనను దివ్జుఁ దినన్ శసత్రమైన  
సరియకాఁ గాంచనమా చేయుఁ బరుసవేది  
యీయసాధారణనాయ్య మెనన్వలదె  
మాదృశుల చోటఁ గదియు భవాదృశులకు 
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బార్హమ్ణుడిని సంహరించిన గొడడ్లిని(సవ్ధితి) కూడా పరుసవేది బంగారముగానే మారుసుత్ంది కదా, మిగిలిన వాటితో సమానముగానే 
చూసుత్ంది కదా! ఈ అసాధారణ నాయ్యమును గురిత్ంచి, నాలాంటి వారిని చేరినపుప్డు మీలాంటి మహానుభావులు కూడా అలాగే మముమ్లను లెకిక్ంచాలి, 
నాయ్యము చేయాలి కదా అనాన్డు బర్హమ్రాక్షసుడు. 

అనిన దేహారప్ణము నొలల్ కారిత్ఁ ఒలుకు  
కృపణత కతఁ డభిపార్య మెదిద్ యనిన  
నితుత్ఁ దను వంట యనుకంప యే మదాతమ్  
కసటుఁ బాపుటయే యనుకంప గాక  

బర్హమ్రాక్షసుడు అలా అనగానే తన శరీరానిన్ ఆహారముగా సమరిప్ంచడానిన్ ఒపుప్కోక, ఆరిత్గా, దైనాయ్నిన్ ఒలికిసూత్ పలుకుతునన్ బర్హమ్రాక్షసుని 
అభిపార్యము ఏమిటో, అతడు ఏమి కోరుకుంటునాన్డో తెలుపుమని కోరాడు మాలదాసరి. 'నా శరీరానిన్ నీకు ఆహారంగా యిసాత్ను అనడం దయజూపడం 
అవుతుందా? ఈ కుష్దర్మైన, భయంకరమైన, మలినమైన బర్హమ్రాక్షస రూపానిన్ పోగొటట్డం దయజూపడం అవుతుంది కానీ' అనాన్డు బర్హమ్రాక్షసుడు. 

ఘంటాకరుణ్ని మించు కరమ్మొకొ నాకరమ్ంబు మౌనీందుర్లం  
దుంటలేస్యఁడె మానిప్ యీఁడె భగవంతుం డటిట్ శీర్  యటిట్ శీర్   
కంటె నాభ్గవతుండు మించ నొసఁగం గా లేఁడె యా మేలు నా  
కంటింప నమ్ఱి రాదె పూజనము గాదా పార్ణిమే లచ్కిర్కిన  

ఘంటాకరుణ్డు కుబేరుని అనుచరుడు, పిశాచి మూకలకు నాయకుడు. బదరీవనములో శీర్ కృషుణ్డి దయచేత వాడి పిశాచ రూపానిన్ 
వదిలించుకునాన్డు. ఆ ఘంటాకరుణ్ని కంటే ఎకుక్వ పాపకరమ్లు చేశానా నేను? మునులను ఋషులను నిరద్యగా సంహరించి మహా భయంకరుడైన 
వాడిని కూడా కనికరించి విముకిత్ని పర్సాదించాడు కదా భగవానుడు. భగవంతుడికనాన్ మినన్గా భాగవతుడు కనికరించగలడు కదా! అలాంటి మేలును 
నాకు చేసి, ఈ ఘోర రూపానిన్ వదిలించి ననున్ కనికరించలేవా? పార్ణులకు మేలుచేయడంకనాన్ పుణయ్ము వేరే ఉంటుందా? శీర్హరికి కూడా ఆ మేలు 
చేయడం వలన కీరిత్ వచిచ్ందే, నీకు అపకీరిత్ వసుత్ందా? మేలు చేయడం అంటే అలా ఉండాలి కానీ, నినున్ తినడానికి ననున్ పురికొలిప్ యింకా ఘోరమైన 
పాపాలు చేయడానికి పోర్తస్హించి, హాని చేయడమే అవుతుంది కదా అనాన్డు. 

దానికి 'సరే! నీకు మేలు చేయడం ఎలానో చెపప్వయాయ్' అనాన్డు మాలదాసరి. 'నేను కుంభ జానువు అనే బర్హమ్రాక్షసుడను. ఈ మఱిఱ్చెటుట్ని 
ఆశర్యించుకుని చేయరాని ఘోరాలనీన్ చేసూత్, దారిన వెళేళ్ వాళళ్ను భోజనం చేసూత్ వచాచ్ను యినాన్ళుళ్. పూరవ్జనమ్లో నేను సోమశరమ్ అనే బార్హమ్ణుడిని. 
ఒక అకృతయ్ము వలన యిలా బర్హమ్రాక్షస జనమ్ను పొందాను. నీవు కైటభాంతకుడైన శీర్హరిని సుత్తిసూత్ ఈ నాడు పాడిన పాటయొకక్ ఫలితానిన్ 
ఉదకపూరవ్కంగా నాకు ధార పోశావా, నా ఈ జుగుపాస్కరమైన పాపిషిట్ రూపం తొలిగిపోతుంది. నీకు అనంతమైన పుణయ్మూ లభిసుత్ంది, నాకు మేలు 
చేసిన కారణంగా. నీకూ ఈ శరీరము తీరిపోతుంది. విముకిత్ లభిసుత్ంది' అనాన్డు బర్హమ్రాక్షసుడు. ఆ మాటలకు కిలకిలా నవివ్ యిలా అనాన్డు 
మాలదాసరి. 

ఇటువంటివి యిట కెకుక్డు  
నిట దిగుడని యొంద నెనిన్ యే నిదియును నొ 
కక్టి యొకనాఁటిద కా దొక  
తుర్టి గీతఫలంబు నొసఁగుదునె యిమెమ్యికిన  

యిటువంటి జనమ్లు ఎనిన్ ఎతిత్ ఉంటాను నేను? ఒకటి ఉతత్మ జనమ్, ఒకటి తకుక్వ జనమ్, అలా ఎనిన్ చూశానని? అలాంటి జనమ్లలో యిదొకటి 
మాతర్మే. యిటువంటి జనమ్కోసం, ఒక రోజు పాడిన కీరత్న ఫలం కాదు కదా, ఒక తుర్టి కాలపు కీరత్నాఫలితానిన్ కూడా యివవ్నంటే యివవ్ను అనాన్డు 
మాలదాసరి!  
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దికాప్లతను వెతిత్ తిరిపంపుఁదనుఁ దోన / యెనిన్మారెల్తత్మీ యేను నీవు? 
మాతంగతను వెతిత్ మశకంపుఁదనుఁదోన  / యెనిన్మారెల్తత్మీ యేను నీవు? 
కేసరితనువెతిత్ కీటంపు దనుఁ దోన / యెనిన్మారెల్తత్మీ యేను నీవు? 
ధరణీశతను వెతిత్ దాసయ్ంపు దనుఁ దోన / యెనిన్మారెల్తత్మీ యేను నీవు? 

 
సోమయాజు లెనిన్ మారాల్గ్ము శవ్పచ  
ఖగకులుల మెనిన్మారులు గాము పాము  
గాములమ యెనిన్ మారులు గాము వెండి  
కంసరిపుభకుత్ల మొకండె కాము గాని  

 
దికాప్లకుల దివయ్ జనమ్లను ఎనిన్సారుల్  ఎతిత్ ఉంటాము, వెంటనే మరుసటి జనమ్లో  బిచచ్గాళళ్ జనమ్లను కూడా ఎనిన్సారుల్ ఎతిత్ వుంటాము? 

యెనిన్  సారల్ని ఏనుగులుగా, వెంటనే దోమలుగా పుటిట్వుంటాము? సింహాలమై ఎనిన్సారుల్ పుటిట్ వుంటాము, వెంటనే కుష్దర్ కీటకాలమై ఎనిన్సారుల్ పుటిట్ 
ఉంటాము? చకర్వరుత్లుగా ఎనిన్సారుల్ పుటిట్ ఉంటాము, వెంటనే బానిసలుగా ఎనిన్సారుల్ పుటిట్ ఉంటాము? ఎనిన్సారుల్ నిషఠ్ కలిగిన సోమయాజులమై పుటిట్  
ఉంటాము, ఎనిన్సారుల్ కుకక్ మాంసానిన్ తినేవాళళ్మై పుటిట్ ఉంటాము? పకుష్లమై, పాములమై, పిశాచాలమై ఎనిన్సారుల్ పుటిట్వుంటాము, కంసహారిఐన 
శీర్ కృషుణ్నిభకుత్లమై పుటిట్ఉండముగాని! 

ఉతత్మ నీచ జనమ్లను ఎనిన్ పొంది ఉంటాము, శీర్ కృషుణ్ని భకుత్లమై పుటిట్ ఉండము గానీ అనన్ ఎకసకెక్ం లో కూడా దివయ్మైన చమతాక్రానిన్ 
పొదిగాడు రాయలవారు. యినిన్ జనమ్లను ఎతత్డం అంటే శీర్ కృషణ్ భకుత్లము అపప్టికి యింకా కాలేదు అని, ఎందుకంటే శీర్ కృషణ్ భకిత్ ఒక జనమ్లో కలిగితే 
మరొక జనమ్ ఉండదు అని విరుపు! యింత కుల్పత్ంగా, నాలుగే నాలుగు పదాలలో, యింత ఉనన్తంగా శీర్ కృషణ్ సుత్తి చేసినవారు యిదివరకు ఎవరూ 
ఉండకపోవచుచ్, పుంఖాను పుంఖాలుగా గర్ంథాలు వార్సి ఉండవచుచ్ను గానీ, రాయలకు నమసుస్లు!      

ఊఁతనీరు చెలఁది నేత మూ టాయిటి  
దూది యెండపసుపు తొఱిఱ్యకక్ 
రంబు మేను దీని రహిఁ బుణయ్ మముమ్ట  
కపుప్రంబు వెటిట్ యుపుప్ గొనుట  

ఊత అంటే వెదురుతో అలిల్న జాడీ వంటిది, పైనా కిర్ందా మూత ఉండదు, దానిన్ నీటిలో ఉంచితే దానిలోనుండి దూరిపోయే చేపలు ఆ వెదురు 
సందులలో యిరుకుక్పోయి దొరికిపోతాయి. రెండుపర్కక్లా మూత ఉండదు కనుక అందులో నీరు నిలిచే అవకాశమే ఉండదు, అటువంటిది, ఊతలో నిలిచే 
నీటి వంటిది మానవ జనమ్, అంత క్షణికం! చెలది నేతమూట అంటే సాలెపురుగు నేసిన దారాలతో కటిట్న మూట. సాలెపురు దారాలు మూటలను  
మోసాత్యా? ఈ మానవ జనమ్ సాలెపురుగు దారాలవంటిది, బలహీనమైనది. 

అయిటి దూది అంటే ఎండి గాలికి ఎగిరిపోయే దూది, బూరుగు దూది, అలాంటి క్షణికమైనది ఈ శరీరము. ఎండలో ఉంచిన పసుపులాగా యిటేట్ 
రంగు పోయి, మాల్నమై నలల్బడేది ఈ శరీరము. తొఱిఱ్ అకక్రంబు అంటే తొఱిఱ్వాడి పలుకులాగా పసలేనిది ఈ మానవ జనమ్. యిటువంటి ఈ జనమ్కోసం  
పరమాతుమ్డిని కీరిత్ంచిన పుణాయ్నిన్ అముమ్కోవడం అంటే కపుప్రానిన్ యిచిచ్ బదులుగా ఉపుప్ను తీసుకోవడమే, అంత పిచిచ్వాడిలా కనిపిసుత్నాన్నా నేను? 
అనాన్డు మాలదాసరి. 
 

