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16 వ భాగం
క.

రణయ్క పుడు – 1

శీర్ మదివ్ఖాయ్తిలతా
కార్మితరోదోంతరాళ! కమనీయమహా
జీమూతతులితదేహ!
శాయ్మలరుచిరజాల! రామచందర్నృపాలా!

[7-1]

రాముడికింకో కందం రాసి మొదలు పెటేట్డు పోతన మళీళ్. ఇపుప్డు సపత్మ సక్ందంలో హిరణయ్కశిపుడు, వాడు కోరిన వరాలూ,
పర్హాల్దుడూ, నృసింహావతారం అనీన్ ఒకోక్టిగా వసాత్యి. ఈ సక్ందంలో పోతన రాసిన పదాయ్ల మాధురయ్ం సొంతంగా చదవాలి తపప్ నోటితో
చెపప్గలిగేది కాదు. నృసింహావతారం ఆవిరాభ్వంలో పోతన రాసిన వచనం మీద తెలుగు భాషలో సులభంగా పెదద్ పరిశోధన చేయొచుచ్.
హిరణాయ్కుష్డి కథలో చెపిప్నటూట్ ఇందులో కూడా ఎకక్డా హిరణయ్కశిపుణిణ్ కించపరచ్డం కానీ, తిటట్డం కానీ ఉండదు.
అసలు ఈ కధ మహాభారతంలో - కృషుణ్డు శిశుపాలుణిణ్ చంపేక అతనిలోంచి ఒక తేజసుస్ వచిచ్ కృషుణ్డిలో కలిసిపోతుంది; అది
చూసి యుధిషుట్రుడు అకక్డే ఉనన్ నారదుడిన్ అడగడంతో - పార్రంభం అవుతుంది. ఇలా అడుగుతునాన్డు ధరమ్రాజు ఆశచ్రయ్ంగా.
ఆ.

ఎటిట్వారి కైన నేకాంతులకు నైన,
వచిచ్ చొరఁగ రాని వాసుదేవు
తతత్వ్మందుఁ జేది ధరణీశుఁ డహితుఁడై,
యెటుల్ జొచెచ్? మునివరేణయ్! నేఁడు

ఉ.

[7-10]

వేనుఁడు మాధవుం దెగడి విపుర్లు దిటిట్న భగున్ఁడై తమో
లీనుఁడు గాఁడె తొలిల్; మదలిపుత్ఁడు చైదుయ్ఁడు పినన్నాటనుం
డేనియు మాధవున విన సహింపఁడు భకిత్ వహింపఁ డటిట్వాఁ
డే నిబిడపర్భావమున నీ పరమేశవ్రునందుఁ జొచెచ్నో?
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మ.

హరిసాధింతు హరిన గర్సింతు హరిఁ బార్ణాంతంబు నొందింతుఁ దా
హరికిన వైరినటంచు వీఁడు పటురోషాయతుత్ఁడై యెపుప్డుం
దిరుగుం, బుర్వవ్దు నోరు, వీర్లిపడ దా దేహంబు, దాహంబుతో
నరక పార్పిత్యు నొందఁ, డే కిర్య జగనాన్థుం బర్వేశించెనో?

[7-12]

