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అపూరి విషయ్ం
స్ాహితీ బంధువులకు శ్రీ వినాయ్క చవితి శుభాకాంక్షలు. సరసభారతి
బాేగ్ ఏరపరచి దశ్ాబద కాలం దాటంది. అంత్కు ముందు,ఈ కాలం
లోనూ నేను రాసిన రచనలన్నన ఒక చోటుకు చేరాచలని మా రండవ
అబాాయి శరీ త్పన పడుత్ూ, వాడి ఉదయ ూగ ధరాీనిన నిరిహిస్ ూ
ఈ

పనికి

సుమారు

ఆరునెలలముందు

శ్రీకారం

చుటాాడు.

ఎపపటకపుపడు నాకు పురోగతి తెలియ్జేస్ ూ, గొపప విజన్ తో
ముందుకు స్ాగుత్ూ మొటా మొదట స్ారిగా నారచనలు డిజిటల్ గా
మారిచ, ‘’సమస్ భక్ శిఖామణులు ‘’ శ్రరిిక తో సుమారు 700 పేజీల
దేశ భకు్లు, దెైవభకు్లు, రాజూభకు్ల ైన మంత్ురలు మొదల న
ై వారి
గురించి నేను రాసినవన్నన కరీడీకరించి 75వ భారత్ స్ాిత్ంత్రయ
దినోత్సవ పుణూ సమయ్ం లో ఆన్ ల ైన్ లో నాతొ అవిషకరి౦ప
జేశ్ాడు. వాడి దీక్షకు కృషికి విజన్ కు అభినందనలు .ఎదయ రాసుక ంటూ
పో వటమేకాన్న, దానికింత్ పరశసి్ ఉంటుందని నాకననడూ అని పించలేదు. ఇదంతా చూశ్ాక, త్పుపలు దిదద ే సమయ్ం
లో క నిన అసలు నేనే రాశ్ానా అనే అనుమానం వచిచన సందరాాలు కూడా ఉనానయి. మా వాడిని అడిగత
ి ె ‘’నువేి
రాశ్ావు నానాన ‘’అని జఞాపకం చేశ్ాడు. ఇది నా స్ాహిత్ూజీవిత్ం లో ఒక మల
ై ు రాయి .
ఇంత్ట తో ఆగలేదు. నేను వివిధ రామాయ్ణ, భారత్, భాగవత్,వేద ఉపనిషత్ు
్ లు మొదల న
ై వాటపై విశ్లేషణ
రూపంగా రాసినవన్నన ఒక చోటకి చేరచి డిజిటల్ రూపమిచిచ రండవ భాగం గా సుమారు 450 పేజీల ‘’వేద, ఇతిహాస,
తాతిిక రచనల విశ్లేషణ’’గా నామకరణం చేసి విదాూ పరదాత్ శ్రీ వినాయ్కుని పుటా నరోజు శ్రీ వినాయ్క చవితి నాడు
నాచేత్ ఆవిషకరి౦ప జేస్ ుననందుకు మహదానందంగా ఉంది . ఎనిన స్ారుే త్పుపల జలే డ పటా నా, క నిన కంటకి
కనిపించకుండా దూసుకు పో త్ూనే ఉనానయి .థ,ఠ,ఢ వంట అక్షరాలు సపషా ంగా రాయ్టానికి జంతిరక ను నాకు
ఎపపటకపుపడు అందించి ,వేగ వంత్ంగా రాయ్టానికి తోడపడుత్ునన మా మనవడు చి .భువన్ కు
ఆశ్రరభినందనలు. ఇంత్ట అక్షర వారాసి ని చూసు్ంటే అదుాత్మని పిస్్ ో ంది. ఇంకా క నిన భాగాలు వీలువెంట
డిజిటల ైజ్ చేసి ,వేరేిరు శ్రరిికలతో ఆవిషకరిస్్ ాము. ఇదంతా మా త్లిదండురల ఆశ్రరాిదాలు, మా ఇలవేలుప శ్రీ
సువరచలానజ నయ్
ే స్ాిమి దీవన
ె లు, శ్రీ సరసితీ మాత్ కరుణా కటాక్షమే అని సవినయ్ంగా మనవి చేస్ ూ, మా
శ్రీమతి, మాకుటు౦బ సభుూలు అందిస్ ునన పో ర తాసహానికి, స్ాహితీ బంధుల ఆదరాభిమానాలకు అభినందనలు
తెలియ్ జేస్ ునానను .
గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

10.09.2021
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ఒక్క నిమిషం
కాలం తో పాటు స్ాంకేతిక మారింది. ఇంత్కు ముందు తెలిసినవి అన్నన పుస్ కం లో రాసుక ని, సమావేశ్ాలలో అందరికి వినిపించటం అనేది అలవాటు గా
జరిగేది. 2010 లో సరసభారతి ఉయ్ుూరు లో ఒక స్ాంసకృతిక సంసథ గా పారరంభం అయిూ స్ాహితీ సభలు, ఉగాది కవి సమేీళనం, సమావేశ్ాలు స్ాథనిక
గీంథాలయ్ాలలో, దేవాలయ్ాలలో జరిగవి
ే . సరసభారతి చినన పతిరక గా రూపుదిదుక ంది.
సహజం గా సైన్స టచర్ అవిటం వలే పరతిదీ నా అవసరాలకు మేరకు నేరుచకరవటం బాగా అలవాటు.. ఈ వయ్సులో కంపూూటర్ నేరుచక నటం, తెలుగు లో
టైపు చేయ్టం, నోట్సస త్య్ారు చెయ్ూటం ఈమయిలు రాయ్టం. సమాధానాలు రాయ్టం నేరుచకరననవి. బహుశ్ా మా త్రం వాళళకంటే ముందుగా కంపూూటర్
నేరుచకుని ఇమయిల్ దాిరా స్ాహితీ రచనలు పంపటం పారరంభం అయిూంది ఈ పరయ్ాణం. ఇమయిల్ తెలుగు లో రాసినవి స్ాకన్ చేసి. బంధువులకు,
మిత్ురలకు పంపటం అలవాటు అయిూంది.
అపుపడే పరసిదధ వూకు్లు బాేగ్ దాిరా త్మ రచనలను, ఆలోచనలను పంచుత్ునానరు. పిలేలు బాేగ్ పడితే అందులో ఇంగలేష్ లో రాయ్టం. తెలుగు వి స్ాకన్
చేసిపటా టం. ఇది ఒక మటుా. స్ాహితీ బంధు గయ
ీ ప్ త్య్ారుచేసి. స్ాహితీ మిత్ురలకు పంపటం మలి మటుా.తెలుగు లో రాయ్ాలంటే స్ాఫ్టేావర్, కీబో ర్్ ఉండాలి
ఎందుకర అది కషా ం గా అనిపించింది. అపుపడే గయగుల్ య్యనికరడ్ తో తెలుగు లో రావాలటం. చాలా బాగా ఉండటం. ఇంగలేష్ లో క డితే తెలుగు లో రావటం అది
ఇమయిల్ లో, బాేగ్ లో చేరటం. జరిగింది మొరొక మటుా. రోజుకు ఒకట, లేదా రండు పో స్ట్ా్ తో పారరంభం అయిూ. ఒక అలవాటు గా మారి రోజుకు పది.. డజనే
వరకూ వెళ్ళంది. బాేగ్ పారరంభం అయిూన త్రువాత్ గాీమీణ పారంత్ం నుంచి తెలుగు లో ఉసూల గయడు (బాేగ్స) కూడా రాస్ా్రు అని పరపంచానికి తెలిసింది.
తెలుగు బాేగర్స అందరికి సరసభారతి బాగా పరిచయ్ం. కూడలి దాిరా దేశ విదేశ్ాల తెలుగు వారికీ బాేగ్ చేరింది.
ఉదయ్ం వారా్ పతిరకలలో వచేచ అంశ్ాలతో పారరంభం అయిూ, స్ాయ్ంత్రం ఒక పుస్ కం, కవి మీద సమీక్ష స్ాయ్ంత్రం క నిన స్ారుే రాతిర పొ దుద పో యిేవరకూ
రచనలు జరిగవి
ే . దాదాపు 10-12 గంటలు నోట్సస రాసుకరవటం. టైపు చెయ్ూటం, ఫొ టోస్ట్ కాలేచ్టా చెయ్ూటం. ఇమయిల్ ఇవిటం ఇలా... స్ో షల్ మీడియ్ా
విస్ రించి బాేగ్ లో రాసింది ఆటోమేటక్ గా ఫేసుాక్, టిటా ర్ మొదల ైన వాటకి వెళళటం. పరపంచమంతా తెలియ్టం జరిగింది

ఇది మరొకక మటుా. అమరికా

పరయ్ాణం లో పరిచయ్ం లేని వాళళళ కూడా గురు్ పటా బాేగ్ గురించి గొపపగా చెపపటం విశ్లష అనుభయతి. బాేగ్ లో స్ాహిత్ూం, పుస్ క విశ్లేషణ, సభలు.
పరయ్ాణాలు. రాజకీయ్ాల, దేవాలయ్ములు, సినిమా, నా దారి. సరసభారతి సమావేశ్ాలు... ఇలా జీవిత్ం లో మనకు తారసపడే పరతి అంశం మీద రాయ్టం
అవి స్ో షల్ మీడియ్ా లో చేరటం జరిగిపో యిేవి. టైపింగ్ లో క నిన త్పుపలు దొ రే ినా మంచి మనసుతో దానిని అరధం చేసుక ని బాేగ్ కి సహకరించిన వారి అందరికి
ధనూవాదాలు.
లాభాపేక్ష, వాూపార దురషిా లేకుండా రాసినవి, సేకరించినవి భావి త్రాలకు తెలియ్ాలనేదే ఈ పరయ్త్నం. పుస్ కాలలో నిక్షిప్మన
ై వి ఈ త్రం, రేపట త్రాలకు
అందించటమే ఆశయ్ం. వికీపీడియ్ా కూడా త్మ రిఫరన్స కరసం సరభారతి పో స్ట్ా్ లంక వెయ్ూట జరుగుతోంది.పరపంచం మొబైల్స లోకి మారినపుపడు అందరూ
బాేగ్స ఆపేసినా సరసభారతి క నస్ాగించటం విశ్లషం. వాటాసప్ లో కూడా మిత్ురలకు గయ
ీ ప్ త్య్ారుచేసి పో సేా పంపటం పారరంభం.గత్ రండు సంవత్సరాలుగా
చాలా స్ౌకరూం గా ఉండటం తో రోజు ఉదయ్ం పది గంటలకు ల ైవ్ పో ర గాీం చెయ్ూటం అలవాటుగా మారింది. సరసభారతి బాేగ్ లో రాసి పుస్ కం రూపం లో
వచిచనవి దాదాపు. 40. అంచెలంచలు గా ఎదుగుత్ూ పదివేల పో స్ట్ా్ కు నేను రాసినవి చేరాయి. ముదిరత్ం కానివి దాదాపు 500 వాూస్ాలు. పదివేల పేజీలు,
య్ాబై లక్షల పదాలు, రండు కరటే అక్షరాలూ. వీటని సేకరించి త్పుపలు సరి దిదద ి కీమ పరిచి

అంకాత్మక్ (డిజిటల్) పుస్ కాలు గా ఆవిషకరించి

మీకు

అందించే పరయ్త్నమే ఇది.
ఇంత్క ముందు రాసిన ‘సిదద యోగి పుంగవులు’ పుస్ కం లో 35 మంది పరసిదధ సిదద ులను దరిశంచటం జరిగింది.
సరసభారతి మొదటి ప్రయత్న ం గా సమసత భక్త శిఖామణులు మనకు తెలియ్ని 200 మందిని దరిశంచటం జరుగుతోంది. క ందరి జీవిత్ చరిత్రలు, పరసిదద ుల చరిత్ర
కాకుండా వారి సందేశ్ాలు, జీవిత్ గమాూలు రాయ్టం జరిగింది.75 వ సాి త్నత్ర దినోత్స వ సందరభ ం గా 15-08-2021 అందిచటం జరిగంది.

వినాయ్క చవితి కానుకగా 10-09-2021 అందిస్ ునన రండయ అంకాత్ీక (డిజిటల్) పుస్ కం. వేద ఇతిహాస తాతిి క రచనల విశ్లేషణ ఇది పురాణ,
ఇతిహాస, వేద, ఉపనిషత్ విషయ్ాల మీద వివిధ రచయిత్లు రాసిన పుస్ కాలు చదివి అపపటకపుపడు సరసభారతి బాేగ్ లో రాసిన సమీక్ష
సమాహారం.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద ఇతిహాస తాతిి క రచనల విశ్లేషణ
గ్రంథక్ర్త పరిచయం

పేరు

గ్బ్బిట దురాాపరసాద్

జననం

27-6-1940 ఉయయూర్ు క్ృష్ాాజిలాా

త్లిదండురలు

గ్బ్బిట భవానమమ, మృత్్ూంజయ శాస్త్త ి

భారూ

పరభావతి

విదూ

ఎం ఏ, తెలుగ్ు, బ్బ.ఎస్ స్త్. బ్బ.ఎడ్.

