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'ఉడతాభకిత్' గా అనన్ మాట మన తెలుగువారికి తెలిసినదే. దాని గురించి చెపేప్ కథ రామాయణంలో రామునికి ఉడత
చేసిన బుడత సాయం. రాముడు దాని భకిత్కి మెచిచ్ దానిన్ చేతుల లోకి తీసుకోని నిమిరినాడట. అందుకే దానికి వంటిపై ఆ
గీతలు అని చెబుతారు. ఆ కథ మనకు మూల రామాయణంలో కనపడదు. ఆ కథ ఉనన్ రామాయణం "రంగనాథ
రామాయణం".
తెలుగులో వచిచ్న రామాయణాలలో రంగనాథరామాయణం విశిషట్ సాథ్నంలో ఉనన్ది. తెలుగులో వచిచ్న మొదటి
రామాయణం కూడా ఇదే. ఇది గేయ రామాయణం. అంటే దివ్పద ఛందసుస్లో ఉంది. దీని రచయిత
వరథ్మానపురాధీశుడైన గోన బుదధ్ భూపతి. ఈయన పూరవ్ రామాయణం రచించితే, వీరి కుమారులు కాచవిభుడు, విఠల
రాజు ఉతత్ర రామాయణం పూరిత్ చేశారు. ఆలా పూరిత్ రామాయణం తెలుగులోకి తీసుకు రాబడినది. ఇది మొతత్ం 11వేల
దివ్పదల కావయ్ం.
కీర్.శ. 1294 పార్ంతంలో ‘కదనపర్చండ, మీసరగండ గోనగనన్య రెడిడ్ వరధ్మానపురం పాలన చేసూత్ ఉండేవాడు. గోన
వంశనికి చెందిన 11 శాసనాల దావ్రా గోన వంశచరితర్ మనకు తెలుసుత్ంది. వారి రాయచూరు శాసనం దావ్రా, పర్జా
రక్షణకై దురగ్ం నిరిమ్ంచారని తెలుసుత్ంది. ఆ దురగ్ంలో రాజు కొలువుండేవాడు. ఆ సభలో పురాణజుఞ్యులు, సుతులు,
హితులు ఎందరో ఉంటే, వారితో రసగోషిఠ్ చెలిల్సూత్ "రమణీయంగా తెలుగులో రామాయణ కర్మమొపప్గ చెపప్టానికి
ఘనకావయ్ శకిత్ గలవాళెళ్వరు ఈ భూమి మీద ఉనాన్రు?" అని పర్శిన్ంచాడు రాజు. (భూమి గవీందుర్లు భుదులున మెచచ్
రామాయణంబు పురాణ మారగ్మున విరచింపు)