“ఎవరికీ అందని వాసుదేవుడు ఇతనికి ఎలా అందేడు? ఇతడికి చినన్పప్టున్ంచీ దంతవకత్ృడితో కలిసి రోజూ హరిని తిటట్డం తపప్ వేరే
పనేమీ ఉనన్టుట్ కనిపించదు. ఇటువంటి వాళళ్కి నరకం పార్పిత్ంచాలి నిజానికి. కానీ వీడి తేజసుస్ జగనాన్ధుడిలో ఎలా పర్వేశించిందో నికు
తెలిసి ఉండవచుచ్. నాకు విశదీకరించు.” ఈ వింత వివరించమంటే, దీనికి నారదుడి సమాధానం ఇంకా వింతగా ఉంటుంది. శిశుపాల
దంతవకుత్ర్లు జయవిజయులే మూడో జనమ్లో ఇలా శీర్హరికి శతృవులుగా పుటేట్రని చెపాప్క,
"ఈ శరీరం నాది. నేను ఇలా అందంగా ఉనాన్ను. ననున్ వీళుళ్ ఇలా తిడుతునాన్రు" అనే ఆలోచనలు మనకి మమకారం వలల్
వసాత్యి. నేనూ నాది అనేవి శరీరానికి సంబంధించినవి. వీటితో పరమాతమ్కి సంబంధం లేదు అని చెపుత్నాన్డు. పరమాతమ్ మన శరీరంకేసి
చూడడు. ఇతడి మనసు నా మీద ఉందా లేదా అనేదే ఆయనకాక్వాలిస్ంది.
..... ధరమ్నందనునకు నారదుం డి టల్నియె; "దూషణభూషణతిరసాక్రంబులు శరీరంబునకుం గాని పరమాతమ్కు లేవు;
శరీరాభిమానంబునం జేసి దండవాకాప్రుషయ్ంబులు హింసయై తోఁచు తెఱంగున; నేను నాయది యనియెడు వైషమయ్ంబును భూతంబులకు
శరీరంబునందు సంభవించు; అభిమానంబు బంధంబు; … కరత్ృతవ్ మొలల్నివానికి హింసయు సిదిధ్ంపదు; సరవ్ భూతాతమ్కుండైన
యీశవ్రునికి వైషమయ్ంబు లేదు;
ఆ.

[7-13]

అలుక నైనఁ జెలిమి నైనఁ గామంబున
నైన బాంధవమున నైన భీతి
నైనఁ దగిలి తలఁప నఖిలాతుమ్ఁ డగు హరిఁ
జేర వచుచ్ వేఱు జేయఁ డతఁడు

క.

[7-14]

వైరానుబంధనంబునఁ
జేరిన చందమున విషుణ్ఁ జిరతర భకిత్ం
జేరఁగ రాదని తోఁచును
నారాయణభకిత్ యుకిత్ నా చితత్మునన.

[7-15]

“కోపంతో గానీ, సేన్హంతో గానీ, భయంతో గానీ ఆయనిన్ చేరవచుచ్. ఎలా గురుత్ంచుకునాన్ ఆయా భావాలిన్ బటిట్ భగవంతుడు
భకుత్లిన్ వేరు చేయడు. అయితే సేన్హితుడిగా కానీ, భకిత్ తో గానీ జేరడం కషట్ంగానూ, ఇపుప్డు శిశుపాలుడూ వాళూళ్ చావడం చూసాక
వైరంతో జేరడం సులభం అనీ నా మనసుకి అనిపిసోత్ంది. “ నారదుడు ఇలా అనడానికి కారణం ఏమిటంటే ఈ జయ విజయులు అను క్షణం
శీర్హరిని తలుచ్కుంటూ వైరంవలేల్ మూడు జనమ్లోల్ శీర్హరిని చేరుకునాన్రు. అయితే భకిత్ వలల్ ఎనిన్ జనమ్లు పడుతుందో తెలియదు కదా?
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శా.

కామోతక్ంఠత గోపికల, భయమునం గంసుండు, వైరకిర్యా
సామాగిర్న శిశుపాలముఖయ్ నృపతుల, సంబంధులై వృషుణ్లుం,
బేర్మన మీరలు, భకిత్ నేము, నిదె చకిర్ంగంటి; మెటైల్న ను
దాధ్మధాయ్నగరిషుఠ్ఁడైన హరిఁ జెందన వచుచ్ ధాతీర్శవ్రా!