ఉదయ ూగం

ఫ్జక్ల్ స్తైన్స్ టీచర్, పదానోపాధ్ాూయుడు -క్ృష్ాా జిలాా పరిషత్ (1963-1998)

సంతానం

గబ్బాట మృత్ుూంజయ్ శ్ాసి్ ,ి సమత్
లక్షీీ నరసింహ శరీ, ఇందిర

నాగ గోపాల కృషణ మయరి్, రాణి
వెంకట రమణ, మహేశిరి

సంకల్ప, భువన్ స్ాయి తేజ

శ్రీ హరి స్ాయి, హరిి తాంజని
గౌత్మ శ్రీ చరణ్, రమూ

కరమలి విజయ్లక్షిీ, స్ా౦బావధాని శ్రీకత్
ే , ఆశుతోష్, పీయ్యష్
సీియ్

రచనలు

1 ఆందర వేద శ్ాస్ ి విదాూలంకారులు 2 జనవేమన 3 దరశన్నయ్ దేవాలయ్ాలు 4 శ్రీ హనుమత్ కథా నిధి 5 శ్రీ ఆంజనేయ్ స్ాిమి మహాత్ీయం 6 సిదధ
యోగిపు౦గవులు 7 మహిళా మాణికాూలు 8 పూరాింగే కవుల ముచచటు
ే 9 దరశన్నయ్ దెైవ క్షేతారలు 10 గలరాిణ కవుల కవితా గలరాిణ౦ (3

భాగాలు) 13 దరశన్నయ్ ఆంజనేయ్ దేవాలయ్ాలు (2భాగాలు) 15 కేమోటాలాజి పిత్ డా.క లాచల సీతారామయ్ూ 16 దెైవ చిత్్ ం 17 బరహీశ్రీ

మదుదలపలిే ’ శ్ాసి్ ి గారి శత్జయ్ంతి కరదీపిక 18 ఆధునిక పరపంచ నిరాీత్లు - జీవితాలలో చీకట వెలుగులు 19 షారే ట్స స్ాహితీ మైతీర బంధం 20
అణుశ్ాస్ ి వేత్్ డా.ఆకునూరి వెంకట రామయ్ూ

21 పరయోగాత్ీక కాంతి శ్ాస్ ి పరిశ్ోధన పిత్ డా పుచాచ వెంకటేశిరుే 22 ఊసులోే ఉయ్యూరు

23 స్ో మనాథ్ నుంచి కాశ్ర విశినాథ్ దాకా 24 ఆధునిక ఆందర శ్ాస్ ి రత్న మాణికాూలు 25 వాూఖాూన చకీవరి్ కరలాచలం మలిే నాథ సూరి 26 విదేశ్ర
సంసకృత్ విదాింసులు.
సంపాదకత్ిం

సరసభారతి పరచురించిన పుస్ కాలు

1 జయూతిససంశ్లేషణం 2 ఉయ్యూరు ఊసులు 3 నవకవితా వసంత్ం 4 మా అకకయ్ూ 5 “ఆదిత్ూ

“హృదయ్ం” 6 తాూగి పే”రడీలు” 7 శ్రీరామవాణి 8 మా అననయ్ూ 9 శ్రీ సువరచలా వాయ్ు నందన శత్కం 10 శ్రీ సువరచలా మారుతి
శత్కం 11 శ్రీ సువరచలేశిర శత్కం 12 వసుధెైక కుటుంబం 13 Nuclear Scientist Dr.Akunuri Ramayya 14 స్ాహితీ సరవంతి
(స్ాహితీ మండలి త్రఫున

అంకాత్ీక 1 సమస్ భక్ శిఖామణులు 2. వేద, ఇతిహాస, తాతిిక రచనల విశ్లేషణ
సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

శ్రీరామాయ్ణ పరమారధం
“భక్ మహాకవి త్ులసీదాసు “’సీతారామ మయ్ం ఇదం జగతి “అనాన, భువన మలే న్నవెై ఉండగా బోర వ భారమా ?”అని తాూగరాజు పరశినంచినా

అందరి అనుభయతిలో ఒకే ఒక విభయతి వెలుగుత్ుననటు
ే గోచరిస్ ుంది. అది లౌకికం గా భవభయతి, పారమారిధకం గా ఆత్ీ విభయతి ‘. అదే
రామాయ్ణ పరమారధం బో ధించే ఆతాీనుభయతి “అనానరు శ్రీమదారమాయ్ణానిన 18 సంవత్సరాలు దీక్షగా పారాయ్ణం చేసి జీరిణంచుక ని
అనుభయతి పొ ంది, అదొ క అఖండ పారణాయ్మమ ని భావించిన సిరలీయ్ శ్రీ ఇలపావులూరి పాండు రంగారావు గారు. రామాయ్ణం త్నను

‘అనుభయతి జీవిని”చేసిందనానరు. ఏదయ ఒక సమాజఞనికి సంబంధిన రచన కాదు రామాయ్ణం. అందరికీ సంబంధిన అనుభయతిని ఎవరికి వారి ,

వారి అనుభయతి అని పించేటే ు పంచి పటా న” జీవరస్ాయ్నం” అనానరు ఏంతో భకి్గా. జీవ కరటకి జీవ లక్షణాలు పరస్ాదించే “రామకరట”
అంటారాయ్న. కౌసలూ గరాం లోనుంచి ఆవిషకరించుక నన “ఆదిత్ూ హృదయ్ం “శ్రీ రామ చందయర దయ్ం అని పులకించి పో తారు “కారుణాూలయ్,
భక్ వరద నిను కననది కానుపు రామా !”అని భక్ రామదాసు రామ జననం లో రామ –ఆయ్నానిన సందరిశంచి త్రించాడని మచాచరు, ఈ
ఆయ్నానిన ఆవిషకరించిన త్పసిి ఆదికవి వాల్మీకి మహరిి అని కీర్ స్
ి ్ ారు ఇలపావులూరి వారు.

వాల్మీకి పటుాక నన పేరు లోనే రామాయ్ణ పరమారధం ఇమిడిఉంది. “రామ”
శబద ం లోని రామణీయ్కత్, ”ఆయ్న “ శబద ం లోని ఆచారూత్ రండింట

సహజ సమేీళనమే రామాయ్ణ రస్ాయ్నం అంటారు పాండురంగా రావు

గారు. త్నలో తానూ రమిసూ
్ , త్నతో బాటు తోట వారిన్నన రమింప జేస్ ూ,

ఆనంద పరుసూ
్ నిరంత్ర నిరిిరామం గా నిత్ూ సత్ూ సందీపి్ తో నిరిేప్ం
గా

నియ్త్కరీలను

ఆచరిస్ ూ,

సమభావం

తో

సంచరించటమే

“రామాయ్ణీయ్త్ “అనానరు. ఇది అనినకాలాలకు అనిన దేశ్ాలకు,
అందరికి వరి్ంచి పరపంచానిన పరవరి్ంప జేసే చిరంత్న చెైత్నూం అనానరు

ఇలపావులూరి. ఈ పరమ త్తాినిన రమణీయ్ం గా పరసననం గా త్న జీవిత్
–ఆయ్నం లో స్ాధించి అందరికి అందులోని ఆనందానిన పరస్ాదించిన
పరసనన రాఘవుడు రామభదురడు.
స్ామానూ మానవులు ఎలా పరవరి్ంచాలి అనేదే రామాయ్ణం

లోకానికి చెపేప హిత్వు. అసతాూనిన సత్ూం తో, అనాూయ్ానిన నాూయ్ం తో,
స్ాిరాధనిన పరమారధం తో, హింసను అహింస తో, మాయ్ను మమ కారం

తో, అసూయ్ను అనురాగం తో ఎలా జయించాలి అనేదే రామాయ్ణం
పరపంచానికి

అందించే

సందేశం.

వీటని

చాట

చెపేపందుకే,

స్ాధించటానికే సీతారాములు అషా కషాాలు పడా్రు. అందుకే వారి చరిత్ర ఈ నాటకీ నిలిచి ఉందంటారు. “ఇదం రామ చరిత్ం లోకే పరతిస్ాాసూతి
శ్ాశిత్ం “అని మంత్రకరవిదుడు అయిన సుమంత్ురడు దుఖం తో కుమిలి పో త్ునన కౌసలాూ దశరధులకు చెపాపడు. కాని ఆ సుమంత్ురడే

రామాదులను అడవిలో వదిలేసి వచేచందుకు ఏంతో బాధ పడతాడు. ఇది పరతివూకీ్ జీవిత్ం లో పరతి దినం ఎదురొకనే చికుక పరశన. రామాయ్ణం
లో ఇలాంట వి అడుగడుగునా కనిపిస్్ ాయి. వాటని వివేకం తో పరిశ్రలించి మనసుకు నచచ చెపుప కుంటూ ఉండటమే జీవిత్ం మనకు నేరేప
గుణ పాఠం అనివివరిస్్ ారు. ఈ గుణ పాఠానేనరమణీయ్ం గా మనకు బో ధిస్ ుంది రామాయ్ణం.

య్దారధం గా రామాయ్ణం కేవలం కద కాదు. ఆయ్నమయ కాదు ఇది ఒక “ఆత్ీ దరశనం”. రామాయ్ణ పాత్రలు నిత్ూజీవిత్ం లో

మనకు కనిపించేవే. అందుకే రామాయ్ణం పరతి రోజు మనకు కనిపించే వూకు్లోే, జరిగే వృతా్ంతాలలో, అనుభవించే కషాాలోే పరతి ఫలిసూ
్ నే
ఉంటుంది. వాల్మీకి భాషా పరపంచానికి పరస్ాదించిన వాగిిభయతి నే తాను త్న మాటలోే చెపాపనని ఇలపావులూరి వారు వినయ్ం గా చెపాపరు.
త్నది వాల్మీకి పరవచించిన” పరణవ నాదానికి అనునాదం “మాత్రమనని నిగరిం గా చాటుక నానరు. ఆది కవిది ఆరి హృదయ్ం చూసిన య్ానం

అయితే త్ను చెపిపంది ఆర్ హృదయ్ం చేసిన పయ్నం అంటారు వినమరం గా. శ్రీకారం లాంట సేత్మీ, ఓంకారం లాంట రామయ్ూ చేదయ డు
వాదయ డుగా ఉంట జీవిత్ం సఫలం అనానరు.
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దశరధ రాముడు తారక రాముడు కావాలి. చెైత్ర శుకే నవమి

పునరిసు నక్షత్రం లో కరాకటక లగనం లో చందర గురు

మొదల ైన అయిదు గీహాలూ ఉచచసి్ తి లోసిక్షేత్రం లో ఉండగా
కౌసలూ గరాం నుండి శ్రీ రామ చందయర దయ్మైంది. రాముడికి
రాతిర నిదరపటా దట. కారణం ఆదిశ్లషుడు పానుపుగా లేక

పో వటమేనేమో ? సత్ూ పరాకీముడు రాముడెైతే సత్ూ సంధుడు
దశరధుడు. విశ్ాిమిత్ురనికి క త్్ ఆయ్ుధాలను సృషిాంచే శకి్
ఉందని

అవి

వసిసామహరిి

రాముడికి

ఉపయోగ

పడుతాయ్ని

దశరధుడికి నచచచెపిప వెంట పంపించేటే ు

చేస్్ ాడు. ధనురాాణాలతో శ్రీరామ లక్షీణులు అగిన దేవత్లాేగా
అంటే కుమార స్ాిమి విశ్ాఖుడు లాగా స్ాథణువు అంటే శివ

సిరూపం అయిన మహరిి వెంట వెళాళరు అంటాడు మహరిి
వాల్మీకి.
రామాయ్ణానికి మయల కందమైన రాక్షస సంహారం తాటక

వధ తో పునాది ఏరపడింది. ముందు య్ానం. త్రువాత్

సంహారం. మారలచ సుబాహు వధ ముందు తాటక సంహారం

త్మో నివృతి్ సూచకం. త్మోప సంహారమే తాటక వధ.

రాముడు సందేహిసే్ పూరిం మంధర ను ఇందురడు చంపిన
వృతా్ంత్ం, భురగు మహరిి భారూ లోకానిన అనిందరం చెయ్ాూలని
పరయ్తినసే్ విషు
ణ వు ఆమను సంహరించటం చెపిప “ఇది నా.
శ్ాసనం “అని విశ్ాిమిత్ర ముని పేరమగా హిత్వు బో ధిస్్ ాడు.

శిరస్ావహించి రాముడు తాటకను చంపేస్్ ాడు. దుసా శిక్షణకూ,

రాక్షస సంహరానికీ రామాయ్ణం లో ఇది నాంది.

అయోధూ నుంచి శ్రీ రామ చందురని య్ానం అంటే గమనం పారరంభం అవగానే బల, అతి బల అనే విదూలు మహరిి స్ాిధీనం చేశ్ాడు. ఆ
విదాూ బలం తో రామ య్ానం అంటే రామాయ్ణం సుఖం గా స్ాగుత్ుంది. రాముడికి మాత్రమ ముని అస్ ి బలాలను ఉపదేశించాడు.
లక్షీణుడికేమీ ఇవిలేదు. కాని అననదముీలిదద రిలో రాగ దేిషాలు లేనే లేకపో వటం గమనించాలి. ఇదద రిలో ఒకే పారణం పర సరిస్ ూ ఉంటుంది.
శరలరాలు వేరైనా త్త్్ వం ఒకటే. పయ్నం గమనం లేక య్ానం రాముడిది మాత్రమ. లక్షీణుడు స్ాక్షీభయత్ుడు మాత్రమ. రాముడు
అభూసించినవన్నన లక్షీణ స్ాిమికి చూచినంత్ మాతారనే ఆకళ్ంపు అవుతాయి. ఆయ్న అది శ్లషావతారం సకల విదాూ స్ారం కదా. రాముడు

అంత్రంగ వీక్షణానికి పరతినిధి అయితే త్ముీడు బహిరేక్షణ మైన లోక దృషిాకి నిదరశనం. రాముడు పరంధాముడు. లక్షీణుడు లక్షూకాముడు
అని విశ్లేషిస్్ ారు డాకార్ ఇల పావులూరి. విశ్ాిమిత్ురడు పరస్ాదించిన “మానవాస్ా్ానిన “మారలచుని పై పరయోగించగానే వాడు సముదరం లో
పడిపో తాడు. అస్ ంి అమోఘం గా పని చేసినందుకు రాముడు సంత్సిస్్ ాడు. ఇది రామ సత్ూ పరాకీమానికి మొదట విజయ్ం. తాటక వధ
రామ కారుణాూనికి పరలక్ష మాత్రమ. మారలచ మదం సుబాహుని పారణం హరించటం నిజం గా రామ భదురడికి గరి కారణం. విశ్ాిమిత్ురనికి
ముని గణానికి ఆనంద కారణం అవుత్ుంది.
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రామాయ్ణం పారరంభం నుంచి సంధూలను, సందయ ూపాసన ను వాల్మీకి మహరిి పరతేూకించి సీరించటం గమనించాలిసన విషయ్ం. ఆ నాట
సంధూకు ఒక పరతేూకత్ ఉంది అది” విజయ్ సంధూ “ అంటారు పాండురంగా రావు గారు. గాయ్తీర మంత్రం లోని రండవ బీజఞక్షరం ఇకకడ దరశన

మిసు్ంది. “నాహతాి రాక్షస్ాన్ సరాిన్ య్జనఘానన్ రఘు నందనః
–రుశిభిహ్ పూజిత్ః సమూగ్ య్దేనద ోా విజయిే పురా “.రామాయ్ణం లో

బాల కాండ వరకు నాలుగు య్జఞాలు వస్ా్యి మొదటది అశి మేధం,
రండవది పుత్రకామేషా ి. మయడవది విశ్ాిమిత్ురడు సిదధ ాశీమం లో
చేసిన య్జా ం నాలీ వది జనకుడు మిధిల లో చేస్ ునన య్జా ం. ఇలా

య్జా ం త్రాిత్ య్జా ం ఒక ఆశీమం త్రువాత్ మరో ఆశీమం
ఒక రుషి మండలి త్రాిత్ మరో రుషి మండలి రావటం రామాయ్ణ
కీమం. ఈ య్ానం లో సంధూలకు కూడా పారశస్ యం ఉంది. య్జా ంఅంటే

ఇషిా. సంధూలోని స్ారం దురషిా. కనుక రామాయ్ణం లో ఇషిాకీ దృషిాకీ
పరతెూక పారధానూం ఉంది. అని వివరించారు డాకార్ ఇలపావులూరి

పాండురంగా రావు గారు. ఈ విషయ్ాలన్నన వారు రాసిన “అనుదిన
రామాయ్ణం “లో ఉనానయి.
శ్రీ రాఘవం దశరధాత్ీజ మపరమేయ్ం -సీతాపతిం రఘుకులానియ్
రత్న దీపం -ఆజఞను బాహుం అరవింద దళా య్ తే క్షం -రామం
నిశ్ాచర వినాశకరం నమామి.,

ఆనంద రామాయ్ణ
ఆనంద రామాయ్ణ విశ్లషాలు

శ్రీమదారమాయ్ణం మన తొలికావూం. వాల్మీకి మహరిి
కృత్ం. ఈ మహరిి ఆనందరామాయ్ణం, ఆధాూత్ీ రామాయ్ణం, వాసిషా రామాయ్ణం అనబడే యోగ
వాసిసాం కూడా రాశ్ాడు. ఆనందరామాయ్ణం లో శ్రీరాముని ఆనందమయ్ సిరూపునిగా అభివరిణంచాడు

వాల్మీకి. ఇందులో మనం ఇదివరకు వినని చూడని
విశ్లషాలునానయి. వాటని తెలియ్ జేయ్టానికే ఈ

పరయ్త్నం. శివుడు పారితికి చెపిపన కధలే ఇవన్నన.
బరహీశ్రీ సిదధ ాంతి శివ శంకర శ్ాసు్ాలుగారు తెలుగు

తాత్పరూం రాసిన ఈ గీంధానిన మయడు సంపుటాలుగా

“సరాిరాయ్ా ధారిీకవిదాూ టరస్ట్ా –కాకినాడ- త్ూరుప
గోదావరిజిలాే

-533001”వారు

2005

లో

పునరుీదిరంచారు. దీనిన ఉయ్యూరు ల ైబరరలలో నుంచి
తెచిచ

చూశ్ాను.