సంగీతఫలంబునఁ గో 
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సంగీ సగమైన దయపొసఁగ నీవే మీన  
మిర్ంగినగుర్కక్నావ్రిధి  
కిం గొఱఁతయె కొదయె విషుణ్కీరత్న కనినన  

బర్హమ్రాక్షసుడు బర్తిమిలాడడం మొదలెటాట్డు. గోసంగీ, ఓ దాసరీ! సంగీత కీరత్నా ఫలంలో కనీసం సగమైనా నాకు ధారపోయవయాయ్! చేప 
మింగిన నీళళ్వలన సముదార్నికి నీరు తగిగ్పోతుందా? విషుణ్ కీరత్నకు తగగ్డం అనేది ఉంటుందా? అనాన్డు. దానికి కొదిద్గా విసుగుతో, కొదిద్గా అనునయంగా  
యిలా అనాన్డు మాలదాసరి. 

ఏలా నొంచె ద దేయ మిటల్డిగి  యెంతే బాస మేనంబలం  
బో లీలావటుగీతకీరత్నఫలంబో నీయెడ నుమ్నున్ పా 
తాళపర్శన్లు మాని మేనొగ్నుము బేతాళచఛ్లోకిత్న రుషం  
దూలింపందలఁతేని పుటుట్ మఱి నూతులర్ద్వవ్ బేతాళముల  

అదేయము అంటే యివవ్కూడనిది. యివవ్కూడని పుణయ్ ఫలితానిన్ యివవ్మని ఎందుకు ననిన్లా నొపిప్సాత్వు? నీకు ఇంతకుముందు నేను 
పర్మాణం చేసింది నా శరీరంలోని మాంసానిన్ కానీ,మాయా వటువైన వామనుడిని,  ఆ శీర్హరిని నుతించి చేసిన కీరత్నా ఫలితానిన్ కాదు కదా! యిక నీ 
పాతాళ పర్శన్లు, తికక్ పర్శన్లు మాని మరాయ్దగా ననున్ తినెయ, అంతే. నాకు కోపం తెపిప్ంచడానికి పర్యతిన్సేత్ 'బావి తవవ్డానికి బయలేద్రితే భూతాలు 
బయట పడాడ్య' అనన్టుట్ అవుతుంది. అనుకునన్ ఫలితం దొరకుక్ండా పోతుంది. కనుక ఎకుక్వ మాటాల్డకుండా ననున్ మెకెక్య అనాన్డు మాలదాసరి 
నిషక్రష్గా!   

PPP 
   
తనను కనికరించి, తన భయంకర రూపానిన్ తొలగించడానికి ఆ నాటి సంకీరత్నా ఫలితానిన్ తనకు ధారపోయాలని మాలదాసరిని కోరాడు 

బర్హమ్రాక్షసుడు. ' అదేమీ కుదరదు, మరాయ్దగా ననున్ తినేసి నీ దారి నువువ్ చూసుకో. నీకు నాశరీరానిన్ తిండిగా యిసాత్నని వాగాద్నం చేశాను కానీ నా 
పుణయ్ ఫలితానిన్ ధారపోసాత్నని కాదు' అనాన్డు మాలదాసరి. 

మాలదాసరి పలుకులకు ఆ 'సాలకటంకట' వంశములో జనిమ్ంచిన బర్హమ్రాక్షసుడు 'కట కటా! ఎంత నిరద్యగా మాటాల్డుతునాన్వయాయ్' అని 
వాపోయాడు. కైటభాంతకుడైన శీర్హరి దాసులు పరమదయాళువులు కావలదా? అని నిలదీశాడు. యిదివరకు విశిషాట్దైవ్త మతసాథ్పకుడు అయిన 
రామానుజాచారుయ్లు 'పరమ రహసయ్ములు, జాగర్తత్ సుమా, ఎవరికి పడితే వారికి ఉపదేశింపవదుద్' అని తనకు తన గురువులు ఉపదేశించిన 
గీతాచరమశోల్కమును శీర్ రంగదేవాలయ గాలిగోపురానిన్ ఎకిక్ బిగగ్రగా అరచి అందరికీ ఉపదేశించిన సంగతిని గురుత్చేశాడు. నీకు నరకం సంపార్పిత్సుత్ంది 
అని గురువు అంటే, 'పరేల్దు, నేను నరకంలో పడినా ఏమిటి? తిరుమంతర్ములను చరమశోల్కమును పొందిన భాగవతులు మోకాష్నిన్ పొందితే నాకు చాలు, 
నాకు ఏమైనా పరేల్దు' అని రామానుజులు ఉపదేశము చేసిన సంగతిని కీరిత్ంచాడు. ఆ రామానుజులే తన మఠానికి పాలు, నేయి, పెరుగులను తెచిచ్న 
గొలల్లకు డబుబ్లు యివవ్ జూపితే, వారు వలదు అంటే, పరమపదానిన్ పర్సాదించిన సంగతిని ఉదహరించాడు. ఆ రామానుజ యతీందుర్డే 
'రమయ్జామాతుర్మునియై' అరిచ్రాది మారగ్ముదావ్రా ముకిత్ పదానికి వెళళ్డం గురించి ఎలల్రికీ బోధించిన విషయానిన్ గురుత్చేశాడు. యింకా రానునన్ 
కాలములో ఎనెన్నిన్ రూపాలలో, ఎనెన్నిన్ నామాలతో, ఎనెన్నిన్ దివయ్దేశాలలో తన ఆధాయ్తిమ్క బోధనా సందేశాలతో, శీర్హరి పాదసేవామారగ్చారులు కమమ్నే 
ఆదేశాలతో సకల మానవాళినీ కరుణించనునన్దీ తేటతెలల్ము చేశాడు. జరిగినదీ, జరుగుతునన్దీ, జరుగనునన్దీ అంతా 'మా' జాతివారికి సులభముగా 
తెలిసిపోతుంది కనుక ఈ విషయములను గురించి తెలుపగలుగుతునాన్ను. మాకు తపసుస్, శమ దమాదులచే సంపాదించుకునన్ పుణయ్ం దురల్భం. కనుక 
ఈ దురామ్రగ్వరత్నకు రకిత్ని గొలిపే వికృత రూపానిన్ దూరము చేసి ననున్ కరుణింపకుంటే నీ భాగవత కులానికే తీరని మచచ్ అవుతుంది' అనాన్డు.  
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ఈనాటి సంకీరత్నా ఫలితంలో పాతిక పాలైనా నాకు యిచిచ్ ననున్ కురుణింపుమని మాలదాసరి పాదాలమీద పడాడ్డు బర్హమ్రాక్షసుడు. ససేమిరా 
వీలుకాదు అనాన్డు మాలదాసరి. మరింతగా విలపిసూత్ మాలదాసరి పాదాలను పటుట్కుని వదలకుండా ' ఈ నాడు నీవు పాడిన ఆఖరి కీరత్నా ఫలితానైన్నా 
నాకు ధారబోయా'లని పైకి లేవకుండా మొండిపటుట్ పటాట్డు బర్హమ్రాక్షసుడు. యిక చేసేది లేక, కాదనలేక, అలాగేలే, ఈనాడు నేను చేసిన సంకీరత్నలో 
ఆఖరిగా పాడిన కీరత్నను నీకు ధారబోసాత్నులే, లెమమ్ని బర్హమ్రాక్షసుడిని లేవనెతిత్, ఆతనికి ఆ భయంకర రూపం ఎలా వచిచ్ందో వినాలని ఉనన్ది అనాన్డు 
మాలదాసరి. అలాగే తన కథను చెపప్డం మొదలెటాట్డు బర్హమ్రాక్షసుడు. 

ఉండుదుఁ జోళభూమి నొకయూర గళలప్దునాలుగ్ నేరిచ్ వా 
కచ్ండిమఁ జరచ్ గెలుత్ ఘటశాసుల శౌర్తులఁ దపుప్ వటుట్దున  
ఖండల ముషిట్ విపప్ఁ గని నవువ్దు వెండి పర్యోకత్ల నుస్ధీ 
మండలిగార్ంథికతవ్ మవమానము సేయుదు జలప్వాదినై  

 
చోళ దేశంలో ఒక ఊరిలో ఉండేవాడిని. పదునాలుగు కళలలో(విదయ్లలో) నేరప్రిని. నాలుగు వేదాలు, శిక్ష, వాయ్కరణము, కలప్ం, నిరుకత్ము, 

జోయ్తిషము, ఛందసుస్ అనే ఆరు వేదాంగాలు, మీమాంస, నాయ్యము, పురాణము, ధరమ్ శాసత్రము అనే నాలుగు, మొతత్ము కలిపి పదునాలుగు, ఈ 
పదునాలుగు విదాయ్సాథ్నాలు అని పిలువబడుతాయి. ఈ పదునాలుగు విదయ్లనూ నేరిచ్నవాడిని అని చెపుప్కుంటునాన్డు. తరక్ములో తారిక్కులను నా 
పర్చండమైన వాకప్టిమతో గెలిచేవాడిని. శౌర్త కరమ్లను చేసేవారి సాఖ్లితాయ్లను, అపభర్ంశాలను ఎతిత్ చూపించేవాడిని. షోడశ కరమ్లకు అధికారులైన  
వారిని, కారికలు, వారిత్కాలు మొదలైన సంచులను విపేప్వారిని, శాసాత్ర్లు చెపేప్వారిని, విదావ్ంసుల రచనా నైపుణాయ్నిన్ గేలిచేసేవాడిని. యిలా పెదద్లందరినీ  
అవమానించేవాడిని. చులకనగా మాటాల్డేవాడిని. అందరినీ పరాభవించాలి అనుకునేవాడిని. 

ఈ విధముగా మదించిన ఏనుగులాగా మతెత్కిక్ కనూన్ మినూన్ కానక, నాకు తెలిసినదే బర్హమ్విదయ్, నాకు తెలియనిది ఏమునన్ది, మిథయ్, అని 
అహంకరించి తిరిగేవాడిని. విదయ్లో, వయసులో పెదద్లయినవారిని 'గెలికి' వారితో వాదానికి దిగి, నేనే గెలిచాను అని అదరగొటేట్వాడిని. నీతో సమానంగా 
నిలిచాను అని గపాప్లు పలికి అబధాధ్లు చెపేప్వాడిని. చినాన్ చితకా రాజులను సంపనున్లను యిలా ననున్ మించిన విదావ్ంసుడు లేదు అని 
భర్మింపజేసేవాడిని. యిలా విశృంఖలంగా తిరుగుతునన్ నాకు ఉనన్టుట్ండి యజఞ్యాగాదులు చేసుత్నన్ మహానుభావులను చూసి నేను కూడా వారిలాగా 
యజఞ్ం చేయాలనే కోరిక పుటిట్ంది. ఆ యజాఞ్నికి కావలసిన దర్వాయ్నిన్ సమకూరుచ్కొనడంకోసం మధురాపటట్ణం వెళాల్ను నేను. 
 

బహివడడ్దివ్జున కలప్ఁపు బాచితంబిడి / పసిఁడికై తా వాని బంతి గుడిచి  
కలసి వణికుప్రోథల తోడఁ బుణాయ్హ / ముల బియయ్ములకు నై మొతుత్లాడి  
శశి రవి గర్హ జపసాన్నాదికము లెలల్ / దొరల వాకిండల్కే దొదద్ యిచిచ్  
పచిచ్ఱిర్ తో లబ్ఱెఱ్ చుచాచ్ల మెటల్ంది / కొనఁ దాన యూరెలల్ గుతత్వటిట్  
 
దరభ్పోటులఁ దిని లేని తరుల మైతిర్  
నంటి పితృశేషముల భుజించి యదియు నెడల  
నకక్వాడల నరకూళుళ్ మెకిక్ మీఁద 
వీనిశేఖర మొకతులారిత్వ్జయ్ము కొని  
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మధురా పటట్ణానికి వెళిల్ డబుబ్కోసం ఏమేం చేశాడో చెపుత్నాన్డు బర్హమ్రాక్షసుడు. అలా చేసేవారందరూ 'బర్హమ్' పదవాచుయ్లైన 'బర్హమ్రాక్షసులే' 
అని నిలువునా విమరశ్ చేసుత్నాన్డు. రాయలవారికి ఎంత లోకపరిచయమునన్ది, ఎంత పరిశీలనా శకిత్ ఉనన్దీ తెలిపే పదాయ్లలో ఇదొకటి. 

