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మాదయయ్గారి మలల్న, శీర్కృషణ్దేవరాయలు ఆసాథ్నములోని కవులలో ఒకరు. ఆనాడు మలల్నన్ యని మరొక
కవిపండితుడు ఉండేవాడుట. అందుకే ఈయనని వీరి తండిర్గారి పేరుతో కలిపి పిలిచేవారు. కాబటిట్ ఈయనకు
మాదయయ్గారి మలల్నన్ అనన్ పేరు నిలబడిపోయింది. ఈతను శైవ బార్హమ్ణుడు. ఈయన రాయలు ఆసాథ్న అషట్దిగగ్జాలలో
ఒకరు. రాయలు వారు దండయాతర్కు వెళిళ్నా, తీరథ్యాతర్కు వెళిళ్నా వెంట వెళేళ్ కవులలో మాదయయ్గారి మలల్నన్ ఒకరు.
ఈయన రాసిన రాజశేఖర చరితర్ము పర్సిదిధ్ చెందిన కావయ్ము. ఈ రాజశేఖర చరితర్ము మొతత్ము 516
గదయ్పదాయ్ల కావయ్ము. ఈ కావయ్ము ఇంత చినన్దైనా, మన తెలుగు సాహితయ్ములో దీనికొక పర్తేయ్క సాథ్నం ఉనన్ది. ఈ
రచన మలల్నన్గారికి శాశవ్తమైన కీరిత్ తెచిచ్పెటిట్ంది. ఇందులో కథ ఏ పురాణాల నుంచి తీసుకునన్ది కాదు. పూరిత్గా కవి
తన ఊహలతో నిరిమ్ంచినది. పైపెచుచ్ ఇది నాదెండల్ అపప్మంతిర్కి అంకితం ఇవవ్బడినది. కారణము, ఇది మాదయయ్గారి
మలల్న రాయలు ఆసాథ్నానికి రాక పూరవ్ము రచించినది. ఈ అపప్మంతిర్, తిమమ్రుసు అలుల్డు. ఈయన ఆనాడు ఒక
పరగణా అధిపతిగా ఉండెనట. అలా మాదయయ్గారి మలల్నకు పరిచయమై, మలల్న రాయలు వదద్కు వచిచ్ ఉండవచచ్ని
తన ‘సమగర్ ఆంధర్సాహితయ్ము’లో ఆరుదర్ అభిపార్యపడాడ్రు.
ఈ కావయ్ములో కథ సవ్తంతర్ కథ. ఈ కథ అనంతరపు కావాయ్లకు అంకురారప్ణ చేసింది. టూకీగా ఒక
కథానాయకుడు ఒక సుందరిని చూచి మోహించటము, ఇదద్రూ విరహం అనుభవించటము, పెదద్లు వివాహము
జరిపించటము ఇందులో కథావసుత్వు. నేటీకీ కథలు అదే బాణిలో నడవటము మనము గమనించవచుచ్.
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మాదయయ్గారి మలల్న రసహృదయాలు ఆనంద డోలికలలో తేలియాడే విధముగా ఈ పర్బంధము రచించాడు.
ఆయన తన కావయ్ములో తన గురించి కూడా ఎకుక్వ వివరాలు ఇవవ్లేదు.
అయయ్ంకిపురం అగర్హారమని చెపిప్నాడు. అది కృషాణ్జిలాల్లో ఉనన్ది. ఆయనకు కడప జిలాల్లోని పుషప్గిరిలో
అఘోరశివాచారుయ్లనన్ గురువు ఉండేవాడు.
రాజశేఖర చరితర్లో గురువు గురించి ఇలా వివరించాడు
“సరసాహారము లింటబెటిట్ బహుశిషయ్శేర్ణికిం దెలుప్ శా
సత్ర రహసయ్సిథ్తి చెపుప్ నధయ్యనసంధయ్ల హవయ్కవయ్ంబులన
సురకోటింబితృకోటి నేమరక పోర్చున విపర్వరగ్ంబులో
సరిలే రెచచ్ట నమమ్హాతుమ్కునకున సౌజనయ్భవోయ్నన్తిన” రాజ.8-11
‘రాజశేఖర చరితర్’లో అవంచిక అనన్ నగరము ఒకటి ఉంటుంది. ఆ దేశం ససయ్శాయ్మలంగా ఉనన్ది. పుషక్లంగా
ధానయ్రాసులు ఉనన్వి. ఆ ఊరు గొపప్తనం చెపాప్లంటే మాటలు చాలవట.