ఆ

విశ్లషాలు

తెలియ్జేయ్ాలనే ఉత్ుసకతే ఈ పరయ్త్నం.

అందరికి

రాముడు జరుపుక నన దీపావళ్

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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సీతారాముల వివాహమై అయోధూలో

హాయిగా ఆనందానిన అనుభవిసు్నానరు.
శరతాకలం

లో

జనకమహారాజు
మహరాజును

ఆశియ్ుజమాసం
వియ్ూంకుడు

మిధిలకు

లో

దాశరధ

సగౌరవం

గా

ఆహాినించటానికి మంత్ురలను పంపాడు.

దశరధుడు

వారికి

య్ధయ చిత్

అతిధి

మరాూదలు నిరిహించాడు. వారిని వచిచన కారణం అడిగాడు. అపుపడు మంత్ురలు “దీపావలుూత్స వారధం
తాిం

సకుటుంబ

సమంతిరణం-పౌర

జఞన

పదెైస్ౌసక

మాహాియ్ామాస

తేసుహృత్

“అనానరు

“మహారాజఞ!మీ మిత్ురలు జనక మహారాజు మిమీలిన సకుటుంబ పరివారం గా దీపావళ్ మహో త్సవానికి
దయ్ చేయ్వలసినదిగా పారరిధంచారు “అని వినయ్ంగా చెపాపరు.
దశరధుడు అంగలకరించి ఈ విషయ్ానినదేశం లో అందరికి తెలియ్ జేసేటే ు చాటంపు వేయించాడు. మంచి

ముహూర్ ం చూసుక ని పౌరులతో సకుటుంబం గా మిధిలకు పరయ్ాణం స్ాగించాడు. శ్రీ సీతారామ
లక్షీణులు, కౌసలాూది మాత్లు, సీత్ మొదల ైన రాజపత్ునలు ఏనుగులను ఎకిక, దాస దాసీ జనాలతో
మహా వెైభవం గా, మహో త్సవంగా బయ్లేదరారు. వియ్ూంకుని రాక విషయ్ం తెలిసిన మిదిలాదీశుడు అంతే
వెైభవం గా వారికి స్ాిగత్ సతాకరాలు చేయ్టానికి సననదుధడెై బంధు మిత్ర పరివారసమేత్ంగా ఎదురు వెళ్ే
స్ాిగతించాడు. మంగళ వాదాూలతో నృత్ూం చేసే నర్ కీ మణులతో మేడ పైభాగాలనుండి పౌర సీ్ ల
ి ు చలేే

పుషపవరిం తో మిధిలా అంతా పండుగ వాతావరణం లో ఉంది అందరికీ త్మ ఇంటకే అమాీయి అలుేడు
వసు్నన అనుభయతి పొ ందారు. దశరాదులకు ఆరీ య పాదాూదులు సమరిపంచి బందుగణానిన స్ాదరంగా
జనకరిి ఆహాినించి రాజభవనానికి తోడొ కని వెళాళడు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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అందరికి

నూత్న

వస్ా్ాలు సమరిపంచి, మురస్ాానన
భోజనాలతో

విందు

చేసి

అలుేళళను రత్నదీప కాంత్ులతో

“జనకః

అలరించాడు.
పూజయ్ామాస
మహాదినే

దీపావలాూం

–దీపో త్సవెై

రీహా

పుణయూ బలిరాజూం పరవరి్తే –
ఆనంద సరిలోకానాం మంగళాని

గృహే గృహే “మహా పుణూమైన
దీపావళ్

రోజున

సరిలోకానందం
మహా

ఉత్సవం

అపుపడు

బలి

పరతి

ఇంటా

వెలిేవిరిసేటే ు

జరిపించాడు.
రాజూం

సరి

శ్ోభాయ్మానమై వెలిగిపో త్ుంది.
అలుేళళకు అభూంగన స్ాననాలు
చేయించి భోజన భాజనాదులు
సమకూరిచ
దాసీజనం,

గోవులు

దాస

చత్ురంగ

సైనూం

సమరిపంచి సంత్ృపి్ చెందాడు. అలాగే జఞనకీ మొదల ైన కుమార్ లకు సముచిత్ పుట్టంట మరాూదలు
జరిపాడు. వచిచన అయోధాూవాసులనద రిని మహా గౌరవం గా సత్కరించాడు. జనక మహారాజు ఎవరికీ ఏ
లోపమయ రాకుండా అనిన జఞగీత్్లు తీసుక నానడు. వియ్ూంకుని ఇంటలో దీపావళ్ మహో త్సవానిన
కుమారులు కరడళళళ భారూలు మంతిర పురోహిత్ులు, పురజనుల సమేత్ంగా సంత్ృపి్ గా ఆనందంగా

జరుపుక ని దశరధుడు మరల అయోధూకు తిరుగు పరయ్ాణమయ్ాూడు. ఇదీ ఆనంద రామాయ్ణం లో
రామాదులు జరుపుక నన మొదట దీపావళ్ పండుగ.

దారిలో ఉండగా సీతా సియ్ం వరం లో ధనురాంగం చేయ్లేక హతాశుల ైన వివిధ రాజులుఅందరు

కలిసి పగబటా శదశరధుని పైకి దండ య్ాత్రగా వచిచ ముటా డించారు. కంగారుపడా్డు దశరధుడు.
రాముడు లక్షీణ సమేత్ం గా త్ండిరని సమీపించి తానూ ఉండగా భయ్ పడాలిసనదేమీ లేదని త్ండిరకి

చెపాపడు. అపుపడాయ్న “న్నకు పదహారు ఏళళ
ే మాత్రమే. వాళళళ నామీదకు వచాచరు. నేనే తేలుస్ా్ను
“అనానడు. రాముడు “నేను చేయ్లేనపుపడు మీరు నాకు సహాయ్ం రావచుచ. మనవారందరి యోగ
క్షేమాలు చూసూ
్ ఉండండి “అని వినన వించాడు. ఆలసూం అమృత్ం విషం అని శ్రీరాముడు ధనురాాణాలు
తీసుక ని త్ండిర రధం ఎకిక

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వారందరూ ముందుభయ్పడినా త్రాిత్ య్ుదాధనికి దిగారు. భీకర య్ుదధ ం జరిగింది. లక్షీణ భారత్

శత్ురఘునలూ య్ుదాధనికి దిగారు. శత్ురరాజులు భరత్ శత్ురఘునలను బాణాలతో మయరచ పో యిేటే ు చేశ్ారు.
ఆగీహించిన లక్షీణుడు కూడా వారితో తాలపడా్డు కాని శకి్ చాలక పో యింది. ఇక ఉపేక్ష చేయ్రాదని
రాముడు రాజులపై వారి సైనూం పై వాయ్వాూస్ా్ానిన పరయోగించి, సముదర తీరం వరకు త్రిమేశ్ాడు. మిగిలిన
వారిపై మోహనాస్ా్ానిన పరయోగించి మయరిచలే జేశ్ాడు.

భరత్ుని ఒడిలోకి తీసుక ని కైక ఏడవటం పారరంభించింది. వారిని అందరలన సమాధాన పరచి
లక్షీణుడిని దగీ రలో ఉనన మౌదీ లూ ముని ఆశీమానికి ఆయ్ుధాలు లేకుండా వెళ్ే అకకడునన సంజీవిని
మొదల ైన ఓషధులను అడిగి తీసుక ని రమీని పంపాడు. శిషుూలవలన లక్షీణ ఆగమన వార్ విని ముని
సంతోషించి సంజీవిని ని ఇచిచ పంపాడు. దానితో భారత్ శత్ురఘునల మయరచ నుండి రాముడు తేరుకరనేటే ు
చేశ్ాడు. ముని దశరాధులకు స్ాిగత్మిచిచ శ్రీరామ దరశనం తో పులకి౦చిపో య్ాడు.
రావణుడు కౌసలాూదేవి వివాహానికి విఘానలు కలిగించటం
మనకు ఏ రామాయ్ణం లోనూ కనిపించని క త్్ విషయ్ాలు ఆనంద రామాయ్ణం లో కనిపిస్్ ాయి

రావణుడు కౌసలూను చెరబటా టం మనం ఇంత్కూ ముందు ఎకకడా విని ఉండలేదు. ఆ విషయ్ం దీనిలో
సవివరంగా ఉండి ఆశచరాూనిన కలిగిస్ ుంది.

బరహీదేవుని వలన త్న మరణం కౌసలాూ సుత్ుని వలన కలుగుత్ుందని తెలుసుక నన రావణా
బరహీ ఆమకు వివాహం కాకుండా ఉండటానికి ఎనోన పనానగాలు పనానడు. అపపటకి అయిదు రోజులోే

కౌసలాూ దశరదుల వివాహ ముహూర్ ం నిరణయించారని బరహీ, రావణా బరహీకు చెపాపడు. లేడికి లేచిందే
పరయ్ాణం అననటు
ే రావణుడు రాక్ష సమయహం తో అయోధూ కు వెళాళడు. దశరధ మహారాజుతో య్ుదధ ం
చేసి ఓడించి ఒక నౌకలో ఉనన దశరధుని చూసి నౌకను కాలితో త్నిన సరయ్యనదిలోవిరిగి
పడేటే ు మునిగేటే ు చేశ్ాడు. దీనికి వాల్మీకి శ్ోేకాలు –”అయోధాూం సత్ిరం గతాి రాకశసైహ్ పరివేసా త్
ి ః–

నౌకాస్ ం త్మ్ దశరధం జితాి య్ుదెధ సుస దారుణైః-బభంజ నిజ పాదేన తాం నౌకాం సరయ్య జలే “. ఆ
న్నట లో అందరూ చనిపో య్ారు. కాని దశరధుడు సుమంత్ురడు మాత్రమ బతికి బటా కటా ఆ నౌక ముకక
పై పరయ్ాణం చేసి గంగానదిని చేరారు. అకకడినుండి సముదరం లోకి క టుాకు పో యి ఎలాగో బతికారు.

రావణుడు కరసల దేశ్ానికి వెళ్ే య్ుదధ ం చేసి కనూ కౌసలూను అపహరించి, లంకకు ఆకాశమారీ ం లో
వెడుత్ూ సముదరం లో ఈదుత్ునన ఒక పదద తిమింగిలానిన లానిన చూసి దానికి కౌసలూను ఎరగా వేస్

పీడా వదిలి పో త్ుంది అది ఆమను మింగేసే్ కౌసలూ కద కంచికే కదా ఆమకిక పిలేలు పుటా టం, పుటా నవాడు
త్నను చంపటం ఉండదుకదా అని ఆలోచించి ఒక పటా లో పటా సముదరం లోకి తిమింగిలం ఉనన చోట
పడేశ్ాడు. ఇక ఆమ వలన ఏ భయ్మయ లేదని నిశిచంత్గా లంకకు చేరాడు పదిత్లలవాడు. తానొకట
త్లిసే్ దెైవం వేరొకట త్లుసు్నిద కదా.ఆ తిమింగిలం ఇత్ర జల జీవులతో పో టాేడి జయించాలని కరరిక కలిీ

నోటతో ఆ పటుాను లాకుకపో త్ూ సముదరం ఒడు్న దానిన ఉంచి మళ్ళళ సముదరంలోకి చేరి జలచరాలతో
సరసభారతి ఉయ్యూరు
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కలహిస్్ ో ంది.

సుమంత్ురడు

రాజు

దశరధుడు పరయ్ాణం చేస్ ునన నౌకా

ఖండం అపుపడే అకకడికి చేరింది.
అకకడునన పటా ను చూసి ఇదద రూ

ఆశచరూ పో య్ారు. పటా తెరచి చూస్
కౌసలూ

ఒకరిక కరు

కనూ

పంచుక నానరు

కనిపించింది.

పరిచయ్మై

అవూవధానం

పేరమ
గా

ఇదద రూ గాంధరి విధిలో వివాహం
చేసుక నానరు.

-”భారాూ

భరా్

సుమంత్ురడు ముగుీరూ కూడా ఆ

పటా లో దూరి మయత్ వేసేసుక నానరు. తిమింగిలం శత్ురవులను జయించి వచిచ మళ్ళళ ఆ పటా ను నోట
కరచుక ని సముదరం లో దిగింది.