తపుప్డు దోర్వలు తొకిక్ వెలివేయబడడ్ బార్హమ్డికి సూక్షమ్ంలో మోక్షంగా ఏదో అవకతవక పార్యశిచ్తత్ం చేసి, వాడిచేచ్ బంగారం కోసం వాడి 
పంకిత్న భుజించేవాడిని. షావుకారల్ యింటి బార్హమ్ణులతో కలిసి పుణాయ్ః వాచనలు చెపిప్, తూతూ మంతార్ల దకిష్ణకోసం, ఆ పుణాయ్ఃవాచన బియయ్ంకోసం ఆ 
షావుకారల్ పురోహితులతో తగాదాలు పడేవాడిని. చందర్ సూరయ్ గర్హణాల సందరాభ్లలో చేయాలిస్న జపతప సాన్నాలనీన్ దొరల వాకిళళ్కే ధారబోశాను. 
అంటే దొరల వాకిళళ్కు పడిగాపులు గాసి వారి దయకోసం పార్కులాడాను, లేదూ, ఆ జపతపాల ఫలానిన్ వారికి ధారపోసి వారి డబుబ్కు కకుక్రిత్పడాడ్ను. 
నువువ్ (మాలదాసరి) చెపిప్నటుట్ కపుప్రానిన్ యిచిచ్ ఉపుప్కు కకుక్రిత్పడాడ్ను! జింకల పచిచ్ తోలును, బఱెఱ్లను, మేకలను దానం పుచుచ్కోడానికి ఊరు 
ఊరంతా నేనే గుతత్కు తీసుకునాన్ను, వేరే ఎవరినీ నెగలనీయలేదు, అంతా నాదే, నాకే అనాన్ను! 

బార్హమ్ణారాధ్లకు వెళిల్ మెకాక్ను. అదీ లేనపుప్డు సేన్హానిన్ అడుడ్పెటుట్కుని, దొరికిన చోటలాల్ పేర్మ తెచిచ్పెటుట్కుని తదిద్నాల భోజనాలు చేశాను. 
అవీ లేనపుప్డు పూటకూళళ్ ఇళళ్లోల్ తినాన్ను. యిక ఆ పైన, వీటనిన్టికీ శిఖరాయమానంగా, ఋతివ్కుక్గా అవతరించి, చేసిన పాపాలనీన్ 
కడిగేసుకోవాలనుకునన్ వెధవల తులాభార దానాలను పటాట్ను. యిలా కాసుకోసం ఏ దరిదర్పు దారినీ తొకక్కుండా, కడుపు కకుక్రిత్తో ఏ ఒకక్చోటా 
మెకక్కుండా విడిచిపెటట్లేదు. ఎంత ఎగబడి అయినా సరే ఒకక్ పైసా కూడా వేరేవాడికి దకక్కుండా చేయడానికి ఏ బొంకూ, వంకా, నీచమూ విడిచిపెటట్లేదు 
అని మధురాపటట్ణంలో తన జీవన విధానానిన్ చెబుతునాన్డు బర్హమ్రాక్షసుడు.  

బార్హమ్ణుడు అయినవాడు ఏవి చేయకూడదో అవనీన్ ఎగబడి, తెగబడి చేశాను అని బర్హమ్రాక్షసుడు చెబుతునాన్డు. అలా చేసిన, చేసుత్నన్ వారిని 
విమరిశ్సుత్నాన్డు రాయలవారు. 
 

ఇ టొట్నగూరిచ్ వైశుయ్నకు నిచిచ్ చన నమ్ఱి పుచిచ్ చౌకము  
లెవ్టుట్చు  వడిడ్ లెకక్ లటు వెతుత్చు ధారణ వాసికి కొదల  
పెటుట్చు వాఁడు రేఁగి మఱి పెటుట్దుఁ బెటట్ ననంగ మిటట్ఁ గూ 
వెటుట్దు నిటుట్ పోరఁ గనిపెటుట్క యొకక్రుఁ డుండి వెండియున 

 
యిలా నానా గడీడ్ కరిచి సంపాదించి కూడబెటిట్న డబుబ్ను కోమటికి వడీడ్కిచిచ్, నేను సంపాదించిన బియయ్ము మొదలైన వాటిని అమిమ్ వాటికి 

మంచి ధరను ఇమమ్ని, చిలల్ర వడీడ్కోసమని పోరేవాడిని. వాడు ఇసాత్నని, యివవ్నని గొడవచేసేత్ రచచ్కెకిక్ రచచ్రచచ్ చేసేవాడిని. యిదంతా దొంగ ఒకడు 
కనిపెటిట్ అవకాశంకోసం ఎదురుచూడడం మొదలెటాట్డు. 
 

వెలివాడఁ బనికొర్తత్ మలక వాలొగ్ని నూనె / యిడి తంగెడాకుగ  గటెట్డు తహతహ  
కూరచ్ంబు గొరిగించుకొని యుషణ్ తోయంబు / టంగడిఁ దలయంటు కాడి తడవు  
వంటపూఁటింటి కెపప్ంటికంటెను బాలు / పెరుఁగు నే కూర లంపెడు తెగువలు  
సంబెళ విదలించి తాంబూలదళ పూగా / నివహంబుఁ జాలంగ నించు నుబుబ్  
 
బర్హమ్చారిభుజంబు మాతర్కు సడింపుఁ  
బార్లు నాలికి మేలుచీరలు గొనియెడు  
సంభర్మంబును బెఱపాంథజనులఁ బయన 
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మడుగు పర్శన్ంబులను మతర్ప్యాణమెఱిఁగి  
 

చండాల వాటికలో మంచి పనితనముగల కొతత్ పాదరక్షలను ఖరీదు చేసి, మంచిగా నూనెతో మెరుగు పెటిట్ంచి, వాటికి తంగేడు ఆకును కటిట్ 
(జోడును తగిలించి) తవ్రపడుతూ, కనుబొమలను అందంగా సనన్గా గొరిగించుకుని, వేడినీళుళ్ అమేమ్ అంగడిలో తలంటు సాన్నము చేసి, 
ఆలసయ్మవుతునన్ది అని తొందరపడుతూ పర్యాణ సనాన్హం చేశాను. పూటకూళళ్ ఇంటికి వెళిల్ పాలు, పెరుగు, నేయి, కూరలు పంపే ఔదారాయ్నిన్ 
పొగడుతూ, పోకచెకక్ల పెటెట్ను తెరిచి తమలపాకులు, వకక్లను బాగా సరిపోయేటుల్ నింపుకునాన్ను. శిషుయ్డి భుజానికి దంపుడు బియయ్పు సంచిని 
తగిలించాను. భారయ్కోసం మంచి చీరలు కొనాన్ను. యితర పర్యాణీకులను(తోడుగా మందితో గుంపులుగా దూరపర్యాణాలు చేసే రోజులు) పర్యాణం 
ఎపుప్డు అని పర్శన్లతో తవ్రపెటాట్ను. యిలా హడావిడి చేసుత్నన్ నా సనాన్హాలను గమనించి నా పర్యాణం గురించి తెలుసుకునాన్డు, మొదటినుండీ ననున్ 
గమనిసుత్నన్ దొంగవాడొకడు.  

 
 

హతుత్కొని యొకక్ కొందఱ  
నతెత్రువుం గటట్ఁ బనిచి యందఱ కిర్యఁ దాఁ 
దితిత్యొకటి గొని తే మఱి  
యుతత్ర ముతత్ర మటంచు నొక పొర్దుద్కడన 

 
ఆ దొంగ కొందరిని తన వెంటనుంచుకుని, మరి కొందరిని ఆ పర్యాణమారాగ్నిన్ కనిపెటిట్ అడడ్గించడానికి పంపి, అందరు పర్యాణీకులలానే 

ఏమీ ఎరుగనటుల్ ఒక తోలు తితిత్ని(మారగ్ంలో మంచి నీరు తార్గడంకోసం) పటుట్కుని, పర్యాణం సాగిసూత్ ఒక పొర్దుద్న మనము ఉతత్రదిశకు వెళాళ్లి, 
ఉతత్ర దిశకు అని తవ్రపెడుతూ అందరినీ దారిమళిళ్ంచాడు. 
 

లేచి పోవంగఁ దతత్ఱ మేచి తోడి  
వారు సన నేను ముడిమోపు వటునకెతిత్  
పోవ వాఁ డిందు రం డని తోర్వ యడవిఁ  
బెటిట్ యొకవాఁగు డిగ నీల వెటుట్టయును  

 
ఒక ఉదయాన లేచి, ఆ దొంగ పర్యాణీకుడు 'ఉతత్రానికి వెళాళ్లి, ఉతత్రానికి' అని అందరినీ తొందర పెటట్డంతో అందరూ లేచి అలాగే లేచి 

బయలుదేరి పోవడంతో నేను కూడా తవ్రపడుతూ, మూటను శిషుయ్డి భుజానికి ఎతిత్ బయలేద్రాను. యిటు రండి, యిటు అంటూ వాడు అందరినీ తెలివిగా 
ఒక అడవి దోవకు మళిళ్ంచాడు. ఒక వంక దిగగానే వాడు ఈల వేశాడు! 
 

అఱచేతి వార్లు గనున 
తత్ఱిఁ బడె నొకయంపకటెట్ దానికి నిలువం  
బిఱుబిఱుఱ్న ఱాలు వడెం 
దెఱపియుఁ గనలేక సాతు దిరుగంబడియెన  
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అరచేతిలోని గీతలు చూసేంత సమయంలో(అంత అలప్వయ్వధిలో)ఉనన్టుట్ండి బాణం వచిచ్పడడ్ది. దాంతో అందరూ ఆగిపోయారు. యింతలో 

బిరుర్బిరుర్న రాళుళ్ వచిచ్పడాడ్యి. పర్యాణీకుల సమూహం ముందుకు వెళేళ్ తెరపి లేక వెనుదిరిగింది. అంతే! పర్ళయకాలం వచిచ్నటుల్, జంతువుల 
పార్ణాలను కబళించే ఆకలిగొనన్టుల్, ముకక్ంటి పర్కక్ల నడిచే పిశాచాల సమూహాలలాగా, ఉలక్లతో కూడిన గర్హాలలాగా, సూరుయ్డు కూడా భయపడే 
రాహువులలాగా, కాలకూటంలాగా నలల్ని కాంతులను వెలువరించే ఆయుధాలను ధరించి, పదునైన బాణాలను వేసూత్, పొడవండి! నరకండి! అని అరుసూత్ 
కిరాతులు చండాలురు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ నాలుగుపర్కక్లా కముమ్కునాన్రు మముమ్లను, పథికులను. 
 