“అనన్గరి చిరత ఏనుగ
గునన్లపై నెకిక్ నికిక్ కోయగవచుచ్న
మినేన్టి పసిడి తామర
లనన్న మరి ఏమి చెపప్నందలి కరులన?” రాజ 1-51
దేశం వరిధ్లుతోంది పాడి పంటలతో. దేనికీ కొరత లేదు. కానీ రాజుకు విచారము. ఆయనకు పిలల్లులేరు.
ఆ రాజు కొక ఆలోచన తటిట్ంది ఒకనాడు.
“నీలకంఠుని శిరసుస్పై నీళుల్ చలిల్
పతిత్రి సుమంత యెవవ్డు పారవైచు
గామధేనువు వానింట గాడి పసర
మలల్ సురశాఖి వానింట మలెల్చెటుట్.” రాజ. 1-65
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యధాలాపంగా నీరు పోసి పతిర్ చలిల్న పలికెడు దైవం శివుడు. భకిత్తో ఆరాధిసేత్ ఆయన తపప్క తన కషట్ం
తీరుసాత్డని రాజు తలిచాడు. పర్జలను కూడా శివుణిణ్ పూజించమని పర్కటించాడు.
“ఎచచ్ట జూచినం బర్మధహిండితచండనిశాతవరత్నం
బెచచ్ట జూచినన గుహగణేశవ్రభవయ్గుణానువాదనం
బెచచ్ట జూచినన శివసమాహిత పుణయ్కథానుకీరిత్నం
బచుచ్పడంగ జేసెనత డాదిమశైవకులాగర్గణుయ్డై” రాజ.1-70
ఇలా శివుడిన్ కొలవగా ఒకనాడు రాజుకు కల ఫలించినది. రాణి కడుపు పండినది. పుటిట్న బిడడ్కు రాజశేఖరుడనే
పేరు పెటాట్రు. ఆ రాజ కుమారుడు పెరుగుతునాన్డు మహోజవ్లంగా. ఒకనాడు ఒక ముని వచాచ్డు రాజు కొలువుకు.
రాజు సహాయము అడిగినాడు. ముని కుమారెత్ను ఒక రాక్షసుడు ఎతుత్కుపోయినాడు. రాక్షసుని కూతురుకి సేవ
చెయయ్టానకి నరపాపలను తీసుకుపోతునాన్డా రాక్షసుడు.
రాజశేఖరుడు ఆ ముని పాపను విడిపించటానికి పోతాడు. రాక్షసుడు “బెబుబ్లి మీద చీంబోతా” అని గరివ్సాత్డు
కాని రాజశేఖరుని దెబబ్కు భయపడి పరుగున కాళీ మందిరములో దాగి అమమ్వారిని శరణు వేడుతాడు.
రాజశేఖరుడు ఆ రాక్షసుడిని వెంటాడి పటుట్కొని చంపబోతుండగా కాళికాదేవి పర్తయ్క్షమవుతుంది.
“కొపుప్పై నొపెప్డు కొదమ చందుర్నితోడ గసూత్రికాతిలకంబు తాడ
సీమంత విరచిత సిందూర రుచితోడ గొర్తత్ముతిత్ యపు జేరుప్కక్ తోడ
దళతళమను దంత తాటంకంకణముమ్లతోడ జిలుగైన చెంగావివలువతోడ
ముదుద్మోమున లేనవువ్ మొలకతోడ
జలల్చూపుల కరుణారసంబుతోడ
శాంత రూపంబు గైకొనన్ శంభురాణి
యమమ్హాకాళి పర్తయ్క్షమయెయ్నపుడు” రాజ.2-88
ఆమె పరమ శాంతముగా ఉంది. ఆమెను ఒక దండకముతో సుత్తించాడు రాజకుమారుడు. అమమ్వారు రాక్షసుణిణ్
మనిన్ంచమని చెపిప్ ఒక మణిని బహుమతినిచిచ్ మాయమవుతుంది. తరువాత ఒక యోగిని వచిచ్ ఒక చిలుక నిచిచ్ంది.
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ముని కుమారెత్ను రకిష్ంచి, ఆమె తలిల్తండుర్లకు అపప్చెపిప్ రాజకుమారుడు ఎంతో దూరం వెడతాడు. ఒక చోట
అతనికి ఆకలి వేసింది. మణిని తలుచుకుంటే పిండివంటలూ వచాచ్యి.
“కలమానన్ంబు ఘృతంబు బాయసం శాకవార్తముల పిండి వం
టలు పాలేద్నియ జునున్ వెనన్ యిడియానా లుకెక్రల చకక్రల
ఫలముల పాకముల రసాయనము లంబ ళూల్రుబిం డూల్రుగా
యలు బజజ్ల దధిపిండఖండములు నందావిరభ్వించెం దగన” రాజ. 2-127
వంటకములనీన్ నేటికీ మారుప్లేదు అని అనిపిసుత్ంది మనకు ఇది చదివితే.