లంక చేరిన రావణుడు బరహీను పిలిపించి ఆయ్న చెపిపన మాట అబదధ ం అయిూందని పరగలాాలు

పలికాడు. నవిిన బరహీ దేవుడు “ఓం పుణాూహం “అని గటా గా అనానడు. అరధంకాక రావణుడు షేక్స పియ్ర్
ఫేస్ట్ పటాాడు. బరహీ “కౌసలాూ దశరదుల వివాహం జరిగి పో యింది కదా !”అనానడు. విషయ్ం
తెలుసుక నన పదిత్లలవాడు తిమింగిలానికి ఎరగా వేసిన పటా ను తెపిపంచాడు. అందులో చిలకా గోరింకలాే
కౌసలాూ, పదిరదాల దశరధుడు నవుికుంటూ కులుకత్ూ కనిపించారు. కరీదా వేశం తో రావణుడు ఖడీ ం

తీసి వారిని చంపబో య్ాడు. బరహీ వారిస్ ూ “నువుి పటా లో కౌసలూను ఒకకదానినే పటాావు. ఇపుపడు
అందులో ముగుీరునానరు. కాసేపటోే కరటే క లది జనం కాగలరు “ “కౌసల ై స్ా్పితా శ్ాూం పటకాయ్ాం

త్ియ్ాపురా –త్రయ్స్ త్
ి ు సంజఞతా భవిషూం త్ూత్ర కరటశః-” అని భయ్పటాాడు. నువుి ఇపుపడే వీళ్ే దదరిన
చంపితే ఇపుపడే రాముడు పుటా నినున చంపేస్్ ాడు జఞగీత్్. భవిషూత్ు
్ లో ఏమి జరుగుత్ుందయ ఎవరికీ

తెల్మదు కనుక నవ వివాహ దంపత్ులను సుఖం గా స్ాకేత్ రాజధానికి పంపించేయిూ. నా మాట విను.
కాస్ కాలుచకరమంటే ఒళళంతా కాలుచకరకు “అనానడు. భయ్పడిన రావణుడు బరహీ చెపిపన మాట విని ఆ

పటా ను కరసల దేశ్ానికి భదరం గాపంపించేశ్ాడు. పరజఞ సమక్షం లో కరసల రాజు మళ్ళళ వారిదదరికీ అపూరింగా
వివాహం జరిపించాడు. త్న రాజఞూనిన దశరదునికి కానుకగా ఇచేచశ్ాడు. అపపటనుంచే సూరూవంశ
రాజులు” కౌసలేనద ుా లు” అని పిలువ బడా్రు.
త్రాిత్ దశరధుడు మగధ రాజ సుత్ సుమిత్రను పళ్ే చేసుక నానడు. ఆ త్రాిత్ కేకయ్ రాజకనూ
కైకేయిన్న వివాహమాడి ముగుీరు రాణులతో సిరీ సుఖాలు అనుభవించాడు. అన్నన ఉనానయికాని
దశరధునికి సంతానం కలగలేదు ముసలి వాడెై పో త్ునానడు. ఈ బంగ బాగా బాధిస్్ ో ంది.
శ్రీరాముని దిన చరూ
సరసభారతి ఉయ్యూరు
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శ్రీరాముడు ఉదయ్ానేన లేచి కాలోచిత్ విధులు నిరిహించి పలే కీ ఎకిక సరయ్య నదికి మహా వెైభవం గా

వెళళళవాడు. నదిని పరిశుదిధ చేయ్ాలనే సంకలపం తో ఇసుకపై కాలి నడకన పరవాహం ఉనన చోటకి

చేరేవాడు. బారహీణులు చెపిపనటు
ే స్ాననాదులు పూరల్ చేసి నిత్ూకరీలను అనుసిాంచేవాడు. గోవులను
బంగారానిన ధానాూలను బలాేనిన డబుాను మొదల ైన దానాలతో సరయ్య నదికి, విపుులకు పూజ చేసి
సమరిపంచేవాడు.

బంగారు

గొలుసులతో

అలంకరింపబడ్ ,
బటా లు

బంగారు తారళళళ ఉనన

గురాీలు లాగే
చేసి

పటుా
రధమకిక స్ాననం

మడికటుాక నన

తోలుత్ుండగా
చూసు్ండగా

స్ారధి

పురజనులు
రాజమారీ ం

లో పరయ్ాణించేవాడు. నగర సీ్ ల
ి ు

పుషప వృషిా కురిపిస్ ుండగా నిజ మందిరం చేరేవాడు. సీత్ ఇచేచ అర్య పాదాూదులను సీికరించేవాడు.
అగినహో త్రశ్ాలకు చేరుక ని ధరీపతిన సీత్తో కలిసి అగిన హో త్ురనికి ఆహుత్ులను సమరిపంచేవాడు.
“గతాిగిన హో త్ర శ్ాలాయ్ాం సీతాయ్ాసన సంసిథ త్ః –అగిన హో తారది విధినా వహినం హుతాి త్త్ః పరం “.

లోక శిక్ష కరసం విధివిధానంగా శ్రీ స్ాంబశివ శంకరుని ఆరాధించేవాడు. సీత్ చేసిన నెైవేదాూనిన
సమరిపంచేవాడు. విపుులకు దానాలిచిచ సంతోష పటేావాడు. వారి ఆశ్రరాిదాలు గీహించి గోపూజ చేసి,
అశిత్థ వృక్షానిన అరిచ౦చేవాడు. త్రాిత్ సూరాూరాధన చేసి బరహీయ్జఞానిన విధివిధానం గా పూరల్

చేసేవాడు. వసిసామహరిి పురాణ పరవచనం చేస్ ుంటే శీదధగా సీతాసమేత్ం గా విని మహరిిని సత్కరించేవాడు.
బంధుమిత్ురలు చేరగా వారితో సరస సలాేపాలు ఆడేవాడు. సీతాదేవి అనేక స్ారుే కరరిన మీదట దివూ మైన

నేతితో చేసిన పకాినాననిన, ఫలాలను ఉపాహారంగా తీసుక నేవాడు. భారూ ఇచిచన తాంబయలానిన
సీికరించి, దివూ వస్ా్ాలు కటుాక ని, అదద ం లో చూసుక నే వాడు. జఞనకీదేవి కటాక్షానిన పొ ంది రధమకిక
మంత్ురలు, దూత్లు

పరివేషా ంి చి ఉండగా మాత్ుర మందిరాలకు వెళ్ే త్లుేలను దరిశంచి పరదక్షిణ

నమస్ాకరాలు చేసి దీవెనలు పొ ందేవాడు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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తీరధ రూపుల వారి రాజమందిరం చేరి

సింహాసనాధిసా ుడెైన
మహారాజును
చేసి,

త్ండిర

దశరధ

సందరిశంచి,

పరణామం

అకకడకు

చేరిన

పురజనుల

విననపాలు విని పరిషకరించేవాడు. పరతి
క్షణం రాజు గారి గౌరవ మరాూదలను
కాపాడేవాడు. త్రాిత్ త్న మందిరం

చేరేవాడు. పతిన ఇచిచన అర్య పాదూ
ఆచమనాదులు

సీికరించి,

ఆమతో

సరస్ో కు్లతో కాలక్షేపం చేసేవాడు. పిమీట సరయ్య నదిలోమధాూహన స్ాననం చేసేవాడు. ఆయ్న
స్ాననించిన ఘటాాలకు “రామతీరధం “అనే పేరు వచిచంది. ఇకకడ చెైత్రమాసం లో స్ాననం చేసే్ విశ్లష ఫలిత్ం
వసు్ంది –”నిత్ూం య్తార కరోత్ స్ాననం సరయ్ాిం నిరీలే జలే –త్దాఖాూయ్ా భవాతీ్ రధం -రామ తీరధ
మితి సుపటం “.

త్రాిత్ మాధాూహినక ఇషుాలు నిరిహిస్్ ాడు. బారహీణులు మంత్ురలతో కలిసి మయడుకాళే పీటల మీద
సిరణ పాత్రలలో భోజనాలు చేస్్ ాడు. సీతాదేవి కంకణ మంజీర కింకిణీ నూపురాదుల కలసినం కమీగా

వినిపిస్ ుండగా సీతా దేవి వడ్ న చేస్ ుండగా అందరితో కలిసి భోజనం చేసే వాడు. చేత్ులు కడుక కని,
తాంబయలం వేసుక ని సంతోషిస్్ ాడు. క దిదకాలం నిదరపో యి విశ్ాీంతి తీసుక ంటాడు. లేచి నూత్న వస్ ధారణ
చేసి ధనురాాణాలు ధరించి శస్ా్ాలు తీసుక ని రధమకిక, వెైభవం గా పుషప ఉదాూనవనం చేరుక ంటాడు.
అకకడ విహరించి మంగళ వాదూ ధినులు వినిపిస్ ుండగా త్న మందిరం చేరుక ంటాడు.

స్ాయ్ం స్ాననం చేసి సంధాూవందనాదులు పూరల్ చేస్్ ాడు. అగినని ఉపాసిస్్ ాడు. పరమేశిరుని

పూజిస్ా్డు. నెైవేదాూదులు సమరిపస్ా్డు. ఆహరం తీసుక ంటాడు. దివూపరూంకం చేరుక ని సీతా స్ాధిి తో

కలిసి హాసూ, వినోద గలత్ సంగలత్ నృత్ూ వినోదాలు చూస్ా్డు. ఆ త్రాిత్ సుఖం గా నిదిరస్్ ాడు. ఇలా
అయోధూలో సీత్ దేవితో పనెనండేళళళ సఖ జీవిత్ం గడిపాడు రాముడు. దినకృత్ూం లో మారేపమీ
ఉండేదికాదు.

సీతారాముల జలకీీడ
రాజకారూం నిరిరి్ంచి రాముడు త్ముీళళతో నిజమందిరానికి వెళాళడు. దుందుభులు మోగాయి.

వందిమాగధులు కీర్ ంి చారు. ఈ హడావిడి విని సీతాదేవి మంచం దిగి ఎడమ చేతిలో అర్యపాత్ర, కుడి చేతిలో
ఉపపాత్ర తీసుక ని రాముడికి ఎదురొచిచంది. ముత్ూలపలే కి దిగిన రాముడు త్ముీళళతో లోపల
పరవేశించాడు. దాసదాసీ జనం ఎంతో అపరమత్్ ంగా ఉనానరు. ఒకరు విసనకరీతో వీచితే, మరొకరు వింజఞమర
విసిరారు. ఒకామ ఆసనం తెసే్ ఇంక కామ తాంబయలం, మరో ఆవిడ వస్ ిం, ధనుసుస ఒకావిద ఖడీ ం
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ఇంక కతే తీసుక ని చుటూ
ా నిలబడా్రు. అందరలన పలకరిస్ ూ అంత్ర్ గృహం చేరాడు రాముడు. సీతా దేవి

ఇచిచన జలం తో ఆచమనం చేశ్ాడు. ఆసనం పై కూరుచనానడు. అందించిన దివూ ఉదకానిన తారగాడు.
లక్షీణుదిని పిలిచి భోజన శ్ాలకు వెళ్ే బారహీణుల నందరిని ఆహాినించి ఊరిీళాదులతో అనినటని సిదధం
చేయించమని చెపాపడు.

దాసీజనులు సంతోషించేటే ు రాముడు సీత్ను బాహు బంధం లో బ్బగించి అకకడే ఉనన జలయ్ంత్రం

లోకి(సిిమిీంగ్ పూల్ ) ఎతి్ తోశ్ాడు. వెంటనే తానూ ఎత్ు
్ మీదనుండి అందులోకి దూకేసి సీత్తో
జలకీీడలాడటం పారరంభించాడు రాముడు. సీత్ను బాహుబంధం లో బంధించి న్నళళలోకి తోసేస్ ూ, న్నటని
విపరలత్మైన వేగంతో ఆమ పై చలుేత్ూ, పరిమళ భరిత్ దివూ తెైలాలనూ వెదజలుేత్ూ హడావిడి చేశ్ాడు.

దీనికి మురిసిపో యిన దాసీలు అనేక రకాల సుగంధ చూరానలు, మంగళ దరవాూలు తెచిచ ఇదద రికీ
అందించారు. రచిచపో యిన ఆ జంట యిెడ తెరిపి లేకుండా వాటని ఒకరిపై ఒకరు చలుేక ంటూ అందరికీ
వినోదానిన పంచారు. పిచికారలలతో ఒకరిపైఒకరు వసంతానిన జలుేక నానరు, రాముడు కనుచూపు తో

దాసీలను పరదాల వెనకిక వెళళమని ఆజన ఇవిగా వాళళళ సిగీ ుపడుత్ూ నవుిక ంటూ వెళ్ళపో య్ారు.
త్మ చుటూ ఎవిరూ లేరని అనుక నన సీతారాములు హాయిగా ఆనందం గా ఇషాాపూరి్గా
వినోదంగా య్ధేచచగా జలకీీడా సరససలాేపాలు బహు భంగులు గా చేశ్ారు.

కుసుమ సుకుమారమైన

ముషిా

లతో

ఒకరినొకరు

క టుాక నానరు.

పరమాత్ీ

అయిన

శ్రీరాముడు

మహామాయ్ అయిన సీతాదేవి
అధరోస్ాానినలోక
సహజంగా

రలతిలో
విలాసంగా

చు౦బ్బ౦చాడు, కుచమరదనమయ
చేశ్ాడు. కంచుకానిన సియ్ంగా చేత్ులతో తీసేసి అరాధంగిని గాఢంగా ఆలింగనం చేసుక ని స్ౌఖూం
అనుభవించాడు. కామకేళ్ళ విలాస్ాలననినటన్న సేిచచగా చేసి సీత్ మనసుకు సంతోషం సంత్ృపి్ కలిీ ంఛి,
ఆనంద కేళ్ లో ముంచి తేలాచడు రాముడు. “జల య్ంతేరషు కీీడాం చకీత్ు సుసచిరం ముదాః –ముసిాభాూం

జఞనకీరామం తాడయ్ామాస కౌత్ుకాత్ –స్ో పితాం తాడయ్ామాస ముషాాయ పుషప సమానయ్ా –చుంబ్బత్
స్ాూ బ్బంబో సా ం చూరణ య్ామాస త్త్ుకచౌ –ముకా్వ త్త్కంచుకీ బంధం ఆలింగూ హృదయిే నతాం –
ముమొచ కచచం శ్రీరామః సీతాయ్ా సిరేణసః –”ఇలా హాయిగా సేిచచగా సీతారాములు జలకీీడ సలిపారు.
ఇంత్లో భోజన సమయ్మైందనిదని లక్షీణుడు చెపపటానికి వసే్ దాసీలు అడ్ గించి సీతారాములు
రహస్ యం గా జలకీీడలలో ఉనానరని చెపాపరు. సరే అని భోజన సమయ్ం అయినిద కనుక వేగిరమే

రావలసినదని వారిదదరికీ చెపపమని మరాూదాపురుషుడు లక్షీణస్ాిమి వెళ్ళపో య్ాడు. సిగీ ుల మొగీ యిెైన
సరసభారతి ఉయ్యూరు
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ఒక దాసీ పరదాల వెనక నుండే ఆ వార్ ను వారిదదరికీ నివేదించింది. రాముడు వెంటనే గటుాపైకి వచిచ

వేడిన్నటతో నలుగుపిండితో సుగంధ దరవాూలతో త్లంట పో సుక ని సిదధమయ్ాూడు. సీతాదేవికి కూడా
పరిజనం ఇలానే చేసి సిదధ పరచారు. ఇదద రిచేత్ దివూ పీతాంబరాలు ధరియింప జేశ్ారు. దారిలో పూలు
చలుేత్ూ వారిదదరిని వంటశ్ాలకు తీసుక ని వెళాళరు. అపపటకే అకకడ వేచిఉనన ఊరిీలా మొదల ైన వారు
అందరికి వడ్ న చేశ్ారు. రాముడు బంధు మిత్ర మునిగణ పరివారం తో సహా షడరస్ో పేత్

భోజనాలుఆరగించారు. సీతాదేవి వీవన తో వీసూ
్ పరియ్ాచికంగా మాటాేడి నవిిసూ
్ ఉంది, త్రాిత్ సీత్

అందించిన తాంబయలానిన రాముడు తీసుక ని ఆస్ాిదించాడు. అందరిభోజనాలు ముగిసిన త్రాిత్
రాముడు నిదారశ్ాలకు చేరాడు. అపపటకే అకకడికి చేరుక నన సీతా స్ాధిి రాముని రాకకై ఎదురు చూసూ
్
నిలిచి ఆహాినించి లోనికి తీసుక ని వెళ్ళంది.
దేవపత్ునలు గోపికలుగా జనిీంచే వరం
శ్రీరాముడు సరయ్య నదీతీరం లో చెైత్రమాసం లో పటగృహం(డేరా) లో ఉనానడు. సీతాదేవి అకకడలేదు
ఈ సంగతి తెలిసిన అయోధూ వాసులు నానా దేశవాసులు, రామతీరాదనికి చెైత్ర స్ాననానికి వచాచరు దేవ
య్క్ష రాక్షస కినెనర కింపురుషులు గంధరుిలూ నాగులు మునులు రాజులు, అపసరసలు, కామరూపం
లో ఉనన దేవత్లు అందరూ వచాచరు. శ్రీరాముని దివూ సుందర రూపానిన చూసి వారందరూ

పులకించిపో య్ారు. వారిలో వారు మాటాేడుక ని అరధరాతిర దేవపత్ునలు రామ దరశనానికి వచాచరు.
భటులు అనుమతినివిలేదు. అపుపడు వారంతా “మాకు ఇపపటకిపుపడు శ్రీరామ దరశనం లభించకపో తే
సరయ్ు నదిలో పడి పారణ తాూగం చేసుక ంటాం “అని బదిరించారు వాళళళ కంగారుపడి రాముడికి

నివేదించారు. రాముడు వెంటనే అకకడికి చేరుక నానడు. రామ దరశనం తో ధనూత్ చెందారు. ఇంత్మంది
ఇకకడికి ఒకకస్ారిగా రావటానికి కారణమేమిట అని వారిని అడిగాడు రాముడు.