పసలేదు నిలరోయి పాతకులా రని / దేవాయుధంబులు రూవువారు  
పైఁడి బాసముఁ జెటల్ బడవైచి దుడుడ్పె / టల్కు బారుచునె  యొలె లైవ్చువారు 
బరువు డించి కటారి పరుఁజించి నిలిప్ యిం / దెందు వచెచ్ద రని యెదురువారు 
వసత్రంబుఁ గొండు దేవర యోయి యిది చనన్ఁ / బసత్ని దయపుటట్ఁ బలుకువారు  

 
కలవి మామూకఁ నిపిప్ంతుఁ దొలఁగుఁడొకటి 
యాఁడుదానిఁ జేనంటకుఁ డనుచుఁ బెదద్  
తనము నభిమానమును దెంపు కనఁగఁ బలికి  
నిలిపి దోఁపిచుచ్వారు నై తొలఁగి రపుడు 

 
వీళళ్ దగగ్ర పసలేదు, ఎకుక్వమందిలేరు, పారిపోకండి, నిలిచి ఎదురుతిరగండి అని తోటి పర్యాణీకులను ఉతాస్హపరిచే పర్యతన్ం చేసూత్నే ' 

పాపిషిట్ వెధవలాల్రా మీరు నాశనం గానూ' అని దేవాయుధాలను అంటే శాపనారాధ్లను విసిరేవాళుళ్ కొందరు ఆ సమయములో. కరర్ల దెబబ్లకు గావుకేకలు 
పెడుతూనే ఒంటిమీది బంగారానిన్ తీసి చెటల్మీదికి పుటల్మీదికి విసిరేసూత్, విలువైన బటట్లను విసిరిపారేసే వాళుళ్ కొందరు. తమ బరువులను కిర్ందపారేసి, 
కతుత్లూ కఠారూల్ అందుకుని ఎదురునిలిచి, ఎకక్డికిరా వసుత్నాన్రు అని పోరాటం చేసే వాళుళ్ కొందరు. 'దీనిన్ ముటుట్కోవదుద్. యిది పెరుమాళళ్ విగర్హంరా 
నాయనా! యిది పోయిందంటే పసేత్! కావాలన్ంటే బటట్లు తీసుకో (ఎందుకంటే పిచిచ్ అరచ్కుడు, కనుక బంగారం గింగారం లేదు కనుక) అని దయ 
కలిగేటుల్ బర్తిమిలాడేవాళుళ్ కొందరు. 

మావాళళ్ దగగ్రునన్ విలువైనవనీన్ యిపిప్సాత్ను. తపుప్కోండి. ఆడవాళళ మీద మాతర్ం చేతులేయ వదుద్ అని (తన గుంపులోని వారిలో తన) 
పెదద్రికానిన్, తమ ఆడవాళళ్ మీద అభిమానము, సావ్భిమానము, నిలబడి మాటాల్డే తెంపును చూపించి, సవ్చఛ్ందంగా నిలువు దోపిడీ ఇచేచ్వాళుళ్ కొందరు, 
యిలా తమ తమ జనమ్లకు, కరమ్లకు అనువుగా పర్వరిత్ంచే పర్యాణికులు నాలుగు వరాణ్లవారూ కకావికలు అవుతుంటే దోచుకోడం పార్రంభించారు ఆ 
బందిపోటుదొంగలు. 

ఎదురుతిరిగి కతుత్లు కఠారూలూ విలల్ంబులూ పటుట్కునన్వాళళ్వైపుకు పోకుండా, తమకు ఎదురుపడడ్ వాళళ్ను పొడిచారు. లోభితనంతో 
సోముమ్లకోసం పెనుగులాడుతునన్వాళళ్ను పెదద్గా యిబబ్ందిపెటట్కుండా నెతుత్రు చిమేమ్టుల్ పొడిచి చేతికి అందిన దానిన్, చేతులోల్ ఉనన్దానిన్ లాకుక్నాన్రు. 
అనిన్టికీ సిదధ్పడి, గుంపును చీలుచ్కుని పికక్బలంతో పారిపోయేవాళళ్ను వెంటబడి తరమకుండా దొరికినవాళళ్మీదే దృషిట్ పెటాట్రు, ఎందుకు సమయానిన్ 
పరుగుపందాలతో వృధా చేయడం అని. చిలిల్ కాసులేని వాళళ్ను, బలిసి బలంగా ఉనన్వాళళ్ను విడిచిపెటాట్రు వాళల్జోలికి పోకుండా, అనవసరమైన 
పర్యాస, పోరాట కౌశలం చూపించి ఎందుకు సమయానిన్ వృధా చేయడం అని. పొదలలో దూరి దాకుక్నన్వాళళ్ను ఈటెలతో పొదలలో పొడిచి బయటకు 
లాగి, కటుట్బటట్లతో సహా సరవ్మూ దోచుకుని జాలి గలవాళళ్లాగా కటుట్కోడానికి గోచీలను మాతర్ం యిచాచ్రు. సనన్ని, పదునైన బాణాలతో చెపుప్లలో 
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గుచిచ్ చీలిచ్, సిగముడులు విపీప్ శోధించారు, చెపుప్లోల్ కొపుప్లోల్ దాచిపెటుట్కునే మేధావుల సంగతి తెలిసినవారు గనుక! యిలా విచచ్లవిడిగా రెచిచ్పోయి 
నానారకాలుగా బాటసారులను దోచుకునాన్రు ఆ బందిపోటుల్. 

ఈ సంరంభంలో, పిరుదులమీదినుండి ఎదురొర్ముమ్ దాకా నీలిరంగు దటీట్ని కటుట్కునన్ వాడొకడు, పిలిల్గడడ్ం వాడి కుండలాంటి పొటట్మీదికి 
వేర్లాడుతుండగా, ముఖానికి నలల్గా మడిడ్ని పూసుకునన్వాడు, చేతిలో చురకతిత్ బిగించి పటుట్కుని, నేను మా గార్మానికి బయలుదేరినదగగ్రినుండీ కనిపెటిట్ 
చూసుత్నన్వాడు, 'కాక శమ్శుర్వు' అనే పేరుగలవాడు, ననున్ గురుత్పటాట్డు. నేను పారిపోవడానికి పరుగెతుత్తుంటే చూసి, హఠాతుత్గా నామీదకు ఉరికి, నా 
కాళళ్సందులలో వాడి పొడవాటి కతిత్ని అడడ్ంగా దూరిచ్ ననున్ కిర్ంద పడవేశాడు. ధోవతీని పటుట్కుని ఈడిచ్పారేశాడు. నేను పెనుగులాడుతుంటే నా 
వరహాలమూటను కోసి లాకుక్నాన్డు. తమెమ్లదాకా నా చెవులను అంటగోసి నా చెవిపోగులను వలుచుకునాన్డు. నా విలువైన కుళాళ్యిని కూడా 
వలుచుకుని వాడు పారిపోతుంటే ఉనన్వాడిని ఊరకే ఉండకుండా నేను అరిచాను. 

నోరిసని నుండ కే నో 
రోరి యకట మా సమీప వూరనె మనియున  
దూరము వోయితివే సొ 
మేమ్రీతిని నీకు దకుక్నే కానీరా  

 
ఒరేయ! అయయ్యోయ్! మా ఊరికి దగగ్రలోనే ఉండేవాడివి కదూ! ఎంత దూరం పోతావు? నా సొముమ్ ఎలా నీకు దకుక్తుందో అదీ చూసాత్ను అని 
అరిచాను. 
 

అనిన లాఁతుగఁ గోలోప్క నతడు రడిడ్ 
రాజుఁ గను నని కొదయుఁ దీరప్ంగ మగుడి  
యంతఁ బరియును బైపర్జ కలికి పాఱి  
పోవ వాఁడును వెడపోటుల్ వొడిచి చనియె  

 
యిలా నేను మూరుఖ్డిలాగా అరువగానే , నేను వాడిని గురుత్పటిట్న సంగతిని వాడు గమనించాడు.పెదద్మొతత్ంలో పోగొటుట్కునాన్ను కనుక, 

గార్మాధికారిని(రడిడ్/పటేలు) రాజును కలిసి, వాడి సంగతి చెబుతాను అని, మిగిలిన పనిని చకక్బెటట్డానికి, ఆ ఒకక్ కొరతా తీరచ్డానికి, ధనము ఎలాగూ 
పోయింది, మిగిలిన పార్ణాలను కూడా తీసిపారేసేత్ పోతుంది అని, వెనకుక్ తిరిగాడు. అందరూ తమ తమమీదికి దాడి చేసుత్నన్వారిని చూసి 
పారిపోతునాన్రు. వాడు ననున్ సమీపించి, పార్ణాలు పోయేటుల్ అడడ్గోలుగా ననున్ పొడిచి పారిపోయాడు. 
 

అంతటఁ బొంతఁ బెనెద్రువునం దరు దెంచు పిఱిందిమంది మ 
తాక్ంత సహోదరుండును నొకం డరుదెంచుచు సాతు పడడ్ వృ 
తాత్ంత మెఱింగి న నన్రసి తాఁ గని యారిత్ నొకండు దా నతి 
శార్ంతుని ననున్ఁ గావట దిసంతులు గొటుట్చు మోచు కేగుచోన  

 
అంతలో దగగ్రలోనునన్ ఒక రాజమారగ్ంలో వసుత్నన్ పర్యాణీకులలో ఉనన్ నా బావమరిది ఒకడు మా గుంపును బందిపోటుల్ దోచుకునన్ సంగతిని 

వినాన్డు. వాడు వచిచ్ ననున్ గమనించి బాధపడుతూ ఒకక్డే ననున్ కావడిలో ఉంచుకుని మోసుకుంటూ, నా పాపిషిట్పనులకు ననున్ నిందిసూత్, బాధపడుతూ, 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   218 McõGS¥{MLjjÁ

వెకిక్రిసూత్ మోసుకుంటూ వెళళ్డం పార్రంభించాడు. సమీపములోని గార్మాల గుండా ననున్ మంచి వైదుయ్డికోసం తీసుకెళుత్నాన్డు. ఆ ఊళళ్నీన్ దోపిడీకి గురి 
అయినవారితో కలకలంగా ఉనాన్యి. 
 

కొంగవా లన్ఱుకు లంగుళులఁ బటుట్క జబబ్ / లంటఁ గుటిట్డ వెజుజ్ నరయువారు  
తలఁ బడడ్ గుదియదెబబ్లఁ బాఁత మసి యిడి / యంబలి గం జిండల్ నడుగువారు  
తమనేగిఁ జెపుప్కో దయమీఱ విని చీరఁ / జించిచుచ్వారి దీవించువారు  
నొలివడడ్ నెపమునఁ గల లేని సిరిఁ జెపిప్ / చుటట్లపై దాడి వెటుట్వారు  
 
నైన పాంథులచేతఁ గర్ం దైన యూళళ్  
జాడగా నిటఁ దెచిచ్ యినీన్డ డించి  
పాఱు నీ రానఁ బోవ నొ వావ్రి మగిడి  
వచుచ్నాలోన నీ రూపు వచెచ్ నాకు             
  

 
దోపిడీదొంగల వంకర కతుత్లు దిగబడి అయిన గాయాలకు కుటుల్ వేయించుకోడానికి వైదుయ్లకోసం తిరుగుతునాన్రు కొందరు. తలలమీద దుడుడ్ 

కరర్లవలల్ తగిలిన దెబబ్లకు గుడడ్లను కాలిచ్న మసిని పూసుకుని, అంబలి, గంజి కోసం ఆబగా అడుగుతునాన్రు కొందరు. తమ బాధలను చెపిప్, 
గాయాలకు దయతో చీరలను చించి కటుల్ కటుట్కోడానికి యిచిచ్నవారిని దీవిసుత్నాన్రు కొందరు. దోపిడీ జరిగిన సాకుతో ఉనన్దీ లేనిదీ కోలోప్యినటుట్ చెపిప్ 
చుటాట్లమీదికి దాడికి వెళిళ్నటుల్ వెళిల్ వేపుకు తింటునాన్రు కొందరు. యిలా ఆ దోపిడీలో నషట్పోయిన పర్యాణీకులతో నిండిన గార్మాలగుండా ననున్ 
మోసుకుని ఇకక్డి దాకా తీసుకొచిచ్, ఈ చెటుట్ నీడలో ననున్ దించి సమీపంలో పారే నీటితో దాహం తీరుచ్కోడానికి వెళాళ్డు నా బావమరిది. వాడు మళీళ్ 
తిరిగి వచేచ్లోపే తీవర్మైన గాయాల బాధతో విలవిలలాడుతూ పార్ణాలు విడిచాను నేను. పదేపదే పొడిచి, నాకు భయానిన్, పార్ణాంతకమైన యాతనను,  
గాయాలను కలిగించిన ఆ 'కాకశమ్శుర్వు' అనే దురామ్రుగ్డి రాక్షస రూపమే నా కళళ్లో మెదులుతుండగా పార్ణాలు విడిచిన నాకు ఈ రూపం వచిచ్ంది. యిదీ 
నా కథ. నీవు దయచూపి నీ కైశికీ గాన ఫలితానిన్ నాకు ధార పోసి ఈ భయంకర రూపానిన్ పోగొటుట్మయాయ్ అని మాలదాసరి పాదాలమీద పడిపోయాడు 
బర్హమ్రాక్షసుడు. 