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2021

2

}÷Ē ĦóМp

సభలోని వారు మీ కుమారుడు బుదధ్రాజు ఉనాన్డు కదా అని పలికితే - "భూమి మీద కవులు విభువులు మెచుచ్కునే రీతి
రామాయణ పుణయ్ కావయ్ం నా పేర తెలుగులో చెపిప్ పర్ఖాయ్తం చేయి" అని ఆనతినిచిచ్నాడు.
బుదాధ్రెడిడ్ "మా తండిర్ విఠలకీష్నాథ పేర శీర్రామ చరిత మొపప్జెపెప్ద…" అని పీఠికలో పేరొక్ంటూ ఇటాల్ అంటాడు…
"ఆది కవీశవ్రుండైన వాలీమ్కి - యాదరంబున బుయులందరు మెచచ్
జెపిప్న తెలుగున శీర్రామచరితర్ -మెపాప్చెపెప్ద గాఢాభుయ్దయ మెటల్నిన! "
గోన బుదాధ్రెడిడ్ రంగనాథ రామాయణం తెలుగులో మొదటి కుటుంబ కృతి. తండి ఆదేశం పర్కారం కొడుకు
మొదలుపెటాట్డు. మనుమలు ఉతత్ర భాగం పూరిత్చేశారు. ‘రంగనాథ రామాయణం’ అనన్ పేరు దీనికి రావటం విశేషం.
బుదాధ్రెడిడ్ తాతలు తండుర్లు వరత్మానాపురం ఏలారు. వీరు కాకతీయులకు సామంతులు.
తెలుగు సాహితయ్ చరితర్లో బుదాధ్రెడిడ్ చరితర్ అతయ్ంత అధికంగా లభిసుత్నన్ది. రాజు, కవి అయిన ఈయన పర్తిభావంతుడు.
సాహితయ్ సమరాంగణ విభుడు. కృషణ్దేవరరాయలు, పర్తాపరుదుర్డు తరువాత అంతటి రాజకవి.
రంగనాథరామాయణం పర్జలలో బహు పర్సిదిధ్కెకిక్న కావయ్ం. సమకాలీనంగా పర్జలలో ఉనన్ కథలను తీసుకొని, మూల
రామాయణంలోకి చొపిప్ంచి ఈ కావయ్ం రాశాడు బుదాధ్రెడిడ్. ఆ కథలు ఎంతగా పర్జలలో హతుత్కుపోయినాయంటే, ఆ
కథలు మూల రామాయణంలో లేవంటే తెలుగు పర్జలు నమమ్రు. అలా పర్జల లోనించి తీసుకునన్ కథలను కలిపిన
రామాయణం ఇది.
అలా కలిపిన ఘటాట్లు ; అహలాయ్ వృతాంతం, అహలయ్ కోసం ఇందుర్డు కోడై కుశాడని చెపప్టం, అహలయ్ రాయిగా
మారటం, రాముని పాద సప్రశ్తో సతరీ గా మారటం, జంబుమాలి వృతాత్ంతం, లక్షమ్ణుడు పరణ్శాల చుటూట్ ఏడు గీతలు గీసి
పోవటం, రావణుని ముందు హనుమంతుడు తోకను పెంచటం, రావణుడు విభీషణుడిని తనన్టం, కుంబకరుణ్డిని లేపితే,
రామునితో యుదద్ం వదద్ని తముమ్డు చెపప్టం. తన మోక్షం కోసము రామునితో యుదాధ్నికి వెడుతునాన్నని రావణుడు
పలకటం, సులోచన వృతాత్ంతం మొదలైన విషయాలు బుదధ్కవి చేరిచ్, మూలకథలో లేనివి రచించి, దేశీయతను
చూపాడు.
బుదధ్కవి సందరాభ్నుసారంగా వరణ్నలు చేరాచ్డు. సరళమైన శైలిని వాడాడు. కథను సుబోధకంగా చెపాప్డు. పాతర్ చితర్ణ,
సంభాషణలు మనోహరంగా చితీర్కరించాడు.
లభిసుత్నన్ పర్తులలో వావిళళ్ వారిది పార్చీనమైనది. రాయల కో వారిది కూడా ఉంది. ఇవి కాకుండా ఆరుదర్ తన సమగర్
ఆంధర్చరితర్లో అపురూపమైన పర్తుల గురించి వివరించారు.
అవి 1. కాగితం పర్తి. 1844 నాటిది. వార్తపర్తి. అది 1890లో జి.ఇ.హే.దొర వదద్ గర్ంథాలయం వారు కొనాన్రు.
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2. తాళపతర్ పర్తి. ఆకులు అరచేతులంత ఉనాన్యిట. శీర్లంక కు చెందిన ముతుత్సావ్మి అనన్ తెలుగువారి పారాయణ
గర్ంథం. ఇది 1517 కు చెందినది. కాండికి చెందిన ముతుత్సావ్మి 1802 వరకూ ఉండేవాడు. దీనిని ముతుత్సావ్మి
సేవకుడు దాచి, ఒక దొరకు 1883లో అమామ్డుట. మతగర్ంథాలు సేకరించే బిర్టీష వారు దీనిని కొని గర్ంథాలయంలో
ఉంచారు.
***
ఈ రచన ఎవరిదనన్ వాదోపవాదాలు చాలా కాలం పండిత లోకంలో నడిచాయి.
ఆంధర్ విశవ్ విదాయ్లయం వారు కటట్మంచి రామలింగారెడిడ్ గారి ఆధవ్రయ్ములో పర్చరించిన పర్తికి పింగళి లకీష్కాంతం
గారు పీఠిక వార్శారు. ఆ పీఠికలో "దీనిని విఠల రామాయణమణియో విఠలనాథ రామాయణమని గాని పేరుండతగును.
అటుల

లేదు.