వారందరూ సిగీ ులమొగీ ల ై త్లలు
వంచుక ని కామ పేరరిత్ులమై తాము
అకకడికి

కీీడించాలని

వచాచమని

శ్రీరామునితో

మనసునిండా

కరరికతో

ఉనానమని దాచుకరకుండా చెపాపరు,

దానికి శ్రీరాముడు నవిి “ఈ జనీ లో
నేను ఏక పతీన వరత్ుడిని. నియ్మ

భంగం చేయ్ను. మీరు వెళ్ళపొ ండి “అని చెపాపడు. వారందరి మనసు గాయ్పడింది త్టుాకరలేక పో య్ారు.

అందరూకలిసి సరయ్యనదీ ఇసుక తినెనలమీద మయరచ పో య్ారు. అలామయరచ నొందిన ఆ
దేవపత్ునలపై జఞలికలిగి ధరాీత్ుీడెైన రాముడు వారితో “’కామినులారా !నేను దాిపర య్ుగం లో నంద
గోపుడు పాలించే గోకులం లో శ్రీకృషు
ణ డిగా పరుగుతాను. ఇందురడే నందుడుగా జనిీస్ా్డు. అపుపడు
దేవత్లందరూ నా వరపరస్ాదం చేత్ గోపాలకులుగా పుడతారు. మీరందరూ గోపికలుగా జనిీస్ా్రు. మీరు
సరసభారతి ఉయ్యూరు

18

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

ఇపుపడుకరరిన మీ కరరికను నేను నెరవేరిచ మీకందరికీ ఆనందానిన చేకూరుస్ా్ను. మీతో కాళ్ంది

నదీతీరంలో అరధ రాతిర వేళలోే ఇసుక తినెనలమీద పుషపవనాలలో రాసకీీడలు సలుపుతాను. మిమీలిన

త్నియింపజేస,ి త్రింప జేస్్ ాను నామాట నమీండి “అని నచచచెపాపడు. రామవాకూం పై ఉనన నమీకం
తో వారందరూ విశిసించి నమసకరించి ఆశతో వెనుదిరిగి వెళ్ళపో య్ారు. “తా మయరాచం విహాిలా దృషాావ
రామో విహిల మానసః –నారల ససంతోషయ్న్ పారహ హే నారయ్ సూరూయ్తాం మమ –వాకూం ఖేదావహం
చోదూ దాిపరే కృషణ రూప దృక్ –అహం వరజే భవిషాూమి నంద గోపేశ పాలితే –త్దా దేవాసూ
్ గోపాలా భావి

మదిర దానత్ః –భవిషూని్ సురేశశచనంద స్ త్ర భవిషూతి –భవిషూద త్దా య్యయ్ం గోపికా ససకలాఃవరజే –
య్ుషాీకం పూర యిషాూమి య్దేచచం వాంచిత్ం త్దా –రాసకీీడాం హి య్ుషాీభిః కరిషాూమి న సంశయ్ః
– వృందావనేత్ు కాలిందాూం సైకతే నిశివెై చిరం –భావదయ ి సిస్ చితా్శచ గచచ దిం సిసథ లం ముదా “
గుణవతి సత్ూభామగా జనిీంచటం
కృత్య్ుగాంత్ం లో మాయ్ పురిలో వేద వేదంగ

పారంగత్ుడెైన దేవశరీ అనే బారహీణుడు ఉండేవాడు.
అతిధి సతాకరాలలో నితాూగిన హో త్రం లో శ్లీషా ుడు.
సూరోూపాసి. సూరూ తేజసుస చేత్ పరకాశించేవాడు.
ముసలివాడెైన దేవశరీకు అందాల రాసి అయిన గుణవతి

అనే కుమార్ ఉంది. ఆమను శిషుూడెైన చందరశరీ కిచిచ
వివాహం చేశ్ాడు. కూత్ురూ అలుేడూ చాలా అనోూనూంగా

జీవిసూ
్ దేవశరీకు సేవ చేస్ ునానరు. ఒక రోజు మామా
అలుేడు సమిధలు వగైరా సేకరించి తీసుక ని రావటానికి
హిమవత్పరిత్ స్ానువులలో ఉనన అడవికి వెళాళరు.
అపుపడు

అనుకరకుండా

ఒక

రాక్షసుడు

వారికి

కనిపించాడు భయ్పడి పారిపో వాలని పరయ్త్నం చేసి

పరిగత్్ లేక ఆగిపొ య్ారు ఇదద రూ. దయ్లేని రాక్షసుడు
వారిదదరిని చంపి తినేశ్ాడు. ఆ క్షేత్ర మహాత్ీయం వలన

వారిని విషు
ణ దూత్లు దేవలోకానికి తీసుక ని పో య్ారు. సూరూపూజ నిత్ూం చేసేవారుకనుక విషు
ణ మయరి్
వారిపై పరసననంగా ఉనానడు. వారికి విషు
ణ లోక పారపి్ కలిీ ంచాడు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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త్ండిరని, భర్ ను రాక్షసుడు చంపడానన వార్

గుణవతికి తెలిసింది. ఆమ కన్ననరు మున్ననరుగా
విలపించి ఉనన వసు్వులననినటని అమిీవేసి వారిదదరికీ
ఉత్్ ర కిీయ్లు నిరిరి్ంచింది. మనసులో ఏ కరరికా

లేకుండా జితెనిదయ్
ా ురాల ై విషు
ణ భకీ్ పరాయ్ణురాల ై
ఏకాదశ్ర వరత్ం, కారల్క విషు
ణ సేవా, మాఘ స్ాననం వెైశ్ాఖ
స్ాననాలు పూజలు, విషాణవలయ్ం లో సేవ, సిసి్ కాదుల
నివేదన నిత్ూ విషు
ణ పూజ అనే ఎనిమిది రకాల “విషు
ణ

వరతానిన “శీదధగా చిత్్ శుదిధతో భకి్తో ఆచరిస్్ ో ంది.
సరయ్య
అకకడి

నదీ
రామతీరాదనికి

మహాతాీయనిన
చేరి

విని

చెైత్రమాస

వరత్ం

ఆచరిస్్ ో ంది. సరయ్యనదీ సైకత్ పటగృహం లో శ్రీరాముడునానడని తెలిసి అర్యపాదాూదులతో అరిచంచాలని

వెళ్ళంది. భటులకు మనసులోని మాట తెలియ్జేసి వారి అనుమతితో గుడారం లోకి చేరుక ననది. అకకడ
లక్షీణ భరత్ శత్ురఘునలతో శ్రీరాముడు సరాిలంకార శ్ోభిత్ుడెై దరశనమిచాచడు. ఆ దివూ మోహన
రూపానిన చూసి గుణవతి పులకించి పో యి స్ాషాాంగ నమస్ాకరం చేసింది. రామునికి అర్యపాదాూదులిచిచ
భకి్తో పూజించింది, ఆమ సేవలకు పరమ పీరత్ుడెైన రాముడు మనసులోని కరరిక ను గురించి ఆమను
అడిగాడు.

గుణవతి

“శ్రీ

రామా!వేలక లదిగా

న్నకు

దాసీజనం

ఉనానరు.

న్న

సేవలో

వారందరూ

ధనుూలవుత్ునానరు.ననున కూడా వారిలో ఒకరిగా సీికరించి న్న సేవా భాగాూనిన నాకు కలిగించు “అని
పారరిధంచింది. రాముడు ఆమతో “బారహీణ సీ్ వ
ి ెైన నువుివ ఇలా కరరడం ఆశచరూంగా ఉందినాకు. నా సేవలో
త్రించాలని న్నకు నిశచయ్ంగా మనసులో ఉంట వేరొక జనీలో దానిన తీరుస్ా్ను. ఈజనీలో స్ాధూం కాదు.
నేను దాిపరయ్ుగం లో దాిరకాపటా ణం లో శ్రీ కృషాణవతారం లో ఉంటాను. మీ త్ండిర దేవ శరీ సతారజిత్ు
్ గా

జనిీస్ా్డు. నువుి ఆయ్న పుతిరక సత్ూభామగా జనిీస్ా్వు. అపుపడు నిత్ూం నా సేవ చేస్ ూ
పూజిసూ
్ ధనూత్ నొందుతావు. త్నున ఆరాధిస్ ూ పేరమిస్ా్వు. నేను నినున వివాహం చేసుక ంటాను న్న
భర్ నాకు సఖుడెైన అకూ
ీ రుడుగా జనిీస్ా్డు. సత్ూభామా విధేయ్ుడు అని అందరూ ననున అనుకరనేంత్
గా మన దాంపత్ూం వరిధలే ుత్ుంది. ఇక ఇంటకి వెళళళ “అని వరమిస్ా్డు.

ఎంతో సంతోషించిన గుణవతి ఇంటకి చేరి చెైత్రవరతానిన కీమం త్పపకుండా చేస్ ూ ఒకస్ారి తోట జనం తో

కలిసి హరిదాిరానికి య్ాత్రగా వెళ్ళంది. అకకడే ఉంటూ విషు
ణ చిత్్ ం తో ధరాీచరణ చేస్ ూ ఒక రోజు జిరపడి

గంగా స్ాననం చేస్ ూ అందులో శరలరానిన వదిలేసింది. సిరీ ం చేరి చాలాకాలం సుఖాలను అనుభ వించింది.
దాిపరం రాగానే సతారజిత్ు
్ కుమార్ సత్ూభామగా జనిీంచి శ్రీ కృషణ సేవలో త్రించి ఆయ్ననే వివాహమాడి

“మీరజఞలగలడా నాయ్ానతి వరత్ విదానమహిమన్ “అని కృషు
ణ డిని క ంగుకు కటేాసుక ని” సతాూపతి “అనే
బ్బరుదానిన నలే నయ్ూకు వచేచటు
ే చేసిన ఘటకురాల ైంది.
సరసభారతి ఉయ్యూరు
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శివుడు చేసిన రామ స్ వం
ఆనంద రామాయ్ణం లో విలాస
కాండ

లో

శ్రీరాముడు

ఆశిమేద

య్ాగం చేసిన త్రాిత్ రాజమందిరం

లో క లువెై ఉండగా పారితీ పతి

శివమహా

దేవుడు

విచేచసి

పాదాూదులు

అర్య

అందుక ని

ఉచితాసనాసీనుడెై

శ్రీరామత్తాినిన

స్ వంగా గానం చేశ్ాడు.
“య్దేకం

య్త్పరం

నిత్ూం

య్దనంత్ం చిదాత్ీకం –య్దేకం
వాూపకం

లోకే

త్దూ
ర పం చింత్య్ామాూహం –సరి

తెల
ైి ోకూ స్ౌఖూరధ ం రామ భక్ యభి వుుదధ యిే

–విజఞాన హేత్ుం విమలా య్థాక్షం పరజా ఞన సందివూ సుఖైక రూపం –శ్రీ రామ చందరం హరిమాది దేవం

విశ్లిశిరం రామమహం భజఞమి –కవిం పురాణం పురుషం పరేశం సనాత్నం యోగినమీ –అణో
రణీయ్ాం సమనంత్ వీరూం పారణయశిరం రామ మహం భజఞమి –నారాయ్ణం జగనానధం అభిరామం
జగత్పతిం –కవిం పురాణం వాగలశం రామం దశరదాత్ీజం –రాజ రాజం రఘువరం కౌసలాూనంద వరధనం –
భారీ ం వరేణూం విశ్లిశం రఘునాధం జగదు
ీ రుం –సత్ూం సత్ూ పిరయ్ం శ్లీషాం జఞనకీ వలే భం పరభుం –స్ౌమితిర

పూరిజం శ్ాంత్ం కామదం కమలేక్షణం –ఆదిత్ూం రవిం ఈశ్ానం ఘురణి౦ సూరూం అనామయ్ం –ఆనంద

రూపిణం స్ౌమూం రాఘవం కరుణాకరం –జఞాన గమూం త్పో మయరి్౦ రామం పరశుదారిణం-వాకపతిం
వరదం వాచూం శ్రీపతిం పక్షి వాహనం
–శ్రీ శ్ారజ్య ధారిణం రామం చినీయ్ా
నంద విగీహం –హలదారిణ మీశ్ానం

బలరామం కృపానిదిం –శ్రీ వలే భం
కమలానాధం
మచుూత్ం

–మత్సయ

జగనోీహన

కూరీ

వరాహాది రూపదారిణ మవూయ్ం –
వాసుదేవం

జగదయ ూని

మనాది

నిధనం హరిం –గోవిందం గోవపతిం
విషు
ణ ం గోపీ జన మనోహరం –
గోపాలం గో పరలవారం గోపికనాూ
సరసభారతి ఉయ్యూరు
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సమావుుత్ం –విదుూత్ుపంజ పరతీకాశం రామం కృషణ ం జగనీయ్ం –గో గోపికా సమాకీరణం వేణు వాదన
త్త్పరం –కామ రూపం కలావంత్ం కామినాం కామదం పరభుం మనీధం మధురానాధం మాధవం