మాలదసరికి కరుణతో గుండె కరిగింది. అయినా పార్పంచికమైన అక్షరజాఞ్నము లేనివాడు ఐనపప్టికీ 'అ'క్షరమైన పరమాతమ్ తతత్వ్జాఞ్నము 
కలిగిన మహానుభావుడు కనుక యిలా అనాన్డు ఆ మాలదాసరి. ' ఫలము ఏమిటో, ఎంతయో అనన్ది నాకు తెలియదు, అది తెలియకుండానే, దానిగురించి 
ధాయ్స లేకుండానే నేను పరమాతుమ్డిని సేవించే దాసుడిని. పరమాతుమ్డి ముఖోలాల్సమే ఫలం! ఆయన కరుణయే ఫలం! అది యింతా, అంతా, ఎంత అని 
లెకిక్ంచే అధికారము దాసులకు ఎకక్డిది? అలా ఫలమును లెకక్బెటట్డం, ఆశించడం పునరజ్నమ్ అనే బంధానికి కారణం అవుతుంది! కనుక పరమాతుమ్డి 
కైంకరయ్ ఫలము 'యింత', అందులో 'ఒక యింత' నీకు ధారబోసాత్ను అనడం నాకు భయానిన్ కలిగిసుత్ందయాయ్! 'భగవంతుడే నినున్ రకిష్సాత్డు' అని 
అంటునన్ మాలదాసరి మాట పూరిత్ కాకముందే అదుభ్తం జరిగింది! 
 

సిన్గధ్ తిర్భాగ ముండిత శిరశిశ్ఖతోడ / హిమధవళోపవీతములతోడఁ  
బుణయ్షడిద్వ్తయోరధ్వ్ పుండర్వలుల్లతోడఁ / దులసికాబజ్సర్గావళులతోడఁ  
గౌపీన కటిసూతర్ కాషాయయుగితోడ / జలపూరణ్ శుభకమండలువు తోడఁ  
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బాణిసథ్దివయ్పర్బంధసంపుటితోడ / నుతత్రవాకూప్రవ్కోకిత్తోడఁ  
 
బసిఁడిజిగితోడ బర్హమ్వరచ్సము వొలుచ్  
భావగతలకిష్తో ధూమపటలినుండి  
వెడలు శిఖవోలె నమేమ్ను వెడలి చూడఁ  
జాడ వైషణ్వుఁ డై నిలెచ్ సోమశరమ్  

 
పొగను చీలుచ్కుని వచిచ్న అగిన్శిఖలాగా పర్జజ్వ్రిలుల్తునన్ తేజసుస్తో ఒక దివయ్ మూరిత్ పర్తయ్క్షమైనాడు. ఆతడు మూడువంతులు గుండుకొటిట్, 

ఒకవంతు తళతళ లాడుతునన్ శిఖతోనునన్ శిరసుస్ను కలిగినవాడు. మంచులాంటి తెలల్ని యజోఞ్పవీతములను కలిగినవాడు. పుణయ్పర్దములైన పనెన్ండు 
ఊరధ్వ్ పుండర్ములను దేహముమీద పనెన్ండు సాథ్నములలో కలిగినవాడు. తులసీపూసలు, తామరపూసలు దండలు దండలుగా ధరించినవాడు. 
కౌపీనమును, కటిసూతర్మును, రెండు కాషాయ వసత్రములను ధరించినవాడు. జలపూరణ్మైన శుభపర్దమైన కమండలమును కలిగినవాడు. చేతిలో 
దర్విడవేదసంపుటిని కలిగినవాడు. దవ్యమంతార్నుసంధానము చేసూత్, చరమశోల్కానిన్ ఉచచ్రిసుత్నన్ పలుకులతో కూడిన సంభాషణ కలిగినవాడు. ఆతడు 
కాలిచ్న బంగారంలాగా మెరిసిపోతునాన్డు.  ఆతడు భాగవతలకిష్ని వొలికిసుత్నన్ బర్హమ్తేజసుస్ను కలిగినవాడు. ఆతడు సోమశరమ్! 

యిలా, ఉపుప్ చిటిల్ రెటిట్ంపు ఐనటుట్(!) మహాభాగవతుని కరుణను పొందిన కారణంగా బార్హమ్ణతావ్నిన్ మాతర్మే కాక, భాగవత సిరిని కూడా 
పొందిన పూరవ్పు సోమశరమ్ పర్తయ్క్షమైనాడు! తన వైషణ్వపక్షపాతపూరవ్క చమతాక్రానిన్ పొదిగి, కర్మకర్మంగా వైషణ్వునిగా రూపాంతరం చెందిన వైదిక 
బార్హమ్ణమూరిత్ని సాకాష్తక్రింప జేశాడు వైషణ్వరాయలు! తనను కరుణించి పునరజ్నమ్ను పర్సాదించిన గురుడు భాగవతుడు, వైషణ్వుడు కనుక, జనమ్ను 
పొందిన 'శిషుయ్డు'(పుతర్సమానుడు) భాగవతుడు, వైషణ్వుడు కావడం ఆధాయ్తిమ్క, సాధనామారగ్ రహసయ్ం! 'చూడ చూడ ..' అనే పదపర్యోగంతో  
కర్మ కర్మంగా బార్హమ్ణోతత్ముడు భాగవత వైషణ్వోతత్మునిగా రూపును పొందాడు అంటునాన్డు. అంటే పూరవ్పు రూపము పూరవ్పు వైదిక లక్షణాలను 
చూపుతూ అంతలోనే వైషణ్వ లక్షణాలను సంతరించుకుంటునన్ది అని సంభర్మాతమ్కమైన సావ్పిన్క దరశ్నానిన్ వరిణ్సుత్నాన్డు. అంతేకాదు, మొదటినుండీ 
బర్హమ్రాక్షసుడు కర్మకర్మంగా మహాభాగవతుడైన వైషణ్వుని అభిమానిగా, ఆరాధకునిగా, దాసుడిగా రూపాంతరం చెంది చివరికి ' ఆచారయ్ తిరువడిగళే 
శరణం' అని పదేపదే మాలదాసరి పాదాలమీద పడిన సంగతిని చిలిపిగా గురుత్చేసుత్నాన్డు, కనుక ' భాగవత పరిచయ పర్భావంబున బార్హమ్ణయ్ంబె కాక 
భాగవత శీర్యుం గలిగి..' అని వచనములో కూడా వరిణ్ంచాడు శీర్ కృషణ్దేవరాయలు. ' శీర్మనాన్రాయణ చరణౌ శరణం పర్పదేయ్ శీర్మతే నారాయణాయ 
నమః' అనే దవ్య మంతార్నిన్ పలుకుతునన్ కర్మంలో, తరువాతి చరమ శోల్కానిన్ ఉచచ్రిసూత్ తన సంభాషణను కొనసాగిసుత్నాన్డు ఆ భాగవతుడైన 
సోమశరమ్! 'సరవ్ ధరామ్న పరితయ్జయ్ మామేకం శరణం వర్జ అహం తావ్ సరవ్ పాపెభోయ్ మోక్షయిషాయ్మి మా శుచః' ( యితరములైన అనిన్ ధరమ్ములను, 
మారగ్ములను వదిలి 'ననేన్' శరణు వేడు, నేను అనిన్ పాపములనుండి నీకు విముకిత్ని కలిగిసాత్ను, ముకిత్ని పర్సాదిసాత్ను, శోకింపకు అని గీతాచారుయ్డు 
పలికిన పలుకు వైషణ్వ మారగ్ంలో చరమ శోల్కంగా ఉపాసింపబడుతుంది) యిందులో అంతరారధ్ం అషాట్క్షరీ మంతర్ జపము, దవ్యమంతార్నుసంధానము, 
చరమశోల్క మననము చేసూత్ వైషణ్వునిగా బయటపడాడ్డు బర్హమ్రాక్షసుడు, గురుదేవుడైన మాలదాసరి కృపాకారణంగా! యిదీ ఔచితాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచడం 
అంటే. ఖడగ్మును ధరించినవారిలో, ఘంటమును ధరించినవారిలో బహుశా, ఏ కొదిద్మంది మాతర్మే రాయలతో పోలచ్దగినవారు ఉండవచుచ్ సాహితయ్  
పర్పంచములో, రాయలను 'మించినవారు' మాతర్ము లేరు, రారు. 'మాలదాసరి కథ' సమసత్ సాహితయ్ కావాయ్లలో అతుయ్తత్మ శేర్ణికి చెందినది, కథలో, 
కథనంలో, పాతర్పోషణంలో, చమతాక్రంలో, పర్పంచపరిశీలనలో, కవనపర్తిభలో, సందేశములో! రాయల పాదాలకు ఈ కించినామ్తర్ పర్జుఞ్డైన వాయ్సకరత్ 
శతసహసర్ పర్ణామములు, అలా 'నూతన భాగవత వైషణ్వ తేజసుస్ను సంతరించుకునన్ పూరవ్ రూపానిన్' పొందినబర్హమ్రాక్షసుడు, వైషణ్వ 
సంపర్దాయానుసారంగా, తన గురుదేవుడైన మాలదాసరిని పూజించి యిలా సుత్తించాడు. 
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జయ దురుతత్రణ సంసరణాబజ్దళనీర / జయజయ గాయక సారవ్భౌమ  
జయ శౌరిగాథారసజఞ్ పుణయ్రసజఞ్ / జయజయ తతత్వ్సంశయలవితర్ 
జయ జనారావ్చీన జనిసంగవంచక / జయజయ దేశిక చరణశరణ  
జయ యుకత్ వాకర్ప్తిషాఠ్తృణీకృతదేహ / జయజయ భగవదాజాఞ్కృతిసథ్ 
 
జయ సకలజంతుసమచితత్  జయదయారర్ద్  
జయ ముకుందానయ్దేవోసిత్శాసత్రబధిర  
జయ చతురద్వ్యభకిత్లక్షణచితాంగ  
జయ మురారిపర్పనాన్ంఘిర్జలజమధుప  

 
దాటడానికి శకయ్ముకాని సంసారము అనే తామరాకుమీది నీటివంటివాడా, సంసారములో ఉంటూనే, సంసార సుఖాలకు, బంధాలకు, బాధలకు 

చలించనివాడా నీకు జయము! గాయకసారవ్భౌమా, నీకు జయము! శీర్హరిగాథారసమును తెలిసినవాడా, పుణయ్రసమును గోర్లినవాడా, నీకు జయము! 
పరమాతమ్తతత్వ్మును గురించిన సందేహములను ఖండించడంలో కొడవలివంటివాడా, నీకు జయము!  

