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వేనుడు రాజయాయ్డు కదా, జనాలని ఏడిపించుకు తినడం మొదలైంది. మంతుర్లకీ మిగతావారికీ భయం. ఇపుప్డు
పర్సుత్త పరిసిథ్తులోల్ మనకీ పర్పంచంలో జరుగుతునన్టేట్ ఉంది అపప్టి కధ కూడా. తెలియకపోయి ఫలనా ఆయన, ఏదో
సహాయం చేసి మన జీవితాలని బాగుచేసాత్డనుకుని ఆయనిన్ ఎనున్కుని గెలిపించాం. ఆయన హయాం లో బాగా ఏమిటి
గానీ మునపటికనాన్ అధావ్నన్ంగా ఉంది పరిసిథ్తి. ఏం చేసేత్ మంచిది?
చ.

అరయ నరాజకంబగు మహాభయముం దొలఁగింపఁగోరి యి
టెల్ఱుఁగక యీ యనరుహ్ని మహీపతిఁ జేసిన యటిట్ దోషముం
బరువడిఁ జెందె దుగధ్రస పానమునం బరివృదిధ్నొందు న
యుయ్రగము భీతి పోషకుని నొందిన రీతి ననరథ్హేతువై.

క.

[4-416]

మునుకొని సునీథ గరభ్ం
బున జనియించియు సవ్భావమున దురజ్నుఁడై
యెనయఁ బర్జాపాలనమున
కును బాలప్డి పర్జల మనిన్గొనఁ జొచెచ్ఁగదే.

[4-418]

అరాజకం అనే మహా భయంకరమైన దోషానిన్ తొలగించడానికి ఈ వేనుణిణ్ – అనరుహ్డిని, రాజుగా చేసాం.
దాంతో పాముకి పాలుపోసినటైట్ంది (అది పాలు పోసినవాణేణ్ కరవకుండా ఉంటుందా?). ఇదో అనరధ్ం కొతత్గా వచిచ్నది.
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ఈ పదయ్ంలో యురగము అంటే పాము; మహీపతి – భూమికి పతి (రాజు). వీడి సవ్భావం వలల్ దురజ్నుడిగా
తయారయాయ్డు – మన రాణీగారికి పుటిట్నపప్టికీ.
వ. అదిగాన నీ వేనుండు పూరవ్ంబున జాఞ్న సంపనున్లచేత రాజుగాఁ జేయంబడియెఁ; గావున నిటిట్వాని మన
మందఱమును గూడి పార్రిథ్ంతము; లోకరక్షణారథ్ం బగుటఁ దదోద్షంబు మనల సప్ృశింపదు; సమీచీనోకుత్లం జేసి వీని
ననునయింప వాని గర్హింపకుండెనేని మునన్ లోకధికాక్రాగిన్సందగుధ్ం డగు వీని మన తేజోమహాగిన్చేత భసీమ్
భూతుంజేయుద" మని యాలోచించి గూఢమనుయ్ లగుచు వేనునిం గదియం జని యతని కిటల్నిరి. [4-419]
అయితే మేలించి కీడెంచాలి కనక ముందో మాట చెపిప్ చూదాద్ం. అలా మాట చెపప్డం లోక కళాయ్ణానికి కనక
దాని వలల్ దురజ్నుడి ఇలా అడగవలిస్ వచిచ్ందేం అనే మాట/దోషం మనమీదకి రాదు. మాట వినకపోతే వీణిణ్ భసమ్ం
చేయడం తపప్ వేరు దారి లేదు. పర్సుత్త రాజకీయాలోల్ కూడా ఇదే పరిసిథ్తి ఉంది గమనించండి. మనిషిని చంపరు కానీ
చెతత్ పాలకులని దింపేసి మరొకణిణ్ ఎకిక్సాత్రు.
వ. ఇటల్నిరి “నరేందార్! యే మొకక్టి వినన్వించెద; మవధరింపుము; పురుషులకు వాఙమ్నఃకాయ వృతుత్ల వలన
నాచరించు ధరమ్ంబు సమసత్ లోకంబులను విశోకంబులం జేయు; నసంగు లయిన వారికి మోక్షంబు నిచుచ్ను; అటిట్
ధరమ్ంబు పర్జలకు కేష్మకారణంబు గావున నీ యందుఁ జెడకుండుం గాక"యని పలికి మఱియు "ధరమ్ంబు నాశంబు
నొందిన నైశవ్రయ్ంబుచే రాజు విడువంబడు” నని చెపిప్ వెండియు నిటల్నిరి “దుషట్చితుత్లగు నమాతుయ్లవలనను
దసక్రులవలనను బర్జలు నాశంబు నొందకుండ రకిష్ంచుచు యథానాయ్యంబుగ వారలచేఁ గరంబు గొనుచు నుండు
మహీపతి యిహపరసౌఖయ్ంబుల నందు; నదియునుం గాక యెవవ్ని రాషట్రంబున నే పురంబున యజేఞ్శవ్రుం డయిన
పురుషోతత్ముండు నిజవరాణ్శర్మోచితం బయిన ధరమ్ంబు గల వారిచేత యజియింపంబడు, నటిట్ నిజశాసనవరిత్ యగు
రాజు వలన సరవ్భూతభావనుండును, మహాభాగుండును, భగవంతుండు నగు సరేవ్శవ్రుండు సంతుషుట్ం డగు; నటిట్
సకల జగదీశవ్రుం డైన సరేవ్శవ్రుండు సంతోషించిన రాషాట్ర్ధిపతికి సరవ్సౌఖయ్ంబులుఁ బార్పించు; లోకపాలకు లగువారు
సరేవ్శవ్రునికొఱకు బలిపర్దానంబులు చేయుదురు; సమసత్లోకదేవతాయజాఞ్ది సంగర్హుండును, వేదమయుండును,
దర్వయ్మయుండును, దపోమయుండు నగు నారాయణుని విచితర్ంబులైన యజఞ్ంబులచేత యజనంబుచేసిన నీకు నభయం
బగు; మోక్షంబునుం గలుగుం; గావున నీ రాజయ్ంబున మఖంబులు చేయు మని యాజాఞ్పింపుము; నీ దేశంబునఁ
జేయంబడిన యజఞ్ంబులచేత హరికళాయుకత్ంబు లగు దేవగణంబులు సివ్షట్ంబులై, తుషట్ంబు లగుచు
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భవదీయవాంఛితారథ్ంబుల నితుత్రు; గావున దేవతాతిరసాక్రంబు నీకు యుకత్ంబు గాదు; వేదచోదితంబు లగు
ధరమ్ంబులం దాసకుత్ండవు గ"మమ్నిన వేనుం డిటల్నియె.