[7-18]

కామంతోటి గోపికలూ, అనుక్షణం చచిచ్పోతానేమో అనే భయంతో కంసుడూ, వైరంతోటి రాజులందరూ, బంధుతవ్ం వలల్
వృషీణ్యులూ అందరూ కూడా పరంధాముణిణ్ చేరగలిగారు. అందుచేత ఆయనిన్ గురుత్ంచుకోవడం అనేది ముఖయ్ంగానీ ఎలా
గురుత్ంచుకునాన్మనేది అంత ముఖయ్ం కాదు.
మరిపుప్డు అసలు జయవిజయులకి విషుణ్వుతో వైరం ఎందుకొచిచ్ందనే పర్శన్ వసోత్ంది కనక ఇపుప్డు జయవిజయుల వృతాత్ంతం
చెపప్మంటే నారదుడు మొదటినుంచీ చెపుప్కొసుత్నాన్డు.
శీర్హరి యజఞ్ వరాహ రూపంలో హిరణాయ్కుష్ణిణ్ చంపేశాడు కదా? తన తముమ్డి తపుప్ ఏముంది? బర్హమ్ వరం ఇచాచ్డు తన ఇషట్ం
వచిచ్నటూట్ బతకమని. దానితో తముమ్డు భూమిని తీసుకెళిళ్ రసాతలంలో దాచాడు. తనంతతానుగా విషుణ్వుమీదకి వెళళ్లేదే? యజఞ్ వరాహమే
తముమ్డిమీదకొచిచ్ంది, భూమిని వెతుకుక్ంటూ. ఇలా ఆలోచిసేత్ తముమ్డు పరాకర్మం పర్దరిశ్ంచి, వీరమరణం పొందేడు. కానీ ఇందులో తపుప్
పూరిత్గా విషుణ్వుదే. అందుచేత హిరణయ్కశిపుడు రాక్షసుల సభ ఏరాప్టుచేసి చెపేప్డు అందరితోటీ.
శా.

నాకుం దముమ్ఁడు మీకు నెచెచ్లి రణనాయ్యైకదకుష్ండు బా
హాకుంఠీకృతదేవయకుష్ఁడు హిరణాయ్కుష్ండు వానిన మహా
సౌకరాయ్ంగము దాలిచ్ దానవవధూసౌకరయ్ముల నీఱుగా
వైకుంఠుండు వధించిపోయెనఁట యీ వారాత్సిథ్తిన వింటిరే.

చ.

[7-30]

వనములనుండుఁ జొచుచ్ ముని వరగ్ములోపల ఘోణిగాఁడు సం
జనన మెఱుంగ రెవవ్రును జాడ యొకింతయు లేదు తనున్ డా
సిన మఱి డాయు వెంటఁబడి చికక్క చికక్ఁడు వీని నొకక్ కీ
లున మన మెలల్ లోఁబడక లోఁబడఁ బటుట్కొనంగవచుచ్నే?

[7-31]

"మనం చేసిన తపుప్ ఏమీలేదు. నా తముమ్ణిణ్ వరాహరూపంలో వచిచ్ నీళళ్లో చంపేసి పోయేడుట ఆ వైకుంఠుడు, వినాన్రా?
ఆయనెకక్డుంటాడో ఎవరికీ తెలియదుట. మనం యుదధ్నికెళేత్ మాతర్ం సిదధ్ంగా ఉంటాడు కానీ వెంటబడి పటుట్కోవడానికి వెళేత్ కనిపించడు.
మునులోల్ ఉంటాడుట. ఈ ఘోణిగాడిని (అంటే వరాహసవ్రూపుడు) ఎలా పటుట్కోవాలో మనకి తెలియకుండా ఉంది. అందుచేత మీరందరూ
ఈ మునులీన్ గోవులీన్, యజాఞ్లనీ తగలబెటట్ండి. ఈ విషుణ్వు మాయావి. మనమంటే పడదు. మనిషిలాగా వచిచ్ చంపొచుచ్. తముమ్ణిణ్
చంపినటూట్ జంతువులాగా చంపొచుచ్. నీళళ్లో చంపేడు అంటే అకక్డ కూడా ఈ మాయావికి తిరుగులేదు. అందుచేత విషుణ్వుని చంపడానికి