తతత్వ్ము అంటే వేదాంతపరంగా పంచవింశతి తతత్వ్ములు అంటే, యిరవై అయిదు తతత్వ్ములు అని కూడా. శబద్, రూప, రస, సప్రశ్, గంధములు 
అనే పంచ తనామ్తర్లు, వాటినుండి జనిమ్ంచిన ఆకాశము, అగిన్, జలము, వాయువు, భూమి అనే పంచమహాభూతములు, వాటి దావ్రా, వాటిని 
గర్హించడానికి జనించిన శోర్తుర్, చకుష్, రసన, తవ్క, ఘార్ణ యిందిర్యములు అనే పంచ జాఞ్నేందిర్యాలు, వాక, పాణి, పాద, పాయు, ఉపసథ్లు అనే పంచ 
కరేమ్ందిర్యాలు, మనసుస్-బుదిద్-చితత్ము-అహంకారము అనే అంతరంగ చతుషట్యము, ఈ యిరవై నాలుగు తతత్వ్ములు కలిగిన జీవుడు అనే  
యిరవై ఐదవ తతత్వ్ము, యివి పంచవింశతి తతాత్వ్లు. వీటిని కలిగిన జీవికి కలిగే సంశయములను, పరమాతమ్తతత్వ్జాఞ్నము అనే కొడవలితో ఖండించిన 
మహానుభావా, నీకు జయము! అని వేదాంతరహసయ్సార సూచన చేసుత్నాన్డు రాయలవారు. నీ భాగవత మహిమతాలూకు రహసాయ్నిన్ మరుగునపెటిట్, 
సామానయ్ చండాల రూపములో సంచరిసుత్నన్ మహాజాఞ్నీ! నీకు జయము! ఆచారుయ్ల, పూరావ్చారుయ్ల,పరమాచారుయ్ల చరణములశరణమును 
పొందినవాడా, నీకు జయము. యిచిచ్న మాటను పర్తిషిఠ్ంచడానికి, నిలబెటట్డానికి నీ శరీరానిన్ కూడా గడిడ్పోచలాగా విసిరిపారేయడానికి, నాకు 
ఆహారముగా నీ దేహమును తాయ్గం చేయడానికి సిదధ్పడిన సతయ్వర్త నిషుఠ్డా, నీకు జయము! భగవంతునికి విధేయుడైన దాసుడా, నీకు జయము! 
 
సకలజంతువులపటల్ సమచితత్మును కలిగినవాడా, సమసత్భూతపేర్మికుడా, నీకు జయము! దయారర్ద్చితత్మును కలిగినవాడా, నీకు జయము! ముకుందుడు 
కాకుండా, వేరే దైవము కూడా కలదు అని చెపేప్ శాసత్రములను వినడంలో చెవిటివాడా(!) శీర్హరి తపప్ యితరము లేదు అని నమిమ్నవాడా(పర్హాల్దునివలె) 
నీకు జయము! (చతురద్వ్య) ఎనిమిది భకిత్ లక్షణములు పెంపొందిన శరీరము గలవాడా, నీకు జయము!  

భకిత్ నవవిధములు అని మాతర్మే కాక, ఎనిమిది విధములు అని కూడా పర్మాణం, విషుణ్పురాణ శోల్కం పర్కారం. 'మదభ్కత్ జనవాతస్లయ్ం, 
పూజాయాంచానుమోదనం, సవ్యమభయ్రచ్నం చైవ మదరేథ్ దంభవరజ్నం, మతక్థాశర్వణే భకిత్ః సరవ్నేతార్ంగ వికిర్యా, మమానుసమ్రణం నితయ్ం యచచ్ 
మాముపజీవతి, భకిత్రషట్విధాహేయ్షా యసిమ్న మేల్చేఛ్పి వరత్తే, స విపేర్ందర్ సస్చ శీర్మాన స యతి సస్ చ పండితః' నా భకుత్లపటల్ వాతస్లయ్ము, నా పూజలకు 
సంతోషముగా అంగీకరించడం, సవ్యముగా చేయడం, నా పటల్, నా భకుత్లపటల్, నా పూజలపటల్ దంభమునుకపటమును విసరిజ్ంచడం, నా కథలను 
వినడంలో భకిత్, కనులు తదితర అవయవములతో  దేహము సరవ్ము నాకోసమే అని నమమ్డం( పర్హాల్దునివలె, కంజాకుష్నకు గాని కాయంబు..)  నితయ్మూ 
నా నామ సమ్రణము చేయడం, నామీదనే ఆధారపడి, నావలల్నే, నాకోసమే అని జీవించడం అనే ఈ ఎనిమిది విధములైన భకిత్లక్షణములను కలిగినవాడు 



 
 

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                             

   221 McõGS¥{MLjjÁ

మేల్చుఛ్డైనా సరే, వాడే విపోర్తత్ముడు, వాడే శీర్మంతుడు, వాడే యతిరాజు, వాడే పండితుడు అని అరథ్ం. అటువంటి ఎనిమిదివిధములైన లక్షణములను 
కలిగిన మహాభకుత్డా, నీకు జయము! 

యింతేకాదు, సాతివ్క భకిత్ ఎనిమిది విధాలు అని సంపర్దాయం. పర్ళయము, సత్ంభము, కంపము, రోమాంచము, సేవ్దము, వైవరణ్య్ము, 
వైసవ్రయ్ము, అశుర్పాతము అనే ఎనిమిది లక్షణాలను కలిగివుంటాడు సాతివ్క భకుత్డు. తన దేవుని సేవలోనూ, సేవకు దూరమైనపుడూ పర్ళయము 
వచిచ్నటుల్ సంచలించిపోతాడు. ఆ భావోదేర్కములో సత్ంభించిపోతాడు. శరీరము కంపించిపోతుంది. గగురాప్టుతో రోమాంచితుడు అవుతాడు. చెమటలు 
పోసాత్యి. ముఖము, శరీరము వివరణ్మైపోతాయి, గొంతు గదగ్దికము అవుతుంది. ధారగా సేవలో ఆనందబాషాప్లు, దరశ్నంకోసం దుఃఖ బాషాప్లు 
పర్వహిసాత్యి. అటువంటి ఎనిమిది సాతివ్కభకిత్లక్షణాలు కలిగిన మహాభకుత్డా, నీకు జయము అని మాలదాసరిని సుత్తించాడు బర్హమ్రాక్షసుడు. 

పర్హాల్దునికి, ఆంజనేయునికి, తరావ్తి కాలంలో ఆదిశంకరులకు, రామానుజులకు, చైతనయ్ పర్భువులకు, రామకృషణ్పరమహంసకు ఈ సిథ్తులనీన్ 
కలిగేవి, ఈ లక్షణాలు కలిగేవి! యిక మరల మరలా జనిమ్ంచి, ఇలుల్, వాకిలి, భారయ్, పిలల్లు, సుఖాలు అని భర్మించి, సంసారచకర్ంలో యిరుకుక్పోకూడదు 
అని నిశచ్యించుకుని, తన ఆచారుయ్డైన మాలదాసరికి కడసారి నమసక్రించి బదరి మొదలైన పుణయ్పర్దేశాలలో నిరంతరమూ సంచరిసూత్ చివరకు దేహానిన్ 
చలించి మోకాష్నిన్ పొందాడు ఆ సోమశరమ్. 

ఓ విషుణ్చితాత్! ఈ దివయ్మైన కథను పూరవ్ము వరాహరూపములో ఉనన్ నేను భూదేవికి చెపాప్ను. నా పూజావిధానములో అతయ్ంత శేర్షఠ్మైనది 
గానకైంకరయ్మే అని నేను ఉదాహరణపూరవ్కంగా చెపిప్న ఈ కథను విని ఆ భూదేవియే నాకు గానకైంకరయ్ము చేయాలనే కోరికతో, ఆ మారాగ్నిన్ ఈ 
పర్పంచానికి బోధించాలనే 'వాతస్లయ్ముతో' యిలా నీకు కుమారెత్గా జనిమ్ంచిందయాయ్! నిరంతరమూ నా విరహముతో, నా పటల్ భకిత్, వాయ్మోహములతో నా 
కీరత్న చేసూత్ పలవరిసుత్నన్ది. యిదేమి తపసోస్, యిదేమి వర్తమో అని పరిపరివిధాలుగా కలవరిసుత్నాన్వే, అమాయకుడా! ఇంతకనాన్ తపసుస్ ఏదైనా 
ఉనన్దా అని సనన్గా నవావ్డు చకర్ధరుడు. కరములు ముకుళించి, దేహము పులకించి వింటునాన్డు విషుణ్చితుత్డు. ' నీకు అంతా మేలే జరుగుతుంది. 
శీర్ రంగనాథుని రూపములో ఉనన్ ననున్ సేవించడం కోసం నీ కుమారెత్ను శీర్ రంగమునకు వెంటనే తీసుకువెళుళ్' అని శీర్హరి అదృశుయ్డు అయినాడు. ఆ ఆజఞ్ 
పర్కారము వందలాది పరిచారికలు సేవిసుత్ండగా, భాగవతుల సమూహాలు వెంట వసుత్ండగా, బంగరుపలల్కీలో తన కుమారెత్ను పరమానురాగముతో 
శీర్ రంగమునకు తోడొక్ని వెళాళ్డు విషుణ్చితుత్లవారు అని మాలదాసరి కథను ముగించాడు శీర్ కృషణ్దేవరాయలు.  

చని కాంచె నివ్రజాభిధాంతర  వపు సస్హోయ్దభ్వాతీర నం 
దన వాటీవలయదుర్మావళి దళాంతరద్ృశయ్  పాపాళి భం 
జన చాంపేయసుమాయమాన విషమ సవ్రాణ్వృతివార్త ర 
శిమ్ నభసప్ృకిఛ్ఖరాళి దీపకళికాశృంగంబు శీర్ రంగమున  

 
శీర్ రంగానికి వెళిళ్న విషుణ్చితుత్లవారు అలల్ంత దూరంనుండే శీర్ రంగదేవాలయ శిఖరాలను చూశాడు. విరజ అని మరొక పేరు కలిగిన, 

సహయ్పరవ్తాలలో ఉదభ్వించిన కావేరీనదీ తీరములో, నందనవనములవంటి వనములలోని చెటల్ ఆకులమధయ్నుండి కనిపించే, పాపములు అనే 
తుమెమ్దలను భంగపరచే సంపెంగపూవులవంటి, విషమసంఖయ్లో ఉండే, ఆకాశానికి ఒరుసుకుంటునన్టుల్ ఎతుత్గా ఉండే దేవాలయ శిఖరాలను చూశాడు. 
వైకుంఠానికి చుటూట్ ఒరుసుకుని పర్వహించే దివయ్నది విరజానది. శీర్ రంగమును చుటిట్ పర్వహించే నది కావేరి. కావేరికి విరజ అని మరొకపేరు ఉనన్ది అని 
అతిశయోకిత్గా అంటునాన్డు, విరజకు మరోపేరు కావేరి అనకుండా. తుమెమ్దలకు సంపెంగపూల పరిమళము మింగుడుపడదు, కొరుకుడుపడదు, 
సహించదు. పాపములు అనే తుమెమ్దలకు శీర్ రంగశిఖరపర్భలు సహించవు, పాపులకు శీర్ రంగశిఖర పర్భలు సహించవు, సంపార్పిత్ంచవు. పుణాయ్తుమ్లకు 
మాతర్మే ఆ పార్పత్ం, అదీ చమతాక్రం. శీర్ రంగదేవాలయ శిఖరాలు సంఖయ్లో ఏడు, కనుక విషమసంఖయ్ అంటునాన్డు.               
 

