1

ఒకనాటి క తా భవం

-2-

త్ క రాజు -ధూర
సర స తంత
ర్ భక
జ్ టి
“రాజులమ్తుత్లు; వారి సేవ నరకపార్యంబు, వారిచుచ్ సం
భోజాకీష్ చతురంతయాన తురగీ భూషాదు లాతమ్వయ్ధా
బీజంబుల, తడపేక్ష చాలు......” అని నిరభ్యంగా నిజాలను చాటి చెపిప్న మొదటి కవిగా సాహితయ్ములో మనకు ధూరజ్టి
దరశ్నమిసాత్డు.
దూరజ్టి కాలనిరణ్యము చరితర్కారులకు పెదద్ కషట్మైన విషయము కాలేదు. ఆయన కృషణ్దేవరాయలు వారి ఆసాథ్నములో
వునాన్డని చెపేప్ందుకు మనకు నిదరశ్నాలు వునాన్యి.
ఆయన వంశములోని నాలుగవ తరము వాడైన కుమార ధూరజ్టి తన రాయవాచకములో ఆ విషయము పేరొక్నాన్డు
కూడా.
తెలుగునాట పర్చారము పొందిన,రాయలు వారనన్టుల్గా నమోదైన పదయ్ము “సుత్తిమతియైన ఆంధర్కవి దూరజ్టి పలుక్లకేల
వచెచ్నో అతులిత మాధురీ మహిమ” (సుత్తింప తగిన మతి కలిగిన తెలుగు కవి ధూరజ్టి పలుకుకలకు ఈ సాటి లేని మాధురయ్ము ఎలా
కలిగింది? అని రాయలు వారి సందేహమట)
అని పర్శిన్ంచాడని,
దానికి తెనాలి రామకృషణ్యయ్ “ హా! తెలిసెన భువనైక మోహనోదద్త సుకుమార వార వనితా జనతా ఘనతాప హారి సంతత
మధురాధరోదిత సుధారస ధారణ గోర్లుటం జమీమ్” సమాధానమిచిచ్నాడట.
(భువనైక మోహనముగా వునన్ వార కాంతల మధుర అధరముల నుంచి వచిచ్న అమృతము తార్గుట వలనట). ఇది
మనకు దూరజ్టి రాయలు కొలువులోని వాడే నని చెబుతునన్ది.
రాయలు వైషణ్వము పాటించాడు. వాయ్సరాయలును తన గురువులను పూజించాడు. పరమత సహనము కలవాడిగా పేరు
తెచుచ్కునాన్డు.
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ధూరజ్టి కవితావ్నిన్ శివునకు అంకితమిచిచ్నా రాయలు ఏమీ అనన్టుల్గా మనకు కనపడదు. మరి అయినా కూడా దూరజ్టి
“రాజులమ్తుత్లు......” అని ఎలా చెపాప్డు?
రాయలు వంటి వారి అనంతమైన గంభీర మధుర ఆతిధయ్ము సీవ్కరించిన తరువాత కూడా ఎలా చెపప్గలిగాడు.
బహుశా యవవ్నములో రాయలునాశర్యించి, రాయలు మరణించిన తరువాత సొంతవూరుకు వచిచ్ ఇలా చెపిప్
వుండవచచ్ని ఆరుదర్ తన “సమగర్ ఆంధర్ సాహితయ్ము”లో అంటాడు.
బహుశా ఆయన రాయలు తదనంతరము హంపిలో వుండలేక తన సొంతవూరైన కాళహసిత్ వచిచ్, తన రచనను సాగించి
వుండవచుచ్.
కొందరు శిషాట్చారులు దూరజ్టికి వేశాయ్లోలతవ్ము అంటకటాట్రా అని ఆగర్హించారు. కాని దూరజ్టి రాసిన శతకములో
ఇతని వేశాయ్లోలతను సూచించే పదాయ్లు వునాన్యి.
“కాయలాగ్చె వధూనఖాగర్ములచే, గాయంబు, వక్షజముల
రాయనార్పడె ఱొముమ్, మనన్థ విహరకేల్శ విభార్ంతిచే
పార్యంబాయెను, బటట్గటెట్తల, చెపెప్న రోత సంసారమే
జేయంజాల విరకుత్ చేయగదవే శీర్కాళహసీత్శవ్రా!” వంటివి ఉదాహరణగా కనపడుతాయి.
“ సు+కుమార+వార = సమూహం = సుకుమార వార సమూహమని
సంసారమంటే మధువు వంటిదని వనితా జనతా అంటే భారయ్ సంసారముట, రోధిత మంటే రా+ఉదితము, రమ అనన్
బీజాక్షర ఉపాసన బలమనన్ సుధలను తార్గటము వలన కలిగినదని
అంటే ఈ సంసారము నంటక ఉపాసన దావ్రా కవితవ్మునకు “అతులిత మాధురీ మహిమ “ కలిగినదని
రామకృషిణుడనాన్డని కీ.శే. రావూరి వేంకటేశవ్రుల్ గారి ఉవాచ. రామకృషణ్ కవితవ్మునకు అంతటి గుంభనల కలదు.
దూరజ్టి శివ భకుత్డు. ఆయన కాళహసిత్ లోని కాళహసీత్శవ్రుణిణ్ భకిత్ వైరాగాయ్లతో కొలుచుకునాన్డు. తను రాసిన
శతకమునూ, కావయ్మునూ ఆ సావ్మికే అంకితమిచిచ్న భకత్ కవాయన.
“నీకుంగాని కవితవ్మెవవ్రికి నే నీవంచు మీదెతిత్తిన
చేకొంటిన బిరుదంబు కంకణము ముంజేతి కటిట్తిం బటిట్తిన”
అని తన కవితవ్ము కేవలము శివుని మాతర్మే అంకితమిచాచ్డు.
దూరజ్టి కవితావ్నిన్ దివయ్ కళగా భావించాడు. ఈశవ్రుని లీలను పొగడ వాడాడాయన.
తెలుగు సాహితయ్ములో బహుళ పర్చారము పొందిన పర్కిర్య శతకము. శతకములలో దూరజ్టి “శీర్కాళహసీత్శవ్ర శతకము”
మణిమాణికయ్ము వంటిది. వంద పదాయ్లు వుండటము, మకుటములో సాగటమూ, ముకత్కాలు కావటము, వేటికదే సవ్తంతర్ముగా వుండటము
శతక లక్షణాలు.
కవితా పరంగా, ఆరిత్ పరంగా భకిత్ శతకాలలో శీర్కాళహసీత్శవ్ర శతకము అగర్గణయ్ము.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2020