øöeTT~

Ç~ 100e dü+∫ø£

@|æÁ˝Ÿ

2015

భాగవతంలో రసగుళికలు

4

నేను వెళుత్నాన్ను." ఇలా శపధం చేసి ముందు తలిల్ దగిగ్రకి వెళేళ్డు; తముమ్డు పోయిన దుఃఖానిన్ ఓదారచ్డానికి. ఇకక్డ హిరణయ్కశిపుడు తలిల్ని
ఓదారచ్డంలో చెపేప్ సతాయ్లూ, వాడు తరావ్త కోరే వరం అనీన్ మనం, మన మనసూస్ ఎంత కలగాపులగంగా ఆలోచిసాత్యో చెబుతాయి.
హిరణయ్కశిపుడి మనః సిథ్తి చూదాద్ం. తన తముమ్ణిణ్ విషుణ్వు చంపేసాక ఇతనికి "ఈరోజు తముమ్ణిణ్ చంపేడు కనక రేపు తన పరిసిథ్తి
ఏమిటీ" అనే ఆలోచన రావడం సహజం. పర్పంచంలో భగవంతుడెకక్డ ఉంటాడు అనడిగితే, దాని సమాధానం చెపేప్వాడిన్ బటిట్ మారుతూ
ఉంటుంది. బర్హమ్ జాఞ్నిని అడిగితే ఆయన "భగవంతుడు లేనిదెకక్డ?" అనొచుచ్. మామూలు మనిషిని అడిగితే, "ఇంటోల్, బయట, గుడిలో"
అనొచుచ్. అదే గేదె ని అడిగితే "గడిడ్లో, పాలలోల్, నా దూడలో" అంటుందేమో. నాసిత్కుణిణ్ అడిగితే? ఎందుకంటే మన చుటూట్ జరిగే
విషయాలమీద మన అవగాహనబటిట్ మన మనసుస్కి అందే సమాధానం బయటకి చెపూత్ ఉంటాం కదా? ఇదే పదధ్తిలో హిరణయ్కశిపుడు
ఆలోచించేడు. తముమ్ణిణ్ నీళళ్లోల్ చంపేసాడు జంతువురూపంలో. నీళళ్లోల్కి రాగలిగేడంటే గాలిలోకీ రాగలడు కాబోలు. అలాగే జంతువులా
వచేచ్డంటే మనిషిలాగా, దేవతలాగా రాగలడనన్మాట. చేతిలో ధనుసూస్ (అంటే దానికి కావాలిస్న అసాత్ర్లు, అసత్ర విదయ్లూ కుష్ణణ్ంగా తెలిస్
ఉంటాయి), గద, శంఖ చకార్లు ఉంటాయని చెపుత్నాన్రు. దేవతలకి సేన్హితుడని తెలుసోత్ంది.
ఇలా ఆలోచించి ఒక పథకం పర్కారం విషుణ్వుని జయించడానికి నిరణ్యించుకునాన్డు. దీనికి మొదట కావాలిస్ంది తపసుస్ చేసి
వరాలు సంపాదించడం. ఎందుకంటే శతృవుకునన్ బలానికి దీటుగా తనకిపుప్డునన్ బలం సరిపోదు. బలాబలాలు చూసుకోకుండా యుదాధ్నికి
దిగడం అంటే చావు కొనితెచుచ్కునన్టేట్ కదా? ఎలాంటి వరాలు కోరుకోవాలో తెలిస్పోయింది కదా ఈ ఆలోచనలతో? కానీ ఇకక్డే
హిరణయ్కశిపుడు పపుప్లో కాలు వేసాడు. అదేమిటంటే పుటిట్న పర్తీ పార్ణీ గిటట్క తపప్దు అని తెలీస్ తను ఎంచుకునన్ అజాఞ్త, అజాత శతృవైన