చోళీహలల్కచితకచ 
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పాళీ పాళీభవదివ్పంచీసవ్న భృం 
గాళీ కవేరదుహితృ మ 
రాళీధవ్ను లెసఁగుగాడుప్ వర్తివడ యుడిపెన  

 
అది చోళ సామార్జయ్ం. అకక్డి సతరీల కొపుప్లలో కూరిచ్న ఎరర్ కలువలకు బారులు తీరి ముసురుకుంటునన్ తుమెమ్దలు చేసుత్నన్ రొద (అకక్డి 

అందగతెత్లు చేసుత్నన్) వీణా నాదంలా ఉనన్ది. కావేరీ నదిలోని హంసల మధుర కూజితములు వినిపిసుత్నాన్యి. ఆ నదిమీదినుండి వీసుత్నన్ చలల్నిగాలి 
వర్తనిషఠ్లు, నియమాలు కలిగిన విషుణ్చితుత్లకు మారాగ్యాసానిన్ తీరిచ్ంది. అఘమరష్ణసూకత్ములసహితముగా సాన్నం చేసి, బర్హమ్యజఞ్ము మొదలైన 
నితాయ్నుషాఠ్న విధులను తీరుచ్కుని, సాన్నముచేసి, సరావ్లంకృతయైన తన కుమారెత్ను వెంటబెటుట్కుని భాగవత సమూహము సేవిసుత్ండగా సావ్మిని 
దరిశ్ంచుకొనడానికి వెళాళ్డు. ఆ సనయానికి రంగనాథుని సేవించడానికి వచిచ్న దేవతలను అడుడ్కొని, యిది మీకు సమయము కాదు, వెళళ్ండి అని, 
విషుణ్చితుత్లవారికి సావ్మి దరశ్నానికి అనుమతిని యిచాచ్డు చండుడు అనే దావ్రపాలకుడు! 

రతాన్లు తాపడంచేసిన అరుగుమీద పరచిన బంగారు తివాచీమీద కూరుచ్నన్ విషవ్కేస్నుల దరశ్నం చేసుకునాన్డు విషుణ్చితుత్లవారు. 
తెలల్తామరలవంటి కనున్లునన్ సావ్మి ఆ సావ్మి. శీర్హరియొకక్ రాజముదర్ ఉనన్ ఉంగరానిన్, బెతాత్నిన్ ధరించి ఉనాన్డు. ఆయనకు రెండుపర్కక్లా 
గజముఖులైన వందమంది సేవకులు సేవిసుత్నాన్రు. సూతర్వతీదేవితో కూడి ఉనన్ ఆ సావ్మిని విషుణ్చితుత్లవారు సేవించారు. ఆయనకూడా 
విషుణ్చితుత్లవారిని భకిత్తో సేవించాడు, సాకాష్తూత్ రంగనాథునికి మామగారు కాబోతునాన్డు కదా మరి! 

ఆ తరువాత ఇందుర్ని వజార్యుధపు దెబబ్లను ఎరుగని బంగారు కొండవంటి వినతాసూనుడిని, గరుతమ్ంతుడిని దరిశ్ంచుకునాన్డు. ఆ గరుడుని 
రెకక్ల ఈకల కాంతులు నీరెండలో సూరుయ్ని కాంతిలా మిలమిలలాడిపోతునాన్యి. వేదాతమ్కుడైన గరుడుడిని వినయముగా, భకిత్గా సేవించాడు 
విషుణ్చితుత్లవారు. ఆయనకూడా ఈయనను నమసక్రించి సేవించాడు. అనంతరం సావ్మివారి సనిన్ధికిచేరి అనేకవిధాలుగా దివయ్ సోత్తర్ములతో సావ్మిని 
కీరిత్ంచాడు.             
 

విధిగృహాక్షయవితత్సేవధికి శరణు  
చిరకృతేకాష్వ్కుపుణయ్రాశికిని బర్ణుతి 
ధనపతి భార్తృకుల దేవతకు జొహారు  
నతమృడాదిక సుమనసుస్నకు నమసుస్  

 
బర్హమ్దేవుని యింటిలోని అక్షయమైన నిధికి శరణు, ఇకాష్వ్కుమహారాజు పుణయ్రాశిని శాశవ్తము చేసిన మహానుభావునకు పర్ణుతి, కుబేరుని 

సోదరుడైన విభీషణుని కులదేవతకు జోహారు, శివుడు మొదలైన దేవతలచే నమసక్రింపబడే నీకు నమసుస్లు అని సావ్మిని కీరిత్ంచాడు విషుణ్చితుత్లవారు.   
 

కొలుతు సరేవ్శు సరావ్తమ్కుని ననంతు  
నపర్కాశు నభేదుయ్ సమసత్లోక  
సముదయాధారు నణుసమూహములకును న 
ణీయు నినున్ ననాధారు నితుయ్ సతుయ్  
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సరేవ్శవ్రుడిని, సరావ్తమ్కుడిని, అనంతుడిని, దృషిట్కి అందని దివయ్తేజుడిని, భేదింప శకయ్ముగాని అణువుకనన్నూ◌ా సూక్షమ్మైన పరిమాణము 
గలవాని, తనకంటూ ఎవరూ ఆధారము లేని సరావ్ధారుడిని, నితుయ్డిని, సతుయ్డిని, నినున్ కొలిచెదను సావ్మీ అని పొగిడాడు. సావ్మి కరుణ ఒలుకుతునన్ 
కడగనున్లతో విషుణ్చితుత్లవారిని చూచి, కుశలపర్శన్లు వేశాడు. తమ కరకంకణ ధవ్నులతో తన పాదములకు కుసుమాంజలులు సమరిప్ంచే నారీరతన్ముల 
శిరోరతన్ంలాగా దివయ్పర్భలతో మెరిసిపోతునన్ 'ఆముకత్మాలయ్ద'పై పడింది సావ్మి చూపు!  

దీనిచూపు పైకి లేవడం వలననే కదా, మనమ్థునికి బిరుదైన ధవ్జము దొరికింది అనుకునాన్డు సావ్మి, ఆమె కనున్లు చేపలలాగా ఉనాన్యి, 
మనమ్ధుని ధవ్జము మీనధవ్జము కదా! దీని లతవంటి నడుము ఊగాడడం వలననే కదా వసంతునికి భూమి మీద కాలు పెటట్డానికి సందు దొరికింది 
అనుకునాన్డు సావ్మి, లతలు తీగలు పచచ్పచచ్గా ఉంటేనే కదా వసంత ఋతువుకు పటుట్! దీని వకోష్జముల పెంపుచేతనే కదా రతీదేవి యొకక్ కినెన్రవీణా 
నాదానికి వనెన్ కలిగింది అనుకునాన్డు సావ్మి, ఆ కినెన్రవీణ గుండర్ని దిమమ్కు ఈ వకోష్జముల పోలిక ఉండడం వలల్నే ఆ వీణకు ఆ నాదం అని! దీని 
ముఖపదమ్ము వికసించడం వలల్నే కదా, పదమ్ములు వికసించి సరసవ్తీదేవి వాహనమైన హంసకు నెలవు దొరకడం అనుకునాన్డు సావ్మి, హంసలకు 
పదమ్ములు నివాససథ్లాలు అని ఐతిహయ్ం! దీని మేఘములవంటి కేశములు దటట్ంగా అలుముకోవడంవలల్నే కదా నెమళళ్కు మేఘములను చూసి మోహము, 
ఆనందము కలగడం అనుకునాన్డు సావ్మి! మెటట్తామరలవంటి దీని పాదములవలననే కదా, తామరల తేనెలు తుమెమ్దలకు దొరకడం అనుకునాన్డు 
సావ్మి! యిలా గోదాదేవి అందచందాలకు, లావణాయ్నికి సావ్మి మోహపరవశుడై, తాళలేక ఆమె సాథ్నంలో ఒక మాయాకనయ్కను ఆమెలాగే ఉంచి, ఆమెను 
తన అంతఃపురానికి చేరాచ్డు! అరచ్కులచేత విషుణ్చితుత్లవారికి, ఆ మాయాగోదాదేవికి తీరథ్ పర్సాదాలు ఇపిప్ంచి, వారి బసకు వెళళ్డానికి ఆనతిచాచ్డు, 
ఆశీరవ్దించి. 

విషుణ్చితుత్లవారు తమ పలల్కీలో కుమారెత్ను కూరొచ్నబెటిట్ బసకు వెళిల్, పలల్కీ తెరను తొలగించి చూడగా గోదాదేవి లేదు, మాయాగోదాదేవి 
మాయమైంది! ఎంత అనాయ్యం చేశాడు రంగడు, నా కుమారెత్ను అపహరించాడు, సభుయ్లందరూ నా గతి చూడండి మొఱోఱ్ అని చేతులు పైకెతిత్ 
దుఃఖజలధిలో మునిగి ఆరత్నాదాలు చేసూత్ సావ్మిని నిందించాడు.               
 

శివుఁడు విరించి వాసవుఁడుఁ జెపప్ నశకుత్లు గొలిచ్నటిట్ వా 
రవుట నిరంకుశుండ నని యకక్ట పాడిఁ దొఱంగఁ జెలుల్నే? 
భువనము లెలల్ నీవయినఁ బొంత దయానిధి యమమ్ లేదె? భా 
గవతులు లేరె నా కొరకుఁగా వహియించుకొనంగఁ గేశవా! 

 
శివుడు, బర్హమ్, దేవేందుర్డు నీ సేవకులు కనుక నాయ్యము చెపప్లేరు, నినున్ తపుప్ పటట్లేరు బహుశా. నేను నిరంకుశుడిని, ననున్ హదుద్లోల్ 

పెటేట్వారు ఎవరూ లేరు అని దారితపప్డం ఏమనాన్ పదధ్తా? పర్పంచాలనీన్ నీవేనేమో కానీ, నీ పర్కక్నే దయానిధియైన అమమ్ ఉనన్దికదా, భాగవతులు 
ఉనాన్రు కదా నా పక్షం వహించడానికి, నినున్ నిలదీయడానికి అని ఆకోర్శించాడు.  

నెటట్న యలల్ లచిచ్ యల నీళయు భూసతి యుండ నీకు నీ  
నెటిట్క సీలపై మనసునిలుచ్ట కేమనవచుచ్? వెఱిర్ యౌ  
నటుట్గఁ బేద ననున్ఁ బరిహాసము సేఁతకుఁ దకక్ వింతచూ 
పెటిట్ది? దిదుద్ నెవవ్ఁ డిల నేఱులవంకలు వారిడొంకలున   

 
నీకోసం నిరంతరమూ సిదధ్ంగా ఆ లకిష్, ఆ నీళాదేవి, ఆ భూదేవి ఉండనే ఉనాన్రే, నీకు ఈ చిగురు మీద మనసు పడడ్ది అంటే ఏమనాలి? ఈ పేద 

బాపడిని వెఱిఱ్వాడిని చేయడానికి, పరిహాసము చేయడానికి కాకుంటే, నీకు ఈ బాలికపై చూపు పడడం ఏమిటి? వాగులు, వంకల వంకర టింకర వరత్నలు 
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సరిదిదద్డానికి ఎవరుంటారు గనుక? అని యిలా పరి పరివిధాల వాపోతునన్ ఆ అమాయక భాగవతుడిని చూసి సావ్మి జాలిపడాడ్డు తనే. గడుసుగా ' 
ఏమయాయ్ నీకేమైనా ముదిమితో మతి తపిప్ందా ఏమిటి? నీ బిడడ్ను యింటోల్నే భదర్ంగా ఉంచుకుని ననున్ అంటావేమిటి? నేనే అలుసైనానా నీకు? 
ఇంకోసారి నీ బసలో చూసుకో పో! అపుప్డూ కనబడకుంటే ననున్ నిందించు కావాలంటే' అనాన్డు. చలల్ని మాట చెపాప్వు సావ్మీ, నీకు విజయమగుగాక, 
మంగళము కలుగు గాక అని తన బసకు వెళిల్ కుమారెత్ను కేష్మంగా కనుగొనాన్డు విషుణ్చితుత్లవారు. నా తలీల్! మళీళ్ నినున్ చూశాను కదా అని బిడడ్ను 
దగగ్రకు తీసుకుని వెనున్ నిమిరాడు పేర్మగా! 

