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20 వ భాగం     
 రణయ్క పుడు, పర్ ల్ ద చరితర్  – 2 

  
 ఇపప్టివరకూ హిరణయ్కశిపుడు చదువులేక పర్హాల్దుడు ఇలా ఉనాన్డు కామోసు అనుకుని పిలాల్ణిణ్ చండామారుక్ల దగిగ్రకి పంపించేడు 
కదా? అకక్డకెళాళ్క ఏం జేసాడు గురుకులంలో?  
 
ఉ. అంచితభకిత్తోడ దనుజాధిపు గేహసమీపముం బర్వే 
 శించి సురారిరాజసుతుఁ జేకొని శుకర్కుమారకుల పఠిం 
 పించిరి పాఠయోగయ్ములు పెకుక్లు శాసత్రము లా కుమారుఁ డా 
 లించి పఠించె ననిన్యుఁ జలింపని వైషణ్వభకిత్పూరుణ్ఁడై.       [7-134] 
 
  శాసాత్ర్లనిన్ చదివింపచేసారు. పైకి ఏం చదువుతునాన్ పర్హాల్దుడు మాతర్ం ఇవనీన్ ఎలా చదివివాడంటే, "జలింపని 
వైషణ్వభకిత్పూరుణ్ఁడై". తండిర్ పంపించాడని చదువుతునాన్డంతే, కానీ మనసులో ఉండేది శీర్హరే. అదే గురుమంతర్ం గొపప్దనం. సరవ్కాల 
సరావ్వయ్వసథ్లోల్ను అది శిషుయ్ణిణ్ జాగృతం చేసూత్ ఉంటుంది. పర్హాల్దుడు సామానయ్మైన శిషుయ్డా? ఇది చాలదనన్టూట్ అతడి గురువు సాకాష్తూత్ 
నారదుడు. 
 
క.  ఏ పగిది వారు చెపిప్న 
 నా పగిదిం జదువుఁగాని య టిట్ టట్ని యా 
 కేష్పింపఁడు తా ననిన్యు 
 రూపించిన మిథయ్ లని నిరూఢమనీషన.        [7-135] 
 
 ఎలా చదవమంటే ఏది చదవమంటే అది వాళుళ్ చెపిప్నటుట్గా చదివాడు. వాళుల్ చెపేప్వనీన్ తనకి పనికివావు అని తెలిస్నా సరే. ఇలా 
ఎందుకంటే, మళీళ్ మనం "విదాయ్ వినయసంపనేన్.." అనేది గురుత్ తెచుచ్కోవాలి. భగవంతుణిణ్ తెలుసుకోవాలంటే అనిన్ంటికనాన్ ముందు 
ఉండవలిస్ంది - అణుకువ. "నేను" అనేది పురిత్గా పోవాలి. ఆ అహంకారం అంతరించింది కనకనే పర్హాల్దుడు వాళేళ్ం చెపిప్నా మారు 
మాటాల్డకుండా చదివాడు. 
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ఉ. మోదముతోడ దైతయ్కులముఖుయ్డు రమమ్ని చీరఁ బంచె బర్ 
 హాల్దకుమారకున భవమహారణ్వతారకుఁ గామ రోష లో 
 భాది విరోధివరగ్ పరిహారకుఁ గేశవచింతనామృతా 
 సావ్ద కఠోరకుం గలుషజాల మహోగర్వనీకుఠారకున.       [7-137] 
 
 కొంతకాలం గడిచింది. కురార్డు ఈ పాటికి బాగు పడాడ్దేమో చూదాద్ంఅని పర్హాల్దుణిణ్ తీసుకురమమ్ని పిలిపించేడు రాక్షస రాజు. ఈ 
సరికి పర్హాల్దుడెలా తయరయేయ్డో పోతన మనకి చెపుత్నాన్డు. భవమహారణ్వతారకు - సంసార సాగరానిన్ తరించినవాడూ, కామ రోష లోభాది 
శతుర్సమూహమును గెలిచ్నవాడూ; కేశవ చింతనామృతం తాగుటచే గటిట్పడినవాడు అయేయ్డుట. మళీళ్ ఇందులో పాపాల నేలకి గునపంలా 
తయారయేయ్డుట. రాబోయే రోజులోల్  అతడే తండిర్ గుండెలోల్ గునపంలాగా తయారవబోతునాన్డనేది చెపప్కనే చెపుత్నాన్డు ఇకక్డ. 
 