రంగనాథ

రామాయణమని

ఉనన్ది.

ఇటుల్నన్ది

విటట్లు

పేరునే

వెళనించుటకే

యగునెమొ

మనమాలోచింపవలెయును.... విఠలుని పూరిత్ పేరు 'పాండురంగ విఠలనాథుడై ఉండును' దీనికి ఉచాఛ్రణా సౌలభయ్ం
కొరకు రంగనాథ రామాయణం అని పేరు పెటిట్ ఉండవచుచ్. నామైకదేశే నామగర్హణం శాసత్ర సమెమ్తమేగా ! " అని
వివరించాడు.
ఇంకా వివరిసూత్ ‘ఒక వేళ అది రంగనాథుడనన్ కవి రచించి ఉనన్టైల్తే, పింగళి గారి పర్కారం "అతని కీరిత్ బుదాద్రెడిడ్కి
ధారపోయనేల? అపప్టికింకను రాజయ్మేలుతునన్ విటట్లునికే అరిప్ంచి ఉనన్తుడగును కదా? ఆ రాజు, ఆ కవిషయం తానె
ఆశించక, కొడుకుకు దకిక్ంపనేల?" .
ఈ వాదానిన్ శిషాట్ రామకృషణ్ శాసిత్ ఖండించారు.
ఈ రామాయణానికి రంగనాథుదనన్ నియోగి కవి రాసినాడని కందుకూరివారు
ఆలోచించారు. వారు తన ఆంధర్ కవుల చరితర్లో, రంగనాథుడు రచించిన రంగనాథ రామాయణం అని ఉటంకించారు.
మలల్ంపలిల్ సోమశేఖర శరమ్ ఈ విషయం చరిచ్సూత్ "బుదధ్ భూపతి కాలంలో గాని, అతని కుమారుల కాలంలో కానీ దీనికి
రంగనాథ రామాయణం అని పేరు వచిచ్ ఉండదు. తనపేరుతో ఉనన్పుప్డు రామాయణకరత్ బుదాధ్క్షమ్నాథుడు కానీ, వారి
కుమారులు కాని అంగీకరించరు కదా. తరువాత దీనికి ఎటులలో రంగనాథ రామాయణమని పేరు వచిచ్నది.
తంజావురులోని శరభోజి మహారాజు సరసవ్తీ మహల లైబర్రీ లో రంగనాథ రామాయణ పర్తులునన్వి. ఆ లైబర్రీలో
పుసత్కాల పర్తులకు పటిట్కలో రామాయణమనే కలదు కానీ, రంగనాథరామాయణమని లేదు."
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రాళళ్పలిల్ అనంతరామశరమ్ కూడా ఇది మధయ్లో వచిచ్న పేరని నమిమ్నారు. "మరి ఈ రంగనాథ రామాయణానికి పేరెవరు
పెటిట్రి? కరత్ కానీ, ఉతత్ర రామయణం రాసిన బుదాధ్ రెడిడ్ కొడుకులు కానీ ఈ పేరు సూచించలేదు. వారే ఆ పేరు
పెటిట్నారనన్ లకిష్ కాంతం గారనన్ మాట నిరాధారం. వయ్వహారంలో అనుకూలమైనా ఎవవ్రో ఎకక్డో పెటిట్ ఉండ రాదేమి?
కాబటిట్ దీనికి రంగనాథ రామాయణమనన్ పేరు మధయ్లో వచిచ్నా ఉండవచుచ్. ఇటుల్ అనుకొనుటలో సాహసమేమియును
లేదు..." అని తీరామ్నించాడు.
ఇంత వాదోపవాదాలకు కారణమైన బుదాద్రెడిడ్ సామానుయ్డు కాదు.
"సరవ్జుఞ్దనగుండు చతుర వరత్నుడు
సరవ్ పురాణం విచార తతప్రుడు
కమనీయ బహు కళా గమవిచక్షణుడు
సుమనిషి పోషనోతుస్క సుఖోనన్తుడు
కవిసారవ్భౌముడు కావికలప్తరువు