యిక రంగనాథుడు తాళలేకపోయాడు. సరసవ్తీ బర్హమ్లను, గౌరీ రుదుర్లను ఆ పిలల్ను నాకు యిమమ్ని అడగండి అని చెపిప్ విషుణ్చితుత్లవారి 
దగగ్రకు పంపాడు. వారు విషవ్కేస్నులను వెంటబెటుట్కుని, విషుణ్చితుత్లవారి బసకు వచిచ్ వధువును యిమమ్ని అడిగారు. ఆయన 'నేను ధనుయ్డిని అయాయ్ను, 
భృగువు, సముదుర్డు ఎంతటి ధనుయ్లో, నేను అంతటి ధనుయ్డిని! యియయ్దగిన సంబంధమే! కానీ బిడడ్ను మోసుకొచిచ్ యిచాచ్డుఅని లోకులంటారు, 
సావ్మిని మా గార్మానికి తరలివచిచ్ నా బిడడ్ను పెండిల్యాడుమని చెపప్ండి, మీరు చెపితే వింటాడు అనాన్డు. వారు వెళిల్ సావ్మితో అలానే చెపాప్రు. సావ్మి 
సంతోషంగా ఒపుప్కుని, గరుడవాహనం మీద, యితర దేవతలందరూ తమతమ వాహనాలమీద వెంటరాగా విలిల్పుతూత్రుకు తరలివెళాళ్డు 
పెండిల్కుమారునిగా. విశవ్కరమ్ నిరిమ్ంచిన దివయ్భవనంలో మగపెళిళ్వారు విడిది చేశారు.    
 

శరావ్ణీ వాణీ ముఖ 
గీరావ్ణీకోటి జానకీరఘుకులరా 
టూప్రావ్చరిత వివాహా 
ఖరవ్ సుగీతములు పాడగా విభవమునన  

 
పూరవ్ము జానకీరఘురాముల వివాహ సందరభ్ములో గానముచేసిన శుభపర్దమైన గీతాలను మరలా ఈ వివాహ సందరభ్ములో గానము 

చేశారు పారవ్తి, సరసవ్తి మొదలైనవారు. గోదారంగనాథుల వివాహము కనున్లపండువుగా జరిగింది. విధివిధానముగా వివాహకిర్య జరిగింది. 
వధూవరులు ముతాయ్ల తలబార్లు పోసుకునాన్రు. ఆ సమయములో గోదమమ్ చివుళళ్వంటి వేర్ళుళ్ తగిలి సావ్మికి ఒళుళ్ చెమరిచ్ంది. నీలిమేఘమువంటి ఆ 
దేహము చెమరిచ్, చెమట బిందువులు వరష్పు బిందువులలాగా కురిశాయి, ముతాయ్లు వడగండల్లాగా మెరిశాయి!     
 

ఇంతి దోయిట సేసఁబార్ లెతుత్చోట  
గుబబ్పాలిండల్కేర్వ గర్కుక్న మురారి  
కనున్వేయుటఁ గల లజజ్ గదుర బాహు 
లెతత్క కరాగర్ములన పై కెగురఁజలెల్  

 
సావ్మితలమీద పోయడానికి గోదాదేవి దోసిళళ్లో తలబార్లు తీసుకుని చేతులు పైకెతిత్ంది. ఉదుటున బహిరగ్తములైన ఆమె కుచములమీద సావ్మి 

కనున్ పడింది. ఆమెకు లజజ్ కలిగి, బాహువులు పైకి ఎతత్కుండానే చేతివేర్ళళ్ కొసలతో తలబార్లను పైకి వెదజలిల్ంది. ఏ చినిన్ రహసయ్మూ రాయల కనులకు 
కనబడకుండా ఉండదు.     
 

లలనచే నిషఠ్తో లాజలు వేలిప్ంచి / శారిఙ్గ్ మెటిట్ంచెను సపత్పదులు  
తెఱవఁ గూడి యరుంధతీదరశ్నముఁ జేసె / బర్హమ్రుదార్ది గీరావ్ణకోటి  
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యరిప్ంచు నుడుగర లనుకంపఁ గైకొని / యనిచె బర్సాదభాజనుల జేసి  
యాతమ్పటట్ణమున కతివైభవంబున / నతివఁదోడొక్ని విజయంబుచేసి  
 
సహయ్కనాయ్ తటోదాయ్న చందనదుర్ 
కుంజముల నీలకుంతలఁ గుసత్రించి  
కంతుసామార్జయ్ మేలించి కరుణఁ జితత్ 
మొలయ జగములఁ బాలించు చునన్వాడు  

 
గోదాదేవితో హోమములో లాజలు వేర్లిప్ంచాడు సావ్మి. సపత్పదులు తొర్కిక్ంచాడు. ఆమెతో కలసి అరుంధతీ దరశ్నము చేసుకునాన్డు. బర్హమ్, 

రుదుర్డు మొదలైన కోటాల్ది దేవతలు సమరిప్ంచిన కానుకలను, చదివింపులను పేర్మగా పుచుచ్కునాన్డు. తన అనుగర్హానికి వారిని పాతుర్లుగా చేసి 
సాగనంపాడు. తన పటట్ణానికి, శీర్ రంగానికి వైభవముగా తన ఇలాల్లిని తోడొక్ని పర్వేశించాడు. ఆ నీలవేణిని, గోదాదేవిని కావేరీ నదీతీరములోని శీర్  
చందనవృక్షముల పొదరిండల్లో లాలనగా మనమ్థసామార్జాయ్నికి మహారాణిని చేసి, నిరత సురతకీర్డలలో ఓలలాడించి, దయగా ఈ జగములను తాను 
ఆ రంగనాథుడు పాలిసుత్నాన్డు నాటినుండీ! 
 

సక్ందసరసత్టీరమణ కందర చందన కుందవాటికా 
మందసమీరలోల వనమాలిక! నిరమ్లదివయ్విగర్హా 
సప్ందివిభాధరీకృత నభసుస్ఫ్టకాళిక! వలల్వాంగనా 
బృందమనోభిమాన ధృతి భేదన!  పేశల వంశవాదనా! 

 
సావ్మిపుషక్రిణీ దరులయందునన్ మనోహరమైన గుహల యందలి హరిచందన వృక్షముల, మొలల్ల సమూహములనుండి వెలువడుతునన్ 

మందపవనములతో కదలాడుతునన్ వనమాలికను ధరించినవాడా! నిరమ్లమైన దివయ్మైన చలింపని నలల్ని మేని వరణ్ముచేత ఆకాశపు నీలిమను 
ధికక్రించేవాడా! గోపికల మనసులలోని అభిమానమును, ధీరతవ్మును భేదించినవాడా! మృదుతరమైన వేణువాదనము చేయువాడా! 
 

వాలినిరేభ్దనా! వారిజాతేక్షణా! 
శైలకనాయ్సుత్తా! శారఙ్గ్ చంచదుభ్జా! 
ఫాలదుర్కప్దమ్భూపాకభేదిసుఫ్ర  
నౌమ్ళిమాణికయ్రుఙమ్ండితాంఘిర్దవ్యా! 

 
వాలిని సంహరించినవాడా! తామరలవంటి కనులు గలవాడా! పారవ్తీదేవి చేత సుత్తింపబడినవాడా! శారఙ్గ్ధనుసుస్ను ధరించి కదలాడుతునన్ 

భుజమును కలిగినవాడా! శివుడు, బర్హమ్, ఇందుర్డు నీకు నమసక్రిసుత్నన్పుడు వారి శిరసుస్లందలి మణులకాంతులచేత పర్కాశిసుత్నన్ పాదములు గలవాడా!  
యిది కృషణ్రాయలు అనుపేరుగల నాచేత రచింపబడిన ఆముకత్మాలయ్ద గర్ంథమందలి హృదయ్మైన పదయ్ముల ఆరవ ఆశావ్సము, సకలమూ సంపూరణ్ము  
అని రాయలవారు ఆముకత్మాలయ్దను వేంకటేశవ్రుని శోర్తగా చేసుకుని ముగించాడు. 

**** 
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నా మాట 
తెలుగుసాహితయ్సరసవ్తి కంఠసీమలో మేలి ముతాయ్లమాల ఆముకత్మాలయ్ద. నా పరిమితమైన సాహితయ్ పరిచయముతో, నా శకిత్కి అందిన 

మేరకు, అమమ్దయ నామీద పర్సరించినమేరకు ఆముకత్మాలయ్దపై దీరఘ్ సాహితయ్వాయ్సమును అందించే పర్యతన్ము చేశాను. పూరవ్ పండితుల వాయ్ఖయ్ల 
సహాయము కేవలము కిల్షట్మైన పర్యోగాల సందరభ్ములలోనే తీసుకునాన్ను. అనవ్యము, పరిశీలన నా మనసుకు ఔననిపించిన మారగ్ంలోనే చేశాను. 
అనేక సందరాభ్లలో, దుసాస్హసంతో, మహామహులు, అపార పాండితీసాగర సదుర్శులు ఐన వారితో విభేదించి, రాయల సమసత్శాసత్రవైదుషాయ్నిన్, 
రాయలవయ్కిత్తావ్నిన్ నా రుచి మేరకు, నా దృషిట్మేరకు వాయ్ఖాయ్నించడానికి పర్యతన్ం చేశాను. నా విశేల్షణలో, అనవ్యములో ఏవైనా లోపాలుంటే పాఠకులు 
మనిన్ంతురుగాక! రాయలను మించిన కవి, యోధుడు లేరు, నా దృషిట్లో. సాహితయ్, సామాజిక, ఆధాయ్తిమ్క రంగాలలో భారతధరితిర్కి యుగాల 
పరయ్ంతమూ బలమును యిచిచ్న కారణజనుమ్డు శీర్ కృషణ్దేవరాయలు! పార్చీన పదయ్కావయ్విమరశ్కు దీరఘ్కాలంగా యింతటి పోర్తాస్హానిన్  యిచిచ్న 
'కౌముది'కి,  ఆదరించిన పాఠకులకు ధనయ్వాదాలతో, రాయలకు ఈ కవితాంజలితో, 'ఆముకత్మాలయ్ద' సాహితయ్ విమరశ్ను ముగిసుత్నాన్ను. 
 

జయహో శీర్  కృషణ్ దేవ రాయ! 
జయ నితయ్ కీరిత్ కాయా! 
జయ కదన కవన రవి చందర్ తేజ! 
జయ భువన విజయమున ఆంధర్ భోజ! 
 
నీ తనువు  కదన ఘన విజయలకిష్కి 
నీ మనువు కవనమున విజయలకిష్కి  
తను వృతిత్ నీకు సామార్జయ్ రక్షణం 
నీ పర్వృతిత్ సాహితయ్ వీక్షణం 
 
చినరాణినీకు సామార్జయ్ లకిష్  
పెదద్ రాణి నీకు సాహితయ్ లకిష్  
చినన్మమ్ తోడి చిరకాల చెలిమి 
పెద రాణి తోడి కల కాల కలిమి 
 
 
 
 
నడి వీధిలోన రతనాలు  రాశి 
నడి రేయి దాక కవనాలు  దూసి 
పడి కరకు తురక తలచెండుల్ కోసి 
కడలేని కీరిత్గనినావు వాసి 
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గజపతుల కైన ఘన సవ్పన్ సింహమా! 
మదవతుల కేళి శృంగార చిహన్మా! 
కవితా వధూటి సిగపువువ్ చందర్మా! 
తులలేని అలల సాహితయ్ సందర్మా! 
 
ఘన  తెలుగు కవన ధారా విపంచి 
పలికించి తేనెలొలికించి   మించి 
వలపించి చూడికుక్ డుతత్  నాచిచ్ 
నేలించినావు రంగేశుకిచిచ్ 
   
భువి రాజులెందు?  శాసనములందు! 
కవిరాజులెందు? ఉచాచ్వ్సమందు,  
జన జీవ నాడి నిశావ్సమందు 
నిలిచుండురందు! నువు?గుండెలందు!   
 
బర్హామ్ండమందు శీర్  వేంకటాదిర్, 
దైవతములందు శీర్  వేంకటేశుడు, 
పలు దేశ భాషలను తెలుగు లెసస్రా!! 
రాజులందు, రాయ నువు లెసస్రా! 

PPP 