[4-421]

అందరూ కలిసి రాజు వేనుడి దగిగ్రకి వెళిళ్ చెపాప్రు – ధరమ్ం అనేది మోక్షం ఇవవ్నూ గలదు లేదా పాటించకపొతే
నాశనం చేయనూ గలదు. అందువలల్ పాలకుల వలల్ వలల్ అధరమ్ం జరకుక్ండా చూసే బాధయ్త రాజుదే. అందువలల్ నీ
ఇషట్ం వచిచ్నటూట్ ఉండడం మంచిది కాదు. ఇందులో మొదట చెపిప్న విషయం కృషుణ్డు రాయబారానికి వెళిళ్నపుప్డు
చెపిప్నదే. తికక్న మహాభారతంలో ఏమంటునాన్డో చూడండి.
ఉ.

సారపు ధరమ్మున విమలసతయ్ముఁ బాపముచేత బొంకుచేఁ
బారముఁ బొందలేక చెడఁబాఱినదైన యవసథ్దకుష్ లె
వావ్ర లుపేక్షచేసి రది వారలచేటగుఁ గాని ధరమ్ ని
సాత్రకమయుయ్ సతయ్ శుభదాయక మయుయ్ను దైవ ముండెడున

[ఉ. పరవ్ం తృ. ఆశావ్.]