మకరధిజం –శ్రీధరం శ్రీకరం శ్రీశ్ాం శ్రీనివాసం పరాత్పరం –భయతేశం భయపతిం భదరం భయతిదాం భయరి
భయషణం –సరి దుఃఖ హరం వీరం దుసా దానవ మరదనం –శ్రీ నృసింహ౦ మహా విషు
ణ ం –మహాంత్ం దీపి్
తేజసం –చిదానందమయ్ం నిత్ూం పరణవం జయూతి రూపకం –ఆదిత్ూ మండల గత్ం నిశిచతారధ సిరూపిణం

–భకీ్ పిరయ్ం పదీ నేత్రం భకా్నా మీపిసదం పిరయ్ం – కౌసలేూయ్ం కలామయరి్ం కాకుస్ ౦ కమలాపిరయ్ం –

సింహాసనే సమాసీనం నిత్ూ వరత్ మకలీషం –విశ్ాిమిత్ర పిరయ్ం దాంత్ం –సిదార నియ్త్ వరత్ం –
య్జేనశం య్జన పురుషం య్జన పాలన త్త్పరం –సత్ూ సందం జిత్ కరీధం శరణాగత్ వత్సలం –సరి
కేేశ్ాపహరణం విభీషణ వర పరదం –దశగలీవ హరం రుదరం కేశవం కేశి మరద నం –వాజీ పరమధానం వీరం
సుగలీవేపిసత్ రాజూదం-నర వానర దెైవేశచ సేవిత్ం హనుమతిరూయ్ం –శుదధ ం సూక్షీం పరం శ్ాంత్ం తారక
బరహీ రూపిణం –సరి భయతాత్ీ దూత్స్ ం సరాిధారం సనాత్నం –సరి కారణ కరా్రం నిదానం పరకృతేః

పరం. —నిరామయ్ం నిరాభాసం నిరవదూం నిరంజనం –నితాూనందం నిరాకారం అదెైిత్ం త్మసః పరం –
పరాత్పరత్రం నిత్ూం సతాూనంద చిదాత్ీకం –మనస్ా శిరస్ా నిత్ూం పరణమామి రఘయత్్ మం. “

భవోదావం వేదవిదాం వరిషాం ఆదిత్ూ చందారనిల సం పరభావం –సరాిత్ీకం సరిగత్ సిరూపం నమామి
రామం త్మసః పరస్ా్త్ –నిరంజనం నిషరరతిమం నిరలహం నిరాశీయ్ం కారణమాది దేవం నిత్ూం ధృవం
నిరిిషయ్ సిరూపం నిరంత్రం రామ మహం భజఞమి –భవాబ్బద పొ త్ం భారతాగీజం త్ం భకి్ పిరయ్ం భాను
కుల పరదీపం –భయతాది నాదం భజఞమి రామం భవ రోగ వెైరూం –సరాిది పత్ూం రణరంగ ధీరం సత్ూం
చిదానంద సుఖ సిరూపం –సత్ూం శివం సజజ న హృనినవాసం ధేూయ్ం పరానంద మహం భజఞమి –కారూం
కిీయ్ా కారణ మపరమేయ్ం కవిం పురాణం కమలాయ్ తాక్షం –కుమార వేషం కరుణామయ్ం త్ం కలప

దురమం రామమహం భజఞమి –తెల
ైి ోకూ నాధం సరసీ రుహాక్షం దయ్ానిదిం దింది వినాశ హేత్ుం –
మహాబలం వేద నిధిం సురేశం సనాత్నం రామమహం భజఞమి –వేదాంత్ వేదూం కవిమీశితారం అనాది
మధూంత్ మచింత్ూ మాదూం –అగోచరం నిరీల మేక రూపం పరాత్పరం రామమహం భజఞమి –

అశ్లష వేదాత్ీక మాది దేవ మజం హరిం రామ మనంత్ మయరి్ం –అపార సంవిత్ుసఖమేక రూపం నమామి

రామం మనసః పరస్ా్త్ –త్త్ి సిరూపం పురుషం పురాణం సితేజస్ా పూరిత్ మేకమేవ –రాజఞదిరాజం
రవి మండలస్ ం విశ్లిశిరం రామ మహం భజఞమి –యోగలందర సంఘై రపి సేవూమానం నారాయ్ణం నిరీల
మాదిదేవం –నతోసిీ నిత్ూం జగదేక నాధం హరిం చిదానంద మయ్ం ముకుందం –అశ్లష విదాూదిపతిం
నమామి రామం పురాణం త్మసః పరస్ా్త్ –విభయతిదం విశి సృజం విరాజం రాజేందర మీశం రఘునాధ

నాధం –అచింత్ూ మవూక్ మనంత్ రూపం జయూతిరీయ్ం రామమాహం భజఞమి సమస్ స్ాక్షిం త్మసః
పరస్ా్త్ –మున్నందర గుహూం పరిపూరణ మేకం కలానిదిం కలీష నాశ హేత్ుం –పరాత్పరం య్త్పరమం

పవిత్రం నమామి రామం మహాతోమహాంత్ం –బరహీ విషు
ణ శచ రుదరశచదేవేందయర దేవతాస్ ధా –ఆదితాూది
గీహిసైచవ త్ిమేవ రఘు నందనః –త్పస రుషయ్సిసదాద స్ాసధాూసచ మునయ్స్ దా –విపార వేదాశచ
య్జఞాశచ పురాణం ధరీ సంహితాః – వరాణశీమా స్ దా ధరాీ వరణ ధరీ స్ ధెైవచ –నాగ య్క్షాీసచ గంధరాి
సరసభారతి ఉయ్యూరు
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దికాపలాది గజఞదిశః –వసవోస్ౌ్త్రయ్ః కాలా రుదార ఏకాదశ సీృతాః –త్రకా దాిద శ్ాదితాూ స్ వమేవ

రఘునాయ్కః –సప్ దీిపా ససముదారశచ నదానదూ స్ దా దురమాః –స్ాథవరా జ౦గ మాసైచవ త్ిమేవ
రఘునందనః –దేవా తిరూజీనుషాూ ణాం దానవానాం దివౌకస్ాం –మాతా పితా త్దా భారతా త్ిమేవ
రఘునందనః –శ్ాంత్ం సరి గత్ం సూక్షీం పరబరహీ సనాత్నం –రాజీవ లోచనం రామం పరణమామి
జగత్పతిం –త్త్ః పరసస్ాస శ్రీరామః పో ర వాచ వృషభధిజం ”

అని శివుడు రాముడిని సు్తించాడు. వినన శ్రీరాముడు పరమానందం తో పరమేశుని అభినందించి
పరసనునడు అయ్ాూనని ఏదెైనా వరం కరరుకరమనానడు.. రాంసీరణ తో తానూ ధనుూదనయ్ాూనని తెలిపి
త్నకు “అదెైిత్ జఞానం “బో ధించమని రామపాదారవిందా సేవలో ధానూం చేయ్మని వేడాడు. కాని
రాముడు శివుడికి వేరే వరం ఇచిచ అనుగీహించాడు. శివుడు చేసిన ఈ రామసు్తి వినాన చదివినా
పారాయ్ణ చేసినా ఉత్్ మ లోకపారపి్ కలుగుత్ుందని ఫలశృతి.
శ్రీరాముడు గీహణ స్ాననానికి కురుక్షేత్రం వెళళటం
ఒకస్ారి శ్రీరాముడు సీతా లక్షీణ భరత్ శత్ురఘన సమేత్ుడెై పుషపక విమానం ఎకిక సూరూ గీహణ
స్ాననానికి కురుక్షేతారనికి వెళాళడు. అపపటకే దేవ గంధరి, కి౦పురుషలాదులందరూ అకకడికి

చేరుక నానరు. అనిన ఆశీమాలనుండి మునులూ విచేచశ్ారు. నానాదేశ రాజులూ వచాచరు. శ్రీరాముడు సీతా
సమేత్ంగా గీహణస్ాననం చేశ్ాడు. గజ, త్ురగ ఉసా ా మొదల ైనవానిని దానం గా సమరిపంచాడు. రాజులు
విలువెైన కానుకలు రామునికి సమరిపంచారు. సీతారామ దరశనానికికై అందరూ ఉవిిళల
ే రుత్ునానరు.
జఞనకీదేవి రాజపత్ునలను ఆలింగనం చేసుక ని కుశల పరశనలతో వారిని సంత్ృపి్
మునిపత్ునలకు నమసకరించి ఉచితాసనాలపై వారిని కూరుచండ బటా ంది.

పరచింది.

సీతా లోపాముదర సంవాదం
సీతాదేవి ముని పత్ునలఎడ చూపుత్ునన గౌరవ

మరాూదలకు
లోపాముదర

పొ ంగిపో యిన

సీత్ను

ఆమ

అగస్ యమహరిి
పండిే

భారూ

నాటనుండి

ఇపపటవరకు జరిగిన కధను వివరించమని కరరింది.
సీత్ అనిన విషయ్ాలు ఆసకి్కరంగా వివరించింది.

అంతా వినన లోపాముదర “జఞనకీ !అంతా బాగానే ఉంది.
కాని ఒక విషయ్౦ లో మీ ఆయ్న అనవసరంగా
కషా పడా్డేమోనని పించింది, సముదరంపై సేత్ువును
కటా టానికి

అంత్

కషా పడాలా

?

మావారు

కు౦భసంభవులు అగస్ యమహరిికి చెపిప ఉంట, ఆ
సముదర జలానిన మయడు గుకకలోే తాగేసి లంకకు దారి
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ఏరపరచేవారుకదా? కరతిమయకకు సేత్ువుకటేా శీమ ఉండేదికాదు కదా ?”అని సనానయి నొకుకలు నొకికంది.
లోపాముదార దేవి చాలా గరింతో త్నభర్ అగస్ యమహరిి గొపపత్నానిన గురించి చెపిపందని గీహించిన

సీతాదేవి నవిి ఆమతో “త్ల్మే అగస్ య అరాధంగి లోపాముదార దేవీ ! నా భర్ శ్రీరాముడు సేత్ువును చాలా
తేలికగానే సకీమంగానే కటాారు. మీరు కూడా వినండి రాజపత్ునలారా ! సవివరంగా ఆ విషయ్ం మీ
అందరికి వివరిస్్ ాను. శ్రీరాముడు మీరు అనుక ననటు
ే చేత్కాని వాడేమీకాదు.రామబాణం ఎకుక పటా
సముదురడిని శ్ోషింప జేయ్గల మహా సమరుధడు నా రాముడు. కాని అలా చేసే్ స్ాగరం లోని అనేక జీవ

రాశులకు అపాయ్ంకలిగి హతాూ దయ షం కలుగుత్ుందని సందేహించాడు. ఒక వేళ రాముడు ఆకాశ గమనం
తో సముదారనిన దాటతే అపుపడు రావణుడు శ్రీరాముని మనుషూమాత్ురనిగా ఎలా భావిస్ా్డు ?ఇదీకాక
భకు్డెైన హనుమ వీపుమీద ఎకిక స్ాగర ఉలే ంఘనం చేసి లంకకు వెళళగల సమరుదడే కదాఅంటారేమో !
అపుపడు రామ పౌరుషానిన లోకం ఏ విధంగా భావిసు్ంది ?పో న్న ఈదుకుంటూ సముదరం దాటవచుచ కదా

అని అనుక ంటే “బారహీణ మయత్రం అయిన సముదారనిన మనం దాట రాదు” అని శంకించాడు. -”పీతోయ్ం
జలధిః పూరిం శుీత్ం కరీదా దగసి్ నా –మయత్ర దాిరా రాహిస్యస్ సమాత్ క్షారత్ి మాగత్ః –సరిదా
మయత్రవత్ క్షారసస కదం పాత్ు మరహతి –స రుషి రీమ వాకేూన చులకం త్ు కరిషూతి “.

“అయినా మీ ఆయ్న మా ఆయ్న చేత్ పారరధన్నయ్ుడే. కాదన లేను. న్న భర్ అగస్ యముని కరపంతో ఈ
స్ాగరానిన పానం చేశ్ాడని వినానను.లోకాలు త్లే డిలిే మహరిిని పారరిధసే్ త్న మయత్రం దాిరా స్ాగరానిన
బయ్టకి వదిలాడని లోకానికి తెలిసిన విషయ్మేకదా.అందుకే తీయ్గా ఉండే సముదరజలం అగస్ య

మయత్రం తో ఉపపగా మారి క్షార జలధి అనే పేరు వచిచంది. ఈ సంగతి న్నకు తెలియ్నిదికాదు. “మయత్రపానం
బారహీణయన సికారాూరధం నిజొకి్భిః “ అలాంట మయత్ర రూప స్ాగరానిన నా భర్ ఇక్షాికు పరభువు రాఘవ
స్ాిమి మళ్ళళ ఎలా పానం చేస్్ ాడమాీ! ఒక వేళ

నువుి హిత్ం చెపిపనటేే నేను నా రాముని న్న భర్

అగస్ యమునిని వేడుక ని సముదరజలానిన “చులికీకీుత్ సరి పాదయ ది జలం”గా చేయ్మని కరరినా, అయ్న
అంటే న్న భర్ అగసు్యడు మళ్ళళ ఎలాే త్న మయతారనేన పానం చేయ్గలడు?” ఇది లోకధరీ విరుదధ ంకదా
మాతా ! లోకం ఏమను క ంటుంది? “రాముడు స్ొ ంత్ కారూం కరసం నిషాా గరిసా ూడెైన బారహీణుడి
చేత్ సిమయత్ర పానం చేయించాడు “అనే లోకనింద పడమంటావా. అపకీర్ ి మయట గటుాకరమంటావా ? !

ఇది నాూయ్మా ? అందుకే రాముడు ధరీ సిరూపుడు కనుక న్న భర్ అగసు్యని పారరిధంచలేదు. ఇనిన
రకాలుగా అలోచించి వానర మయకల చేత్ సేత్ు బంధానిన చేయినాచడు ధరీమయరి్ రామమయరి్.