వంటకాలే కాదు అవి వడిడ్ంచే వారు కూడా వచాచ్రుట ఆ మణి నుంచి.
రాజశేఖరుని మణి ఎంతో గొపప్ది.
వారు అలా ఉండగా ఒక ఉదాయ్నవనములో ఒక అందగతెత్ విహరిసూత్ కనపడుతుంది. ఆమే పూరవ్జనమ్ కథ చిలక
చెబుతుంది.
పూరవ్ము ఇదద్రు బర్హమ్లు ఉండేవారట. ఒకరు ధనవంతులు. ఒకరు పేదవారు. ఆ దరిదర్ము దాటటానికి పేద
బార్హమ్డు విషుణ్వును మెపిప్ంచాలని ఘోర తపసుస్ చేసాత్డు. ఇతను తపసుస్ చేసూత్ ఉనన్ చోటికి కొందరు గంధరువ్లు
వసాత్రు. అందులో ఇదద్రు కనయ్లు పూలగుతిత్ కోసం తగువులాడుకుంటారు. దగగ్రలో తపసుస్ చేసుత్నన్ మునిని ఎవరు
మరులుకొలుపుతారో వారు గొపప్వాళళ్ని అనుకుంటారు. ఈ కనయ్ వెళిళ్ ముకుక్ మూసుకు కూరుచ్నన్ బర్హమ్ణుడిని
కదిపింది. ఆయన కళుళ్ తెరిచి మానవకాంతవు కమమ్ని శపించాడు. ఆ కాంతనే ఈ రాజకుమారి అని చెపిప్ంది చిలుక.
మాదయయ్గారి కవితవ్ములో కొనిన్ నియమాలు ఉనన్వి.
“చెపప్దగు కవిత రసం లిచ్పిప్ల నపప్పప్ బళిబళీ యనలేదా
యెపుప్డు చెపప్క యుండుట యొపుప్ సుమీ సుకవియెంతయుచితజుఞ్డొకో” అంటారాయన.
ఈ కావయ్ములో వివాహపు తంతును విసాత్రంగా వివరించాడాయన. ఆనాటి ఆచారవయ్వహారాలు తెలియటానికి
అవి సహకరించాయు.
లగన్ం పెటిట్ంది లగాయతు గృహపర్వేశం దాకా జరిగిన తంతును 75 పదాయ్లలో వివరించాడు.
పుసెత్లు, నలల్పూసలు ఐదవతనానికి చిహాన్లుగా నేడు భావిసుత్నాన్ము. ఆ నలల్ పూసల ఆచారము ఆదిమకాలము
నుంచి లేదు. కాకతీయ కాలములో పెళిళ్ తంతులో తలంబార్ల వరణ్న యునన్ది కాని నలల్పూసల ఊసులేదు.
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రాజశేఖర చరితర్లో మనకు అది కనపడుతుంది.
“సవిధకీరణ్పరాగాగిన్ సాకిష్గాగ - దమిమ్ విందు కరగర్హణముమ్నరచ్
బొలుచు పదిమ్నికిని నలల్పూసదండ - గటిట్నాడన నెలదేటిగములు పొదలె”.
రాజ.2-69
కధానాయకుని వివాహానిన్ వరిణ్సూత్ ఐరేని కుండలను, దంపతి తాంబూలాలను మాదయయ్గారి మలల్న పేరొక్నాన్డు.
వధూవరులను మంచం మీద కూరోచ్బెటిట్ దంపతి తాంబూలాలు ఇపిప్సాత్రు.
“మగువయునాథుడుం బసిడిమంచం పై వసియించి యెండొరుల
మొగములు వంచి యొసరిలి సిగుగ్ల గనున్గోనలన
నగవు దొలంక విపర్మిథునంబుల కిచిచ్రి దివయ్ వాసనలన
బుగులుకొనంగ జేసిన యపూరవ్మనోహరవీటికావళుల” రాజు”. 3-180
సమకాలీన సమాజానీన్, ఆచారాలను చకక్గా పర్తిబింబింప చేశాడు మాదయయ్గారి మలల్న.
ఆయన రచించిన ఈ కావయ్ములో రాసినంతవరకూ వాసత్వికత ఉటిట్పడే సజీవ పాతర్లే. రాయలు వారి కొలువు
చేరక ముందు రాశారు ఈ కావయ్మును. రాసినది చినన్ కావయ్మైనా చరితర్లో నిలిచిపోయి మాదయయ్గారి మలల్నను
చిరసమ్రణీయులుగా చేసింది.
Ref
సమగర్ ఆంధర్ సాహితయ్ము – ఆరుదర్.
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