శా.  ఉతాస్హపర్భుమంతర్శకిత్యుతమే యుదోయ్గ? మారూఢ సం 
 వితస్ంపనున్ఁడ వైతివే? చదివితే వేదంబులున శాసత్రముల? 
 "వతాస్ ర" మమ్ని చేరఁ జీరి కొడుకున వాతస్లయ్సంపూరుణ్ఁ డై 
 యుతస్ంగాగర్ముఁ జేరిచ్ దానవవిభుం డుతక్ంఠ దీపింపగన.      [7-139] 
 
 ఇంతకాలం బయట ఉనన్ కొడుకు ఇంటికిరాగానే సంతోషం అయింది రాజుగారికి. పర్హాల్దుడు రాగానే వళోళ్ కూరోచ్బెటుట్కుని " ఒరే 
అబాబ్య, ఏంటి కథ, చదువు అదీ బాగుందా, నీకు అనిన్ంటికనాన్ ఏది నచిచ్ంది గురుకులంలో?" అని అడుగుతునాన్డు. కురార్డు ఈ పాటికి 
మారిపోయి ఉంటాడని ఆశ.  
 
ఉ.  ఎలల్ శరీరధారులకు నిలల్ను చీఁకటినూతిలోపలం 
 దెర్ళళ్క "మీరు నే" మను మతిభర్మణంబున భినున్ లై పర్వ 
 రిత్లల్క "సరవ్ము నన్తని దివయ్కళామయ" మంచు విషుణ్నం 
 దులల్ముఁ జేరిచ్ తా రడవి నుండుట మేలు నిశాచరాగర్ణీ!      [7-142] 
 
 శరీరం ఉనన్వాళల్ందరూ నేనూ, మీరూ అనే వైషమయ్తో ఉంటూ చీకటి నూతిలో పడిపోతూ ఉంటారు. వీళల్కంటే మనసుస్ శీర్హరి మీద 
పెటిట్ అడవిలో బతికే వాళేల్ మేలు తండీర్ అని చెపుత్నాన్డు పర్హాల్దుడు. శీర్హరి ఆశ ఏమిటంటే ఈ పాటికి నిశాచరాగర్ణి గారిలో రాక్షసతవ్ం 
పోయిందేమో అని. భగవంతుడు మనకి ఎనిన్ అవకాశాలైనా ఇసాత్డు కదా మారడానికి? ఇకక్డ హిరణయ్కశిపుడు పర్హాల్దుణిణ్ చూసి బాగా 
నిరాశ చెందుతూంటే అకక్డ శీర్హరి ఇంకా నిరాశగా వీడికేసి చూసుత్నాన్డనన్మాట, "అయోయ్, అయోయ్" అనుకుంటూ. ఏమిటేమిటీ? వీడికి 
చదువు, నీతి శాసత్రం నేరప్మని చెపేత్ ఇదా వీడు వలిల్ంచేది? కానీ పర్హాల్దుడు చినన్పిలాల్డు కదా అని హిరణయ్కశిపుడు నవువ్కుని ఇలా అనాన్డు. 
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క.  ఎటాట్డిన నటాట్డుదు 
 రి టిట్ టట్ని పలుక నెఱుఁగ రితరుల శిశువుల 
 దటిట్ంచి యెవవ్ రేమని 
 పటిట్ంచిరొ బాలకునకుఁ బరపక్షంబుల        [7-144] 
 
 చినన్పిలల్లకేం తెలుసుత్ంది? ఎవరు ఏమనమంటే అదే అంటారు. ఎలా ఆడమంటే అలా ఆడతారు. ఎవరో వీడికి పర్తిపక్షం - అంటే 
శీర్హరి - గురించి ఇలా అనమని పురి ఎకిక్ంచారు కాబోలు. ఇలా అనుకుని పిలాల్డితో అంటునాన్డు మళీళ్. 
 
శా.  నాకుం జూడఁగఁ జోదయ్ మయెయ్డిఁ గదా నా తండిర్! యీ బుదిధ్ దా 
 నీకున లోపలఁ దోఁచెనో? పరులు దురీన్తుల పఠింపించిరో? 
 యేకాంతంబున భారగ్వుల పలికిరో? యీ దానవశేర్ణికిన 
 వైకుంఠుఁడు గృతాపరాధుఁ డతనిన వరిణ్ంప నీ కేటికిన?       [7-145] 
 
 నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉందిరా అబాబ్య. నీకి ఇవనీన్ ఎవరు చెపాప్రు? నీకు మనసులో తోచిందా లేకపోతే మన చండామారుక్ల వారు 
ఎపుప్డో ఒకసారి ఏకాంతంగా ఉనన్పుప్డు నీతో అనాన్రా? విషుణ్వు మన రాక్షస జాతికి బదధ్ వైరి. వాడి గురించి వరిణ్ంచడం అవీ మనకి కాదు. 
మనం చేసే పనులు వేరే ఉనాన్యి. అవి ఏమిటంటే 
 