సారమైన ధరమ్ం పాపం చేతా, ఏ మాలినయ్మూలేని సతయ్ం, బొంకు చేతా గటెట్కక్లేక చెడిపోయే దశకి వచిచ్నపుప్డు
సమరుథ్లైనవారు ఉపేక్ష చేసేత్ అది వారికి చేటు తెసుత్ంది. కాని ధరామ్నిన్ గటెట్కిక్ంచేది సతయ్ శుభసిథ్తిని యోగుయ్లకు
సమకూరేచ్దీ అయిన దైవము ఎలల్వేళలా ఉంటుంది. ధరమ్ం చెడిపోదు కాని ఉపేక్షగా చూసూత్ ఊరుకుంటే భీషుమ్డికీ,
దోర్ణుడికీ అయినటేట్ అవుతుంది.
భగవంతుడైన కృషుణ్డు ఇంత చెపిప్నా ఏం చేసారు వీళుల్? ఏ ఒకక్రూ కూడా ధురోయ్ధనుణిణ్ ఆపలేకపోతారు. అదే
ఉపేక్ష అంటే. పరశురాముణిణ్ నిలువరించిన భీషుమ్డు యుదధ్ం మొదలౌతుంటే సిగూగ్ అదీ లేకుండా అంటాడు , తన దగిగ్రకి
ఆశీరావ్దం కోసం వచిచ్న ధరమ్రాజుతో – వీళల్ ఉపుప్ తినాన్ను కనక వీళళ్ తరపున పోరాడవలిస్ వసోత్ంది అని. ఎంతటి
హీనమమైన చేతకాని మాట అది? కురువృదుధ్డి నోటోల్ంచి రావాలిస్న మాటేనా?
ఈ కధలో వేనుడు రాజయాయ్క కళుళ్ నెతిత్మీదకి వచాచ్యి కదా అందువలల్ ఇపుప్డు (పర్సుత్తం మన పాలకులలాగే
మాటాల్డుతునాన్డు).
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క.

మునులార! మీర లిపుప్డు
నను నీ గతిఁ బడుచుఁదనమునం బలికితి; రై
నను నది యధరమ్; మందుల
నెనయఁగ ధరమ్మనఁ గలదె? యెచచ్టనైనన.

చ.

[4-422]

ఎనయఁగ జారకామిని నిజేశుని ముర్చిచ్లి జారపూరుషుం
దనపతిఁ గాఁ దలంచు గతిఁ దదద్యు మూఢమనసుక్లై తన
రిచ్న నరపాలరూపము ధరించిన యీశవ్రు ననెన్ఱుంగ క
నుయ్ని భజియింప మీ రిహపరోనన్త సౌఖయ్ము లంద రెనన్ఁడున.

[4-424]

మీరు చెపిప్నదాంటోల్ అసలు ధరమ్ం అనేది ఎకక్డుంది? నేను రాజుని. మీకు బురర్ లేక భగవంతుడే రాజుగా నా
రూపంలో జనించిన ననున్ – వేనుణిణ్ – పరమేశవ్రుడిగా గురిత్ంచలేకపోతునాన్రు. నా విషుణ్: పృధీవ్ పతిః అని జనవాకయ్ం
అంటారు కదా. అంటే విషుణ్వు అంశ లేనివాడు రాజు కాలేడుట. నేనే భగవంతుణిణ్ అని మీకు అరధ్ం కావడం లేదు,
ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా మూఢ మనసుక్లు. పర్సుత్త రాజకీయాలోల్ ఉనాన్యన ఇదే మాట – చెపిప్న అబదధ్మే
చెపూత్ ఇంకా అధికారం కోసం పాకులాడడ్ం గమనించండి – ఈ ఎనిన్కలనీన్ తపుప్. నేనే నెగాగ్ను అంటూ జనాలని
ఉసిగొలిప్ కొంతమంది చచిచ్నా తనకేం పటట్నటుట్ చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు కదా? తన సవ్ంత కూతురే మా నానన్
ఓడిపోయేడు నిజమే అని చెపూత్ంటే – ఆవిణిణ్, అలుల్ణీణ్, ఇంకా అతి దగిగ్రవారినీ కూడా వదులుకోవడానికి సిదధ్ంగానే
ఉనాన్డు కానీ తాను మాతర్ం మహా మేధావి, అసలు సాకాష్తూత్ భగవంతుడి సవ్రూపమే అనుకోవడం. ఇదే వేనుడు కూడా
చేసేది. ఈ పర్పంచంలో వింత ఏమిటంటే ఈ వేనుడి వంటి రాజులకై తందాన తాన అనే తొతుత్లు చాలా మంది ఉనాన్రు
– వాళుళ్ చెపేప్ది నిజం అని నముమ్తూ.
క.

హరి హర హిరణయ్గరభ్
సవ్రధీశవ్ర వహిన్ శమన జలధిపతి మరు
నన్రవాహన శశి భూ రవి
సురముఖుయ్లు నృపశరీర సూచకు లగుటన.
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క.

పరికించి నను భజింపుఁడు
ధరణీశుఁడు సరవ్దేవతామయుఁ డగు; మ
తస్ర ముడుగుఁడు; నాకంటెను
బురుషుఁడు మఱియెవవ్ఁ డగర్పూజారుహ్ఁ డిలన?