భగవంతుడిమీద యుదధ్ం పర్కటించడం. ఓ రకంగా చూసేత్ హిరణయ్కశిపుడు (ఆ లెకక్న బలి చకర్వరిత్ కూడా) ఒక బర్హామ్ండమైన
విశేల్షణాతమ్కమైన తెలివితేటలు ఉనన్వాడు. కానీ భగవంతుడు ఎంతటి విశేల్షణ కీ అందేవాడుకాదు కదా?
హిరణయ్కశిపుడు తన తముమ్డు పోయేదాకా విషుణ్వుని తలుచ్కునాన్డో లేమో మనం ఎరగం కానీ తముమ్డు పోయినపప్టినుంచీ
అనుక్షణం కోపంతో తలుచ్కుంటూనే ఉనాన్డు. అలాగ మనసు విషుణ్వుమీదే ఉండడం వలల్ వాడికోసం పర్తేయ్కంగా నృశింహావతారం ఎతేత్డు
శీర్హరి. ఈ విధంగా చూసేత్ రోజూ "దేముడూ లేడు, గాడిద గుడూడ్ లేదు" అనే నాసిత్కులు పర్తీ క్షణం దేముడేన్ తలుచ్కుంటూ ఆసిత్కులకనాన్
భగవంతుడికి దగిగ్రగా ఉనాన్రని చెపుప్కోవచుచ్.
రాకుష్సులంటే వేరే ఎవరూలేరు. మన మనసుస్ పరమ దరిదర్ంగా ఉనన్పుప్డు మనమే దానవులం. అది శుదధ్మైన మనసైస్తే మనమే
దేవతలమూను. ఇది అంతకు ముందు అంబరీషోపాఖాయ్నంలో దూరావ్సుడి గురించి చదువుకునన్పుప్డు చూసాం. మనసస్నేది మాతర్మే
భగవంతుడికి ముఖయ్ం. అందుకే శంకర భగవతాప్దులు శివానందలహరిలో ఇలా అంటారు.
కరసేత్ హేమదౌర్ గిరీశ నికటసేత్ ధనపతౌ
గృహసేత్ సవ్రూభ్జామర సురభి చింతామణి గణే
శిరసేత్ శీతాంసౌ చరణ యుగళసేత్ అఖిల శుభౌ
కమరధ్ం దాసేయ్ జహం భవతు భవదరధ్ం మమ మనః
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“పరమ శివా, బంగారు కొండైన హేమాదిర్ నీ చేతిలోనే ఉంది. అతయ్ంత ధనవంతుడైన కుబేరుడు నీ సేన్హితుడే. నీ ఇంటి ముంగిటోల్నే
కలప్ వృక్షం, కావలసినవనీన్ సమకూరేచ్ చింతామణి, కామధేనువు ఉనాన్యి. చలల్దనానిన్చేచ్ చందుర్డు నీ శిరసుస్మీదే ఉనాన్డు. సకల శుభాలు
నీ పాదాలోల్నే ఉనాన్యి. అటువంటి నీకు నేనిచేచ్దేమీ కనిపించదు కనుక నా మనసేస్ నీదవుగాక.”
జయవిజయులు వైకుంఠంలో శపించబడినపుప్డు వాళళ్డిగిన వరం ఏమిటంటే, "రాక్షషులమైనా పుటిట్నపుప్డు విషుణ్భకిత్ ఉండాలి"
అని. ఆ వరంచేతనే ఇదద్రూ మూడు జనమ్లోల్ను అలా శీర్హరిని తలుచ్కుంటూనే ఉనాన్రు. వచేచ్ వాయ్సంలో హిరణయ్కశిపుడి తపసూస్, బర్హమ్
వరాలు.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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