3

ఒకనాటి క తా భవం

సామాజిక అనాయ్యాలను దేవుని వదద్ మొరపెటుట్కోవటము నిజముగా చాలా విచారకరము. ఆ ఆరిత్ ఈ శతకములో
నిండుగా కనిపిసుత్ంది.
ఒక సాలె పురుగు (శీర్) , ఒక పాము (కాళము), ఒక ఏనుగు (హసిత్) శివుణిణ్ సేవించి ముకిత్ పొందిన కథలు ఈయన
కవితావసుత్వు.
“ ఏ వేదంబు పఠించెలూత, భుజంగంబే శాసత్రములూచ్చె, దా
నే విదాయ్భాయ్సనం బొనరెప్ గరి, చెంచేమంతర్ మూహించె, బో
ధావిరాభ్వనిదానముల చదువులయాయ్? కావు! మీ పాదసం
సేవాసకిత్యో కాక జంతుతతికిన శీర్ కాళహసీత్శవ్రా!”
ఓ శీర్కాళహసీత్శవ్రా! నెమమ్దిగా ఆలోచించగా జాఞ్నము యొకక్ పుటుట్క కేవలము నీమీద వునన్ భకిత్ వలన తపప్ చదువుల
వలన కాదు. ఏం చదివినవి సాలెపురుగు, పాము ఏనుగ? ఏం శాసత్రములు చదివినాయి? ఏ వేదాలు పఠించినాయి? ఏం మంతర్ము జపం
చేశాయి?చెంచు అయిన తినన్డికి ఏం తెలుసు? కేవలము భకిత్తో శివుడిని సేవించి ముకిత్ పొందారు.
శీర్ కాళహసిత్లో ఈ మూడు జీవాలకు ముకిత్ నొసగాడు శివుడు కాబటిట్ వాటి పేర ఆ సావ్మిని శీర్ కాళహసీత్శవ్రుడని
పిలుసాత్రు.
శివునిన్ తపప్ మరు దైవము తలవని వీర భకుత్డు దూరజ్టి.
“నీ పేరున భవదంఘిర్ తీరద్ము భవనీన్షూద్య్త తాంబూలముల
నీ పళళ్ము పర్సాదము కొని కదా నే బిడడ్డైనాడ న
నీన్ పాటి గరుణింపమోప నిక నే నెవావ్రికిన బిడడ్ గాన
చేపటట్ందగు వటిట్ మానందగదో శీర్కాళహసీత్శవ్రా!”
నీ నామము సమ్రిసూత్, నీ పాదతీరథ్ము సీవ్కరించి, నీవు తినన్ పళెళ్ములో మిగిలిన పదారథ్ములను తిని, నీ ఎంగిలి
తాంబూలము తిని నే నీపిలల్వాడినైనాను. ఇక ననున్ విడిచిపెటట్తగదు.
ఇందులో ఆయన తన భకిత్తో సావ్మితో సంభాషణగా పర్కటించటమూ, గటిట్ పటుట్దలతో పాటూ, ననున్ నీవు రకిష్ంచాలి,
నాకు మోక్షం ఇవవ్వలసినది నీవే సుమా అనన్ హెచచ్రిక వుంది. అంతటి బలమైన వాదన కేవలము తీవర్ భకిత్తో నే సాధయ్ము.
నిందాభకిత్ కి కూడా దూరజ్టి శతకములోని ఉదాహరణలు మనకు కనపడుతాయి.
“పరమానాశన భూషణ పర్కరము లాబ్దేర్భచరమ్ంబు, నా
టక కవితవ్ంబు పిర్యంభులై భుజగశుండాలాటవీచారులన
భవదుఖంబులబాపు టోపుప్గొలదింబాటించి కైవలయ్మి
చిచ్ వినోదించుట కేమి కారణమయా శీర్ కాళహసీత్శవ్రా!”
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ఆభరణములుగా పాములు ధరించినందుకు నీవు నాగులకు ముకిత్ నిచాచ్వు. సరే! ఏనుగ చరమ్ము ధరించావు, కాబటిట్