[4-427]

ఇంకా చెపుతునాన్డు వినండి. రాజు శరీరంలో బర్హమ్, హరిహరాదులు, వాయువు, అగి, ఇందుర్డు (సవ్రధీశవ్ర –
సవ్రానికి అధిపతి), యముడు (శమన – సరావ్వయవాలని శమింపచేసేవాడు) ఉంటారు. అందువలల్ రాజు
సరవ్దేవతామయుడు కిందే లెకక్. నాకంటే ఉతత్ముడు, అగర్ పూజారుహ్డు ఇంకెవరునాన్రు? అందువలల్ అనీన్ మానేసి ననేన్
పూజించండి.
వ. అదిగాన మీరు నాయందు బలివిధానంబులు చేయుం;"డని పాప కరుమ్ండు, నసతర్ప్వరత్కుండు, నషట్మంగళుండు,
విపరీతజాఞ్నుండు నగు వేనుండు పండితమాని యగుచుం బలికి మునుల వచనంబులు నిరాకరించి యూరకునన్;
నముమ్నులు భగన్మనోరథులై తమలో నిటల్ని “రీ దారుణకరుమ్ం డయిన పాతకుండు హతుం డగుం గాక; వీఁడు
జీవించెనేని వీనిచేత నీ జగంబులు భసమ్ంబులు గాఁగల; విది నిశిచ్తంబు; దురవ్ృతుత్ం డగు వీడు మహారాజ
సింహాసనంబున కరుహ్ండు గాఁడు; వీఁడు మునున్ నే సరేవ్శవ్రు ననుగర్హంబున నిటిట్ విభూతి యుకుత్ం డయెయ్ నటిట్
యజఞ్పతి యైన శీర్విషుణ్ని నిందించుచునన్వాఁడు; గావున నిరల్జుజ్ండైన హరినిందకుని హననంబు చేయ వలయు” నని
మును లుదోయ్గించి యాతమ్పర్కాశితంబైన కోర్ధంబునం జేసి హుంకారమాతర్ంబున నా యీశవ్రనిందాహతుం డగు
వేనునిం బొలియించి; రంత.

[4-428]

ఇంత చెపాప్క రాజు ఇలా అనేసరికి వాళళ్కి మండుకొచిచ్ంది. వాళళ్ మనసులోల్ ‘ఇంతటి దారుణాలు చేసే దశకి
దిగజారిన ఈ వేనుడు చావాలి గాక, వీడు కానీ బతికితే మొతత్ం జగతుత్ అంతా నాశనం అవడానికి కారణం అవుతుంది.
ఇటువంటివాడు మహారాజ సింహాసంమీద కూరోచ్డానికి అరుహ్డు కాదు. ఇలా అనేసరికి ఆ కోర్ధాగిన్కి వేనుడు
చచిచ్పోయాడు. అంటే వాణిణ్ సింహాసనం మీదనుంచి దించారు, ఆ తరావ్త ఎలాగో పోయాడు అనుకుందాం. అయన కధ
అలా ముగిసింది. ఈ దరిదర్ం వదిలింది అనుకుంటే ముందు జరిగేవి మరింత దరిదర్ంగా ఉంటాయి కధలో.
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క.

అరసి సునీథయు శోకా
తుర యై తన సుతుఁడు దనువుఁ దొఱఁగినఁ దదనం
తరమునను యోగశకిత్ం
బరువడి నిజ తనయు తనువుఁ బరిపాలించెన.

[4-429]

తలిల్కి తెలిస్ంది ఈ వేనుడు, తన కొడుకు ఇలా చావడం. ఆవిడకీ తెలుసు కొడుకు ఇలాంటివాడని కానీ
చేసేదేవుంది? తండిర్ చేయగలిగినంత చేసి అడవులోల్కి పోయాడు కొడుకుని మారచ్లేక. తాను చెపిప్నది కొడుకు వినడం
మానేసి చాలా కాలం అయింది. కొడుకు శరీరానిన్ మాతర్ం ఎందుకో తన యోగ శకిత్ చేత పాడైపోకుండా దాచి ఉంచింది.
ఇపుప్డు రాజయ్నికి రాజు లేడు కదా? అరాజకం మొదలౌతుందా మళీళ్? అసలు వేనుణిణ్ రాజుగా చేయడమే
అరాజకం రాకుండా చూడాడ్నికి కదా? కానీ వేనుడి గుణాలవలల్ ఆయనిన్ సింహాసనం ఎకిక్ంచినవారే కిందకి దించారు
సింహాసనం మీదనుంచి. కిం కరత్వయ్ం? అది ముందు వాయ్సంలో చూదాద్ం.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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