మ. సురలం దోలుటయో, సురాధిపతులన సుర్కిక్ంచుటో, సిదుధ్లం 
 బరివేధించుటయో, మునిపర్వరులన బాధించుటో, యక్ష కి 
 నన్ర గంధరవ్ విహంగ నాగపతులన నాశంబు నొందించుటో, 
 హరి యంచున గిరియంచు నేల చెడ మోహాంధుండవై పుతర్కా!      [7-146] 
 
 దేవతలిన్ ఓడించాలి. వాళల్ రాజులిన్ భయపెటాట్లి. సిదుధ్లు ఎవరైనా ఉంటే వాళల్ందరీన్ పీడించాలి. ఇవి చాలకపోతే యక్ష కినన్ర 
గంధరవ్ విహంగ నాగపతులన్ందరీన్ నాశనం చేయవచుచ్. అంతే కానీ హరీ, గిరీ అనీ వాడి సంగతి మనకెందుకు? 
 
శా. అఙుఞ్ల కొందఱు నేము దా మనుచు మాయం జెంది సరావ్తమ్కుం 
 బర్ఙాఞ్లభుయ్ దురనవ్యకర్మణునిన భాషింపఁగా నేర రా 
 జిఙాఞ్సాపథమందు మూఢులు గదా చింతింప బర్హామ్ది వే 
 దఙుఞ్ల తతప్రమాతుమ్ విషుణ్ నితరుల దరిశ్ంపఁగా నేరుత్రే?      [7-148] 
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 ఇకక్డ రాజుగారికి ఇంత పటుట్దలగా ఉంటే అటువైపు పర్హాల్దుడి ఇంకా ఎకుక్వ పటుట్దలగా ఉంది. ఇపుప్డు దీటుగా సమాధానం 
చెపుత్నాన్డు. జాఞ్నం లేనివాళుళ్ మేము మీరు అనుకుంటూ మాయలోపడి పర్ఙాఞ్లభుయ్ని (పర్ఙాఞ్లభుయ్డు - బుదిధ్బలముచేత అందని వాడు, 
విషుణ్వు), దురనవ్యకర్మణుని (దురనవ్యకర్మణుడు - అనవ్య (ఘటింప) రాని (శకయ్ముగాని) కర్మణుడు (పర్వరత్నగలవాడు), విషుణ్వు) 
గురించి మాటాల్డడ్ం కూడా చేయలేరు. బర్హామ్, వేదం తెలిస్న వేదవిదులకీ కూడా నారాయణుడు అందేవాడు కాదు.   
 
 ఇకక్డున్ంచీ హిరణయ్కశిపుడు శీర్హరి చేతిలో చచిచ్పోయేదాకా తండీర్ కొడుకులు నువావ్ నేనా అనేటువంటి ఒకదానికొక వయ్తిరేక 
మనసులతో వాదించుకోవడం పోతన తెలుగు భాషలో విశవ్రూపం చూపించి రాశాడు హృదయ్ంగా. మనసు ఒకసారి దేవదేవుడి మీదకు 
మళిళ్ందంటే ఆ తరావ్త ఎలా ఉంటుంది? 
 
సీ. మందార మకరంద మాధురయ్మునఁ దేలు 
 మధుపంబు బోవునే మదనములకు? 
 నిరమ్ల మందాకినీవీచికలఁ దూఁగు 
 రాయంచ జనునె తరంగిణులకు? 
 లలిత రసాలపలల్వ ఖాదియై చొకుక్ 
 కోయిల చేరునే కుటజములకుఁ? 
 బూరేణ్ందుచందిర్కా సుఫ్రితచకోరక 
 మరుగునే సాందర్నీహారములకు?         [7-150] 
 
తే. నంబుజోదర దివయ్పాదారవింద 
 చింతనామృతపానవిశేషమతత్ 
 చితత్ మేరీతి నితరంబుఁ జేరనేరుచ్? 
 వినుతగుణశీల! మాటలు వేయునేల?       [7-150.1]  
 
 మంచి తేనె తాగే తుమెమ్ద ఉమెమ్తత్ పూవు దగిగ్రకి వెళల్గలదా? నిరమ్లమైన గంగానదిలో ఈదే రాజహంస మామూలు ఏరులోల్ ఎలా 
ఈదగలదు? మామిడి చిగురుల్ తినే కోకిల కొండమలెల్ల దగిగ్రకి వసుత్ందా? ఇనిన్ మాటలు దేనికీ? శీర్హరి పాదాలమీద ఒకసారి లగన్మైన 
మనసు ఇంకదేనిమీదకీ మరలదు. 
 