ఇంత్వరకు ఎవరూ చేయ్ని స్ాహసం చేసి సేత్ు నిరాీణం గావించి చిరకీర్ ి పొ ందాడు రాముడు. ఏ
రామునిచేత్ సముదరం లో రాళళళ సంత్రి౦ప బడా్యో అలాంట వాడుకదా “దాశరధి” అని నా భర్ శ్ాేఘింప
బడా్డు

కీర్ ంి ప బడా్డు !” అని సీతాస్ాధిి సవినయ్ంగా మనవి చేసింది. లోపాముదర ఈ

సమాధానికి ఓడిపో యి త్లవంచుక ని నిలబడింది. మునిపతిన ఖినునరాలుకకుండా ఆమపై త్న కునన
అపూరి గౌరవానిన పరకటసూ
్ లోపాముదారదేవిని య్ధయ చిత్ంగా సత్కరించి మిగిలిన మునిపత్ునలనూ

పూజించి అందరి ఆశ్రసుసలు అందుక ననది. ఇంకా మునిపతిన మనసులో ఏమైనా కరపం ఉందేమోనని
సీతాదేవి ఆమ చెంత్కు చేరి “అమాీ లోపాముదార దేవీ ! పరమ పవిత్ురరాలివి నువుి. నేను చాలా
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అపరాధం చేశ్ాను. అంత్ పరుషంగా నేను మాటాేడి ఉండి ఉండాలిసనదికాదేమో. పరసంగ వశం లో, పరవశం
లో శ్రీరామ గుణగానానిన చేశ్ాను. ఆయ్న పౌరుషానిన పరకటంచాను. అంతే న్న మీద నాకు ఏ విధమైన దేిష
భావమయ లేదు. మహరిి అగసు్యలవారివలననే నా భర్ శ్రీరామునికి అంత్ట పరాకీమ పౌరుషాలు
లభించాయ్ని నాకు తెలుసు. ననున మనినంచమాీ మనసులో ఏమీ భేదభావం నాపై ఉంచుకరకు
త్ల్మే

”అని పాదాలపై పడి పారరిధంచి సిస్

చిత్్ ను చేసి య్ధయ చిత్ సతాకరాలు అందించి
లోపాముదారది

మునిపత్ునలకు

పలికింది సీతాస్ాధిి.

వీడయ కలు

సపరివారం గా రాముడు అగస్ా్యశీమానికి
వెళళటం

సీత్ తో త్ముీలతో మంతిర ఇషా మిత్ురలతో
కలిసి

ఒక

స్ారి

రాముడు

పుషపక

విమానమకిక దండకారణూం లోని అగస్ యముని
ఆశీమానికి వెళాళడు. ముని ఎదురొచిచ స్ాిగత్ సతాకరాలు అందజేశ్ాడు. మహరిి స్ాననం చేసి అననపూరాణ
దేవిని సీరించాడు. ఆమ సంపీరతి చెంది ఒక పాయ్స పాత్రను ఆయ్నకు ఇచిచ”మున్నశిరా ! ఈ పాత్రలో
అనేక పకాినానలు సమస్ భోజూ పదారాధలు ఉనానయి. న్నభారూ లోపాముదరకు ఈ పాత్రనిచిచ అందరికి

వడి్ ంచమని చెపుప “అని చెపిప అదృశూమయింది. అలాగే అగస్ య పతిన రామ పరివారానికి వడి్ంచింది .
అందరికి ఎవరికి ఏది ఇషా మో ఆ పదారాధలన్నన పాయ్స పాత్్ న
ి ుండి వసు్ండగా సంతోషంగా వడి్ంచి
వారదరికీ త్ృపి్ కలిగించింది. భోజనాల త్రాిత్

సీతా రాములకు బంగారు ఆభరణాలను నూత్న
వస్ా్ాలను ముని దంపత్ులు సమరిపంచి ఆశ్రరి
దించారు.

రాముడు అగసు్యనితో పంచాపసర సరోవరానికి

వెళళటం
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మళ్ళళ పుషపకమకిక పరివారం తో దండకాటవి స్ో య్గాలను తిలకిస్ ూ పంచాపసర సరోవర తీరం చేరి ఆ

రాతిర అకకడే విశీమించాలని సంకలిపంచారు. సీతారాములు అపసర నాటూ గానాలు తిలకించి సంతోషించారు.
కాని అపసరసలు మాత్రం ఎవరి కంటకీ కనిపించలేదు. అందులోని రహస్ాూనిన రాముడు అగస్ య మునినిని
తెలియ్ జేయ్మని కరరాడు. “రామా ! సరిజునడివి న్నకు తెలియ్ని విషయ్మే లేదు. నాదాిరా వినాలనే
నువుి అడిగావు. చెప్ ునానను విను “పూరిం గంధరి రాజు పుతిరకలు అయిదుగురు మనోహరా౦గుల ై
రజసిలలు

కాకపూరిం

ఈ

సరోవరం లో కీీడించారు. ఇంత్లో
సరోవరం

నాగకనూలు
వచిచ

నుండి

కూడా

ఏడుగురు
బయ్టకి

జలకీీడలాడుత్ునానరు.

ఇలా నాగ గంధరికనూలకు బాగా
పరిచయ్ాలు
సరసుస

పరిగిపో య్ాయి.

ఒడు్న

త్పసుస

చేస్ ునన ఒక మున్నశిరునికి వీరి
జలకీీడల

వలన

త్పో భంగం

కలిగింది. ఆయ్న వారందరిన్న
సరసుస వదద కు రావదద ని గటా గా
చెపాపడు.

చపల

చిత్్

ల ైన

అకనూలు ముని మాట లక్షూపటా లేదు. దేవేందురడు కూడా వారిని పో ర త్సహించి మరిక ంత్మంది

అపసరసలను అకకడికి పంపి ముని సహనానిన పరలక్షించాడు. ఏంతో కరపం వచిచన వీళళకు శ్ాపం ఇసే్ త్న
త్పసుస వృధా అవుత్ుందని ముని ఆగుత్ునానడు. ముని జలదేవత్లను పారరిధంచాడు. వారు వచిచ
అయిదుగురు అపసరసలను, నాగ కనూలను బలాతాకరం గా అకకడినుంచి తీసుక ని వెళ్ే ఎవరికీ వినపడని

కనపడనిని న్నట ఇంటలోదాచేశ్ారు. హాయిగా త్పసుస చేసుక ని క ంత్కాలానికి ఆ ముని సిరీ ం
చేరుక నానడు.. వాళళళ ఇపపటకీ అకకడే ఉనానరు నృత్ూ గలతాలాపన క నస్ాగిస్ ునానరు. అదే నువుి
వింటుననది. నువుి వారిపై దయ్తో వారిని సంత్ుసూ
ా లను చేయి “అనానడు.
ముని ఆజా ను ఔదల దాలిచ శ్రీ రాముడు లక్షీణ స్ాిమిని త్న ధనురాాణాలను వెంటనే తీసుక ని రమీని

ఆజఞాపించాడు తాను వెళ్ే జలదేవత్ను శిక్షించి నాగకనూల చేర విడిపిస్్ ానని అనానడు. అనన చెపిపనటు
ే
త్ముీడు చేశ్ాడు. చాపం చేత్ బయని ధనుసా ంకారం చేసి బాణానిన సంధించ టానికి సిదధ పడా్డు రాముడు.
అపుపడు భయమి కంపించింది చండమారుత్ం వీచింది, దికుకలన్నన దుముీ కమిీ చీకట పడినటే యింది.
చుకకలు రాలిపడి పో త్ునానయి. పరళయ్ భీకర రామ ధనుసా ంకారానికి భయ్పడిన జలదేవాత్లు భయ్పడి
తాము దాచి ఉంచిన కనూలనందరిని వెంట బటుాక ని రామ దరశనానికి వచాచరు. రామపాదార వినాదలపై

పడి పరణమిలాేరు. సరాిలంకార శ్ోభిత్ుల ైన పనెనండుమంది నాగ కనూలను శ్రీరామునికి సమరిపంచారు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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రాముని పాదాలపై వారలిన జల దేవత్లు రామునితో “శ్రీ రామా !మా అపరాధం క్షమించు. బాణానిన
పరయోగించవదుద. సూరూ వంశ్ాజుల విరూ సీ్ ల
ి పై బాణ పరయోగం చేయ్లేదు. నువుి కూడా గంగా తీరం

లోసీతాదేవి పరతిజా చేసినపుపడు బాణం పరయోగించకుండా భయదేవిని రక్షించిన కరుణా సముదురడివి.
తాటకిని చంపానుకదాఅని నువుి పరశినంచ వదుద. పాపులను సంహరించటం తో బరహీ హతాూ పాత్కం
రాదన్న న్నకు తెలుసు “అని భయ్ భకు్లతో పారరిధంచారు. సంతోషించిన రాముడు వారి మాటల విశ్లషానికి

నవిి బాణానిన త్ూణీరం లో నుంచి బయ్టకి తీయ్లేదు. జలదేవత్లు రాముని పూజించారు. వారిని
సిస్ాథనాలకు వెళ్ళపొ మీని రామాజన. అపపటకే అకకడికి చేరిన నాగ, గంధరుిలు సీతారామ అగసు్లను
అభినందించి రామునికి కానుకలు అందించి మనోహర వాకాూలతో పరశంసిస్ ూ.
నాగ గంధరుిలు శ్రీరాముని పారరిధంచటం
“రాజీవాక్షా !ఈ కనూలు రజసిల కాని కనెనలు. వీరందరూ న్న
పుతిరకలుగా భావించు. వీలే నందరలన న్న పుత్ురలకు ఇచిచ

వివాహం చేసి కనెనచెర విడిపించు. న్నవలన మాకులాలు
పవిత్రమయ్ాూయి. “రాముడు వారికి అలానే చేస్్ ానని
వాగాదనం

చేసి

వారిని

పంపేశ్ాడు.

అగసు్యదు

రామునితో ”రామా !నువుి వెైకుం ఠానికి వెళళళటపుపడు
కుముదుని చెలే ల ైన కుముదితిని కుశుని ధరీపతినగా

ఏరాపటు చేయి. ఈ చంపిక కు మగ పిలేలు పుటా రు.
కుముదిితి వలన కుశునికి అతిధి అనే క డుకు జనిీస్ా్డు
అత్డే

రాజఞూనికి

ఉత్్ రాదికారి

అవుతాడు.

వంశ

వరధనుడౌతాడు. ఇపుపడు కుశుడు త్పప మిగిలిన లవుడు
మొదల ైన వారికి నాగ కనూలను ఏడుగురిని విధి విధానంగా
వివాహం చేయించే ఏరాపటు చేయి. న్న క డుకు య్యప కేత్ువు ఇంక క అమాీయిని రాక్షస వివాహం

చేసుక ంటాడు. అత్ని సమరధత్ వలన వచేచ భారూకూడా మంగళాంగి అవుత్ుంది. వారికి క డుకులు
మనుమలు కలుగుతారు. న్నక డుకులు కరడళళళ అందరూ సుఖ శ్ాంత్ులతో వరిధలే ుతారు. మనుమలు
మునిమనుమలను కళాళరా చూసి వారి స్ౌభాగాూనిన గమనించి సంత్ృపి్ చెంది అపుపడు మాత్రమ

నువుి వెైకుంఠానికి సపరివారంగా వెళాళలి “అని ఆదేశించాడు రాముడు చిరునవుితో ముని ఆజా ను
శిరస్ా వహిస్్ ాననానడు. కనూల పేరేను అడిగి తెలుసుక నానడు రాముడు. వారే చందిరక, చందర వదన,

చంచల, చపల, అచల “అని తెలియ్జేశ్ారు గంధరుిలు. ఆ త్రాిత్ నాగుల నడిగి ఆ కనూల పేరే ు
“కంజఞనన,కంజ నేత్ర, కంజఞంఘిర, కలావతి, కళ్క, కమల, మాలతి “అని తెలుసుక నానడు. వారందరి

మనోభావాలను తెలుసుక ని వారికి త్నకుమారులతో వివాహం మనసూపరి్గా ఇషా మే నని గీహించాడు.
అందరిని పుషపకం ఎకికంచి సుఖ నిదరపో య్ారు. మరానడు ఉదయ్ం స్ాననాదికాలు నిరిహించి అగిన
హో తారనిన అరిచంచి గంధరి నాగ జనానిన చూసి రాముడు “ఈ జనం తో నేను నాగ గాంధరి సిరీ
సరసభారతి ఉయ్యూరు
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లోకాలకు మనుషూలోక వాసినెైన నేను రావటానికి యోగుూడినికాను. కనుక నామాట విని మీరు మీ
సిస్ాథనాలకు వెళ్ే పో యి, ఈ కనూల వివాహాలకు సకుటుంబ సపరివార సమేత్ంగా మళ్ళళ అయోధాూపురికి
విచేచసి కళాూణాలనులను తిలకించి పులకించి మా ఆతిధాూనిన సీికరించి మముీలనందరిని ఆనందింప
జేయ్ండి “అని చెపిప అయోధూకు చేరాడు.

వీరందరి వివాహం ఎలా జరిగిందయ కిందట ఎపిస్ో డ్ లో తెలుసుక నానం కదా. ఇక సిసి్

పనెనండు పళ్ళళళళ
ఒక రోజు రామరాజు

సింహాసనం

పై ఆసీనుడెై జయూతిశ్ాస్ ి పండిత్ులను పిలిపించి, కులగురువు

వశిసా మహరిిని సగౌరవంగా ఆహాినించి కూరోచబటా , నాగ గాంధరి పురోహిత్ులనూ ఆహాినించి త్న 7

గురు కుమారులకు దివూమైన వివాహ ముహూరా్నిన నిరణయించమని అరిధంచాడు. అందరు పండిత్ులు

త్మలో తాము సంపరదించుక ని ఏకగలీవం గా “వెైశ్ాఖ మాసం లో శుకే పక్షం లో ఒక ముహూరా్నిన దానికి
పదిహేను రోజులోే కృషణ పక్షం లో మరో ముహూరా్నిన సూచించారు. అలాగే జేూషా మాసం లోకూడా శుకే

పక్షం లో ఒకట కృషణ పక్షం లో మరొకట దివూమైన ముహూరా్లని సలవిచాచరు, మారీ శిరమాసం లోనూ

రండు, మాఘ మాసం లో మయడు ముహూరా్లునానయ్ని చెపాపరు. ఇలాగ పనెనండు ముహూరా్లు
పనెనండుమందికనూలకు త్గి ఉనానయ్ని సలవిచాచరు. మళ్ళళ అందరూ కలిసి వసిసా ూలవారి తో
సంపరదించి శ్రీరామునికి నివేదించారు. లవునికి, అంగదునికి వెైశ్ాఖ మాస ముహూరా్నిన, చిత్రకేత్ు,
పుషకరులకు జేూషా మాస ముహూరా్నిన, వేరేిరు పక్షాలలో బాగునానయ్ని నిరణయించారు. త్క్షుడికి

సుబహువుకు మారీ శిరమాస ముహూరా్లు భేషుగాీ ఉనానయ్నానరు. య్యపకేత్ువుకు, అంగదునికి,
చిత్రకేత్ువుకు మాఘ మాస ముహూరా్లు కుదిరాయ్నానరు పుషకర, త్క్షక, సుబాహువులకు ఫాలు
ీ ణ
మాస మయడు ముహూరా్లు త్గినవిగా ఎంచారు. ఇలా రాజకుమారులు 12 మందికి 12 శుభ
ముహూరా్లు నిరణ యించారు జయూతిశ్ాశస్ ి పండిత్ులు. వారిని రాముడు ఘనంగా సనాీనించాడు.