కవిలోక భోజుండు, కవిపురంధరుడు " - రంగనాథ రామాయణం 1-84
బుదధ్రాజుకు సరవ్జఞ్ బిరుదు ఉనన్ది. బుదధ్రాజు కొలువులో రంగనాథుడు ఉనాన్డోలేదు తెలియదు. కానీ ఒక కథ
పర్చారంలో ఉనన్ది. ఈ కథ 1914 ముందు పర్చురించిన ‘పురాణం నామ చందిర్కలో’ ఉనన్ది. భాసక్రుడు ఆశర్యించిన
రాజు వదద్ అతని బంధువు రంగనాథుడు రాజు ఆజఞ్తో రామాయణం రచించెను. భాసక్ర రామాయణం, రంగనాథ
రామాయణం ఒకేసారి కొలువుకు తెచాచ్రుట. రాజు కుడి చేతోత్ రంగనాథ రామాయణం, ఎడమ చేతోత్ భాసక్ర
రామాయణం సీవ్కరించగా, భాసక్రుడు కొపగించి, తన రామాయణం ఎదురు వచిచ్న గురర్ం రౌతుకి ఇచెచ్నట. " ఈ కథ
కటుట్ కథ అని ఆచారయ్ శీర్రామమూరిత్ వివరించారు.
ఈ పూరవ్ రామాయణంలో, ఉతత్ర రామాయణంలోనూ కూడా శైలీ సమముగా ఉంటుంది. పెదద్ తేడాలు కనపడవు. కాబటిట్
ఒకక్రే రాసి ఉండవచచ్ని కొందరి అనుమానం.
బి ఎన శాసతరీ తన ‘రెడిడ్ రాజయ్ సరవ్సం’ లో గోన వంశం గురించి, గోన బుదాద్రెడిడ్ గురించి వివరించాడు.
గోనబుడిడ్ రెడిడ్ కాకతీయ రాజయ్ ఫశిచ్మ దికుక్న ఉనన్ వరత్మాన రాజయ్ శూరాగేర్శవ్రుడు. నగరంలో శివాలయాలను
ఉదధ్రించిన భకాత్గేర్శవ్రుడు. శీర్రామచందుర్ని అనుగర్హంతో రంగనాథ రామాయణం రచించి చరితర్లో సముచిత సాథ్నం
ఆకర్మించుకునాన్డు".
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ఇలా వివిధ గర్ంథాలలో ఈ రాయణం గురించి, రచించిన వారి గురించి వాదోపవాదాలు సాగినాయి. నా వయ్కిత్గత
అభిపార్యం ఇది గోనబుదాధ్రెడేడ్ రచించి ఉండవచుచ్. నిజంగా రంగనాథుడనన్ కవి రచించి ఉంటే ఎకక్డో ఆ విషయం
తెలిసేది. పైగా రాజు తన పేరున రాయించుకొని ఉంటే, పూరిత్గా తనపేరే పెటుట్కొని ఉండేవాడు. ఎందుకు కుమారులు
ఉతత్రకాండను రచించినారని ఉంటుంది. ఇటు వంటివి ఆలోచిసేత్ ఈ వాదాపవాదాలు అనవసరము.
ఇక ఈ కావయ్ం లోని దివ్పదల కొసేత్,
బాలకాండలో 2493, అయోధాయ్కాండ1834, అరణయ్కాండ 1560, కిషిక్ంధాకాండ 1345, సుందరకాండ 1177,
యుదధ్కాండ 8881.
అలాగే రాముడు అవతార పురుషుడని, భగవంతుడని వాలీమ్కి రామాయణములో ‘ఆతామ్నాం మనుషయ్ం మనేయ్’ అని ధవ్ని
గరభ్ంగా పర్కటించుకకునాన్డు తపప్, ఎకక్డా తెలియపరచలేదు.
కానీ రంగనాథ రామాయణములో ఒకటి రెండు చోటల్ పర్తయ్క్షంగా రాముడు అవతారపురుషుడనే విషయం
పర్కటించబడింది.