ఏనుగ ముకిత్ పొందింది. పశుపతివి, అంటే మృగాలు అడవిలో వుంటవి. అటవికులు నీకు చుటాట్లు. బావునన్ది. అందుకని చెంచుకు
మోక్షమితాచ్వు. సాలెపురుగునకెందుకు మోక్షమిచాచ్వు. భవ రోగము కుదరచ్మంటే మొక్షమిసాత్వా? కారణమేముటయాయ్? అంటునాన్డు.
తనని కొలిసేత్ ఇక మళీళ్ జనమ్లేని సిథ్తినిసాత్డని చెపప్క చెబుతునాన్డు.
ముకిత్ శివపూజ చెయయ్నంతవరకేనట. ఒకసారి శివపూజ చేసిన తరువాత ఇక వాడికదే కడగొటుట్ జనమ్. ఇందులో శివుణిన్
ఆకేష్పిసుత్నన్టుల్గా వునాన్, సావ్మి అపార కరుణనను చెపప్క చెపాప్డు దూరజ్టి. ఇది మాధురీ మహిమ, దూరజ్టి కవితవ్పు లక్షణము.
దూరజ్టి శతకమును బటిట్ దూరజ్టి కాలము నాటి సమకాలీన సిథ్తిగతులను వూహించవచుచ్ను.
ఇది ఒక రకముగా దూరజ్టి ఆతమ్కథ.
దూరజ్టిలోని భావాలు అతాయ్ధునికాలు. ఆ కాలములో వుండటము చాలా ఆశచ్రయ్కరములు.
“ కొడుకులు పుటట్రటంచునేడుత్రవివేకుల జీవన భార్ంతులై
కొడుకుల పుటట్రె కౌరవేందుర్నకనేకుల వారిచే నే గతుల
వడసెన పుతుర్లు లేని యా శుకునకు పాటిలెల్నే దురగ్తల “
అంటూ పర్శిన్ంచటము నిజముగా విచితర్ము.
కొడుకులు లేరని దుఃఖించము అజాఞ్నము. కౌరవులు వందమంది, కాని కౌరవరాజుకు ఏం గతి పటిట్నది. మరి శుకయోగికి
కొడుకులే లేరు. ఆయనకు నరకమొచిచ్ందా? అంటూ పర్శిన్ంచాడు దూరజ్టి.
ఇటు వంటి ఆధునిక భావాలని మరో కవి పంచటము మనము చూడము.
రాజుల దురామ్రగ్ముతో విసిగిపోయాడాయన. దాదాపు 21 పదాయ్లలో రాజుల పర్సాథ్వన వచిచ్ంది.
“రాజై దుషక్తి జెందె చందరుడు “
“రాజకీటకముల నే సేవింపకనోప”
“దురామ్గుల ఛీ ధాతీర్శుల చెయయ్నేటికీ” వంటివి మనకు కనపడుతాయి.
గటిట్గా విమరిశ్ంచి తన సావ్తంతర్మును చూపెటిట్నాడు.
మంచి హృదయమునన్ రాజును చూపితే సేవిసాత్నని సవాలు కూడా చేసాత్డాయన.
అంటే ఆనాడు అంతా అంత కౄరరాజులనే మనము అనుకోవాలి. అది బహుశా కృషణ్రాయలు తరువాతి కాలమై
వుండవచుచ్.
ఆయన తన కవితవ్ములో ఎనోన్ వాయ్వహారిక పదజాలాలను వాడినాడు.
“రోసీ రోయదు, కోసి కోయదు” వంటి మాటలు మనకు కుపప్లుగా కనపడుతాయి.
ఆరిత్తో కూడిన భకిత్తో శివుడను వెంటనే కొలవమని మనకు సలహా కూడా ఇసాత్డు దూరజ్టి.
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ఒకనాటి క తా భవం