 ఈ సీస పదయ్ం భాగవతంలో అనిన్ సీస పదాయ్లకనాన్ లోకవిదితమైంది అనడం అతిశయోకిత్ కాదు. ఇంకో విధంగా చూడాలంటే ఈ 
పదయ్ం మనకి ఉండాలిస్న అంకితభావం గురించి చెపప్కనే చెపోత్ంది. ఒకసారి ఏ పనిమీదైనా దృషిట్ పెడితే ఎంతలా అందులో లీనమవుతే అంత 
మంచిది కదా? ఇకక్డ పర్హాల్దుడు తన సొంత మనఃసిథ్తి ఇలాగే వరిణ్సుత్నాన్డు.   
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ఇకక్డకొచేచ్సరికి హిరణయ్కశిపుడి సంగతి అలా ఉంచి అకక్డే ఉండి చూసూత్నన్ చండామారుక్లవారికి కంపరం మొదలైంది. అవదు మరీ? 
శీర్హరి గురించి వీళేళ్ ఇలా పురి ఎకిక్ంచారేమో - నేనంటే పడక - అని అకక్డ రాజుగారు అనుకుంటునాన్డు. వీళేళ్మో నీతిశాసాత్ర్లు నేరిప్తే 
నేరుచ్కుని ఇపుప్డికక్డ శీర్హరి గురించి మాటాల్డుతునాన్డు పర్హాల్దుడు. పర్హాల్దుడు చెపిప్నదంతా విని హిరణయ్కశిపుడు నోరు విపేప్లోపుల ఈ 
గురువులే చెపుత్నాన్రు:  
 
ఉ.  పంచశరదవ్యసుక్ఁడవు బాలుఁ డవించుక గాని లేవు భా 
 షించెదు తరక్వాకయ్ములు, చెపిప్న శాసత్రములోని యరథ్ మొ 
 కిక్ంచుక యైనఁ జెపప్ వసురేందుర్ని ముందట, మాకు నౌఁదలల 
 వంచుకొనంగఁ జేసితివి వైరివిభూషణ! వంశదూషణా!       [7-152] 
 
 నీకేమో ఐదేళుళ్. వేలెడంత లేవు. అకక్డ గురుకులంలో మేము చెపిప్నవనీన్ మాటాల్డకుండా అపప్చెపుత్నాన్వ. కానీ ఇకక్డకొచేచ్సరికి 
అవనీన్ చెపప్వు. మా తల దించుకునేలా చేసి అవమానం పాలు చేసుత్నాన్వు మమమ్లిన్. నూవోవ్ వైరి విభూషణుడివీ, వంశదూషణుడివి. అని 
మళీళ్ రాజుగారితో చెపుత్నాన్రు: 
 
క. ఈ పాపనిఁ జదివింతుము 
 నీ పాదము లాన యింక నిపుణతతోడం 
 గోపింతుము దండింతుము 
 కోపింపకు మయయ్ దనుజకుంజర! వింటే.        [7-154] 
 
 ఈ కురార్ణిణ్ ఈ సారి కొటోట్, తిటోట్ సరిగాగ్ చదివిసాత్ం. కోపించకుండా ఇంకో అవకాశం ఇవవ్ండి అంటునాన్రు. సరే తీసుకెళళ్ండి, ఈ 
సారి విషుణ్వు నామం నోటోల్ంచి రాకూడదు అని వాళళ్ని పంపించేడు రాజుగారు.  
 
 ఇకక్డోసారి ఆగి గురుత్ంచుకోవాలిస్న విషయం ఆలోచిదాద్ం. ఎవరు ఎవరికి మారడానికి ఇంకో అవకాశం ఇసుత్నాన్రు? 
హిరణయ్కశిపుడు పర్హాల్దుడికా లేకపోతే శీర్హరి హిరణయ్కశిపుడికా? భగవదీగ్తలో "పర్హాల్దశాచ్శిమ్ దైతాయ్నం" (10.30) అనాన్డు కదా కృషుణ్డు? 
సాకాష్తూత్ శీర్హరి సవ్రూపుడిన్ వళోళ్ కూరోచ్బెటుట్కుని ఒరే నువువ్ నాలాగా మారాలి అంటునాన్డు తండిర్. హిరణయ్కశిపుడు ఎంత 
అదృషట్వంతుడు కాకపోతే ఇలాంటి కొడుకుని కని వళోళ్కూరోచ్బెటుట్కోగలడు? అందుకే పోతన వీడు పుటిట్నపుప్డు అదుభ్తచరితున అనాన్డు. 
 
 హిరణయ్కశిపుడు ఋణావేశ ఆలోచనలు అనుకుంటే పర్హాల్దుడు ధనావేశ ఆలోచనలు అనన్మాట. ఎపప్టికైనా సరే పర్పంచంలో 
జరిగేది ఏమిటంటే  -  Positive overcomes negative (Sri Sivananda Saraswati ). కానీ దీనికి సమయం పడుతుంది. అదే 
కరమ్ పరిపాకం కావడం అంటే.   వచేచ్ వాయ్సంలో తండీర్ కొడుకుల మాటల యుదధ్ం, అవనీన్ దేనికి దారితీసాత్యో చూదాద్ం.  
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 పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/   

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