విశావ్మితుర్ని వెంట పంపించటానికి వెనకాడుతునన్ దశరథునితో రాముని గురించి విశావ్మితుర్డు
అనఘ! రాముడు బాలుడనుబుదిధ్ మాను
మనఘ! నీ పుతర్కుండను లోభముడుగు
కర్తుకరత్, కర్తుమూరిత్, కర్తుభాగభోకత్
యతడు లోకారుధుయ్ ….డని ..అంటూ శీర్రామ అవతార విశేషం వివరిసాత్డు.
అలాగే సీతాసవ్యంవరమపుప్డు “ఆదివరహమై యువలీలగోట మేదినీ తలయేతిత్ మెఱసిన నీకు
తనర నీ విలెల్ంత తగనెకుక్పెటుట్” అని అవతార విశేషంబు గురుత్ చేసాత్డు.
సీతారాములతో ఉనన్పుప్డు నిదర్పోకుండా ఉంటానని లక్షమ్ణుడు నియమము పెటుట్కునాన్డని ఇతర రామాయణాలలో
ఉంది. కానీ ఇకక్ డ రంగనాథరామాయణంలో శీర్రామ పటాట్భిషేకము నాడు లక్షమ్ణుడు ఫకుక్న నవావ్డని, అందరూ
మనసులో రకరకాలుగా అనుకునాన్రని, ఇనాన్ళూళ్ రాని నిదర్ ఆనాడు రావటమే కారణమని బుదధ్రాజు సూచించాడు.
రంగనాథ రామాయణము దేశీఛందములో పాడుకోవటానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. పాడుకోవటానికి, యక్షగానాలకు,
తోలుబొమమ్లాటలకు ఉపయోగపడింది. కవితాధార ఆగకుండా సాగుతుంది.
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హనుమంతుడు సీతను చూచి వచిచ్న తరువాత రామునితో వినన్వించుట
“శీర్రామచందుర్ని సింహాసనంపు, చేరువనోలి యాసీనులైయుండ
వలనొపప్ తను పోయి వచిచ్న తెలుగు, తలకొని వినగోఱు ధరణీశు తలపు
హనుమంతుడెంతయు నాతమ్లో నెఱిగి/ ఘనమైన భకిత్తో కరములు మొగిచి
కమలాపత్ కులనాభ కంటి వైదేహి/ పర్మదాశిరోమణి పరమకలాయ్ణి
ధరణీశ మీ యాజఞ్ తలమోచికొనుచు/ నరుదైన దేశంబులనిన్యు వెదకి
చిరభకిత్ సంపాతిచే తోర్వయెరిగి యరిగిసముదర్మేనవలీల దాటి….”
ఇలా అనరగ్ళంగా ధార సాగిపోతుంది. ఈ దివ్పదలో పర్యోగించిన పదాలనీన్ వాడుకలో ఉనన్వి.
భారత జాతీయ కావాయ్నిన్ ఆంధుర్ల సొముమ్ చేయటానికి బుదధ్రాజు యథాశకిత్ సేవచేశాడు. అది ఉడతాభకిత్ కాదు.
కొండంత భకిత్. ఇలా తెలుగు పర్జలు పాడుకోవటానికి హాయిగా ఉండేలా తెలుగునాట రాముని కథను యుగయుగాలు
గానం చేయించిన బుదధ్కవి చిరసమ్రణీయుడు.
Ref:
గోనబుదాధ్రెడిడ్ రంగనాథ రామాయణం – రాయల కో పర్చరణ.
సమగర్ ఆంధర్ సాహితయ్ం – ఆరుదర్
ఆంధర్ కవుల చరితర్ం – కందుకూరి వీరేశలింగం
గోనబుదాధ్రెడిడ్ రంగనాథరామాయణం పరిశీలన – ఈమని శివనాగిరెడిడ్.
తెలుగులో దివ్పదలు – డా. సుశీల
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