“దంతంబులప్డనపుప్డే తనవునం దారూఢి యునన్పుప్డే
కాంతా సంఘము రోయనపుప్డే జరాకార్ంతంబుగాననపుప్డే
వింతలేమ్న చరించనపుప్డే కురులెవ్లల్ గానపుప్డే
చింతింపనవ్లె నీ పదాంభుజముల శీర్ కాళహసీత్శవ్రా!”
మానవుడు దంతములు ఊడనపుప్డే, శరీర పటుతవ్ము తగగ్నపుప్డే, సతరీలు అసహయ్పడకమునుపే, శరీర పటుతవ్ము
తగగ్కమునుపే, శరీరము రోగములతో తూటుల్ పడకమునుపే, జుటుట్ తెలల్పడి వూడిపోక మునుపే, శివుణిన్ సమ్రించి మోక్షము పొందవలెమని
చెబుతాడు.
ఆయన శతకముతో పాటూ “శీర్ కాళహసీత్శవ్మహతయ్ము” అనన్ పర్భందము రచించాడు.
755 గదయ్పదాయ్లునన్ ఆ కావయ్ము కూడా శీర్కాళహసీత్శవ్రునికే అంకితమిచాచ్డు. వివిధ రసాలతో కూడిన పరిపూరణ్మైన ఆ
కావయ్ములో దూరజ్టి పది మంది భకుత్లను పరమశివుడు కరుణించే కథలు వివరించాడు. అందులో తినన్డనన్ చెంచె కథ, నతీక్రుని కథ చాలా
పర్చారము పొందాయి.
కాళహసీత్శవ్రుడి పేరు చెబితే చాలు దూరజ్టి పులకరించిపోతాడు. పరవశముతో గానము చేసాత్డు. ఆయనలోని శివ భకిత్
అననయ్ము. పర్తి పదయ్ము గుండెలలోంచి వెలుబడినది. చికక్టి పదబంధము, అలంకారము, లక్షణాలతో కవితాధారగా సాగే పదాయ్లు
చదివేవారిని ఆనందములో మునకలు వేయిసాత్యి.
ఆయన కవితయ్ము సహజముగా వుండి బహుముఖ నిరవ్హణా శకిత్ని చూపుతాయి. సరవ్సవ్తంతర్ముగా వుంటాయి.
సేవ్చచ్గా చెపప్దలచినది జంకు లేకుండా చెపిప్న అసలైన సేవ్చాఛ్ కవికికి చకక్టి తారాక్ణము దూరజ్టి.
ఋఎఫ;
శీర్ కాళహసీత్శవ్ర శతకము
సమగర్ ఆంధర్ సాహితయ్ము – ఆరుదర్
పదయ్ కవితా పరిచయము – బేతవోలు రామబర్హమ్ం
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