జయతోతి ష్ శ్ాస్ ి పండిత్ులు మహరిి వసిసా ూడు, గాంధరి నాగ పురోహిత్ులు అందరూకలిసి శ్రీరాముని

సనినధానానికి చేరి గాంధరి, నాగ కనూలను పళ్ే కుమారులకు చకకగా పంచారు. కనాజనన ను లవునికి,

కంజఞక్షి ని అంగదునికి కనాజంఘిరని చిత్ర కేత్ువునికి, కలావతిని పుషకరునికి, కాలిక ను త్క్షునికి, కమలను
సుబాహునికి, మాలతిని య్యప కేత్ువునకు, ఇచిచ వివాహం చేసే్ చకకని పొ ంత్న ఉంటుందని తెలియ్

జేశ్ారు. ఈ విధం గా ఏడుగురు నాగ కనూలకు త్గిన వరులను నిరణయించి చెపాపరు. త్రాిత్ చందిరకను
అంగదునికి, చందారసూను చిత్ర కేత్ువుకు, చంచలను పుషకరుడికి, ఆచలను సుబాహువుకు ఇచిచ

వివాహం చేసే్ దాంపత్ూం అనోూనూంగా వరిధలే ుత్ుందని చెపాపరు. సంతోషించిన రాముడు అందరిని
సముచిత్ంగా సత్కరించిపంపి సీతా దేవికి ఈ విషయ్౦ వర్ మానం పంపాడు.
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ఏడుగురు

క డుకులకు

పనెనండు

మంది

కనూలతో

వివాహం

చేసిన

త్ండిర

శ్రీరాముడు రాజకుమారుల వివాహవార్ దేశమంత్టా చాటంచగా అశ్లష జన సందయ హం అయోధూకు వచిచ

చేరుక ననది. ఎకకడ చూసినా జయ్ జయ్ దాినాలే. రాజవీదులన్నన కిీకికరిసిపో య్ాయి. అందరికి త్గిన
వసతి స్ౌకరాూలు కలిపంచారు. రాక్షససేనతో విభీషణుడు, వానరసేనతో సుగలీవుడు, ఇదద రు క డుకులతో
భయరి కీర్ ,ి సపరివారంగా జనక మహారాజు త్ముీడు, య్ుదాజిత్ు
్ తో సహా విచేచశ్ారు. ఎవరికీ ఏ లోపం
లేకుండా మంత్ురలు ఏరాపటు
ే అదుాత్ంగా చేశ్ారు.

శ్రీరాముడు వెైశ్ాఖ శుకే పక్షం లో పురోహిత్, బంధు మిత్ురలతో మంగళ స్ాననాలు చేశ్ాడు.
లవకుమారునికి మంగళ స్ాననాలు చేయించి పండిే కరడుకును చేయించాడు వ.ధువు చే సువాసిన్న పూజ
జరిపించాడు. సీతాదేవి మిగిలిన రాణులు అభూంగన స్ాననాలు చేశ్ారు. దివాూభరణాలతో శ్ోభాయ్మానంగా
అల౦కారాలు చేసుక నానరు. మంగళ వాదూ ధినులు మినునలు ముటుా త్ునానయి. శ్రీరాముడు
పురోహిత్ుల సహాయ్ం తో శ్రీ మహా గణపతి పూజ చేశ్ాడు. త్రాిత్ పునాూహవాచనం నవగీహ పూజ
చేశ్ాడు. మునులనద రిని ఉచిత్ రలతిలో సత్కరించాడు. ముహూర్ సమయ్ానికి ముందే నాగ రాజులునన

విడిది ఇంటకి చేరుక నానడు.. లవకుమారుని నాగకనూ కనజ నయ్నకు శ్ాస్ో్ ా క్ ంగా ముహూర్ సమయ్ానికి
వివాహం చేశ్ాడు. నాలుగవ రోజున లవుడు మంగళ మంటపం లో శ్ోభాయ్మానం గా విరాజిలాేడు.
రాముడు సిగృహం లో లవుని చేత్ శ్రీమహా లక్షీీపూజ చేయించాడు. అనేక దానాలు ఇపిపంచాడు.
వివాహానికి త్రలి వచిచన నాగ య్క్ష గంధరి పౌరజనం అంతా రామునికి నూత్న వస్ా్ాభరణాలు చదివించి
పూజించి ధనుూలయ్ాూరు. లక్షీణుడిని కుశుడిని సనాీనించారు. రాజ పత్ునలు, మిత్రపత్ునలు గంధరి

పత్ునలు వేరేిరుగా సీతాదేవి మొదల ైన రాజ పత్ునలను సత్కరించారు. వారందరికీ సీతా దేవి య్ధయ చిత్
సతాకరాలు చేసింది. ఇలా వెైశ్ాఖ మాస శుకే పక్షం లో రాముడు లవుని వివాహం చేసి అందరికి ఆనందం
కలిగించాడు.

వెైశ్ాఖ కృషణ పక్షం లో రాముడు అంగద వివాహం మహా వెైభవం గా నిరిహించాడు. జేూషా మాసం లో
శుకే , కృషణ పక్షాలలో చిత్ర కేత్ు, పుషకరులకు పళ్ళళళళ ఘనం గా చేశ్ాడు. సమస్ రాజులను సత్కరించి
మరాూద చేసి పంపాడు. మళ్ళళ మారీ శిరమాసం వివాహాలకు రావాలని కరరాడు. మళ్ళళ అందరి సమక్షం లో

మారీ శిరమాసం లో త్క్షకునికి సుబాహువుకు వెైభవోపేత్ం గా కళాూణాలు జరిపించాడు. మాఘ మాస
వివాహాలకు ఆహాినించి య్యప కేత్ువు అంగదుడు, చిత్రకేత్ువు లకు ఘనంగా వివాహాలు నిరిహించి
వచిచనవారందరిన్న వెనకిక వెళళకుండా అయోధూలోనే ఉంచుక ని ఫాలు
ీ ణ మాసం లో పుషకర,త్క్షక,
సుబాహువుల పండిే ండుే మహా వెైభవోపేత్ంగా జరిపించాడు. ఈ విధంగా త్న ఏడుగురు కుమారులకు
పనెనండుమందికనూలతో వివాహం జరిపించి రికార్్ సృషిాంచాడు రాముడు. ఈ కళాూణాలు జగదానంద
కారకాలుగా, బరహాీనందం గా జరిగినందుకు దేవ య్క్ష గంధరి నాగ, రాక్షస వానర సమయహాలన్నన
పరమానంద భారిత్ులయ్ాూయి. అందరిన్న శ్రీరామ పరివారం సగౌరవం గా సత్కరించి మరాూదలతో వీడయ కలు

పలికి రాముని గొపపత్నానికి వనెన తెచాచరు. వారందరూ అయోధూను, రాముని వదలలేక వదలలేక
వెళాళరు.
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ఆనంద రామాయ్ణం పరధమ సంపుటం లోని విశ్లషాలు ఇంత్టతో సమాప్ ం.

చిలుకూరు వారి వచన వాల్మీకి రామాయ్ణం
మనిషికి పుటా గానే డబుా సంపాదన య్ావ ఉండటం సహజం. ధనానిన ఎనిన రకాల వీల ైతే అనిన రకాల స్ాధించి, అషా శ
ధ ిరాూలతో త్ుల

త్ూగాలని కాంక్ష ఉంటుంది. దానిన స్ారధకం చేసుకరనన్ వారందరో మనకు తెలుసు. ఆ డబుాను క ందరు సంఘ పరయోజనాల కరసం ధారాళం
గా ఖరుచ ఠా అలాంట అరుదెైన మనిషి -మన్నషిగా ఎదిగిన వారు బారహీణులు అయిన శ్రీ చిలుకూరు వెంకటేశిరుే. గారు.

శ్రీ చిలుకూరు వెంకటేశిరుే గారు మా

ఉయ్యూరు దగీ ర తోటే వలూ
ే రు లో నోరి వారింట

జనిీంచారు. త్రాిత్ చిలుకూరు వారికీ దత్్ త్
వెళే ారు. మదారస్ట్ చేరి పయింట్స వాూపారం లో,,

ఫైనాన్స

లో,

రియ్ల్

ఎసేాట్స

లో

పిచచగా

సంపాదించారు. అరవెైఏళళ దాకా ధన య్ావ

త్పప రండయ ది ఆయ్నకు తెల్మదు. అపుపడు

ఆయ్న

జఞాన

నేత్రం

తెరుచుకరంది..జీవిత్

గమాూనిన మారుచకరవాలనన ఆలోచన కలిగింది.

త్న డబుా, సంపదా అంతా క డుకులకు, వారికి

దకక వలసినది అంతా నాూయ్ం గా పంచేసి, ,

త్నకు వచిచన దానిలో చెనెైన లోని శ్రీరామ కృషాణ
మ ఠంకు చాలా భాగం రాసిచిచ,,

అకకడే

త్పో వనం లో స్ాధారణ జీవితానిన, ధాూన దీక్ష,

స్ాహిత్ూ రచన తో గడుపుత్ూ శ్రీ రామ కృషణ పరమ హంస

వారి దివూ బో ధా పరచారం కరసం పుస్ కాలను రాసి పరచురిస్ ునానరు. భాగవతానిన వచనం గా సరళ శ్ైలిలో రాశ్ారు. భగవదీీ త్ ను పదవ త్ర
గతి విదాూరుధలను దృషిాలో ఉంచుక ని, వారికి అరధమై,అందే తీరులో శ్రీ పరమ హంస గారు చెపిపన కధలను జయడిచి , మనసుసకు హత్ు
్ క నే
రలతిగా రాసి, విదాూరుధలకు రామ కృషణ మిషన్ దాిరా ఉచిత్ం గా అంద జేశ్ారు. త్రువాత్ విదాూ రనూస్ాిమి రచించిన శ్రీ శంకర విజయ్ానిన

అతి సుందర సుసపషా తెలుగు వచనం గా అనువదించి ఇనుప గుగేీలేను తీపి మిఠాయి చేసి అందించి ఏ క దిద మంది మాత్రమే బాగా సంసకృత్

పారవే నూం ఉనన వారికి మాత్రమ అరధమయిేూ విదాూరణూ బో ధనలను, జన స్ామానతలకు చేరువ చేసి సంచలనం సృషిాంచారు., , మంచి
పేరూ పొ ందారు. వాల్మీకి రచించిన శ్రీ మదారమాయ్ణానిన అత్ూంత్ మలకువ తో సులభ శిలిలోవచనం గా రండు భాగాలుగా అనువదించి,
మహరిికి గొపప న్నరాజనం ఇచాచరు. ఎపుపడయ డెబైా, ఎనభై ఏళళ కిీత్ంమహా పండిత్ులు, మంత్ర దరషా, అనేక ఆదాూతిీక గీంధ రచయిత్
అయిన సిరలీయ్ జన మంచి శ్లషాదిర శరీ గారు రచించిన “శ్రీ రామావతార త్త్్ వం “ను మళ్ళళ ఎవరు పునరుీదిరంచని కారణం గా వెంకటేశిరుే

గారు-శ్రీ శరీ గారి విధానం లోనే ఇంకా సులభ గాీహూం గాఅనేక విశ్లషాలతో, పూరాి పరాలతో గొపప సమనియ్ దురకపధంతో్ రాసి ఆసి్ క
జనానికి మహాదాాగాూనిన కలిీ ంచారు. మా రండయ కరడలు ఇందిరకు ఆయ్న తాత్ గారు. నా అడెరస్ట్ వారు సంపాదించి వారు పరచురించిన

పుస్ కాలన్నన పో స్ట్ా లో పంపారు. అన్నన చదివి, వారికి వివరం గా నా అభిపారయ్ాలను లేఖ దాిరా తెలియ్ జేశ్ాను. అపుపడపుపడు ఫో న్ లో
మాటాేడే వారు మన సరసభారతి పరచురించిన పుస్ కాలన్నన వారికి పంపాను. చదివి సపందించేవారు. ఇలా మా స్ాహిత్ూ బాంధవూం ఏరపడింది.
ఇపుపడు నేను 7-4-2011 నవారికి రాసిన వారి వచన రామాయ్ణ విశ్లషాలను మీ అందరికి అంద జేస్ ునానను.
శ్రీ మదారమాయ్ణం
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వాల్మీకి కృత్ రామాయ్ణానికి శ్రీ చిలుకూరు గారు

చేసిన అనువాదం సరళం గా, సహజం గా, స్దరం గా, నిసరీ

రమణీయ్ం గా ఉంది. మంచి ముదరణా, అందమైన ముఖ
చిత్రం తో సరాింగ సుందరం గా పుస్ కం హస్ భయషణం గా

ఉంది. మొత్్ ం మీద ఒకే ఒక అచుచ త్పుప కాన్న పించింది

అంటే ముదరణ విషయ్ం లో ఎంత్ జఞగీత్్ తీసుక నానరో
అరధమవుత్ుంది

“మరి

ఎలా

రామాయ్ణమీననచో

“అనుక నన విశి నాద సత్ూ నారాయ్ణ గారి మారీ ం లోనే

వీరూ ఆలోచించారు. ఆయ్న అనుభవ స్ారానిన ఇమిడిచ

రచించటం హరిన్నయ్ం, ఆనంద దాయ్కం. దగీ ర కూరోచ
పటుాక ని, ఆపాూయ్ం గా చకకగా చికకగా కదా చెపిప విని
పించి నటు
ే గా,హాయిగా ఉండటం విశ్లషం.. కధా గమనానికి

అవసర మయ్ాన వాటనే గీహిస్ ూ, అతిగా ఉండే వరణనల

జయలికి పో కుండా, పరతి వాకూం చదవాలి చదివి అందులోని
స్ారానిన తెలుసు కరవాలనన ధేూయ్ం తో స్ాగిన రచన.
స్ాంపరదాయ్ రచనగా, ఆరి ధరీ వాూపి్ గా రాశ్ారు. శ్రీ
పరమహంస ల అవాూజ కరుణా రసం వీరిపై సంపూరణం గా

ఉంది. అందుకే రచన హృదూమైంది. ఎకకడా సందిగధత్ లేదు.
స్ారళూం

సరిదా

కాన్న

పిస్ ుంది.

మహరిి

వాల్మీకి

రామాయ్ణానిన హృదీ త్ం చేసుక నానరు కనుక, ఆ భావ
వాూపి్ అంత్ సులభ తార మైంది వెంకటేశిరుే గారికి.
మనస్ారా అందరు అభి నందినాచలిసన పరయ్త్నం.

అగిన శరీ అతిర మహరిి పేరరణ చేత్ త్పసుస చేసి,

వాల్మీకి మహరిిగా అవత్ రించటం,ఆది కవి అయి, ఆది కావూ

మైనశ్రీ మదారమాయ్ణానిన రాయ్టం మనసుకు హత్ు
్ క నే రలతిలో రాశ్ారు. ఈ నాడు విపే వాత్ీకం గా భావించే “Fraternity of mankind,
world citizenship,human dignity concern for society, nationalism “అననభావాలను రామాయ్ణం లో అడుగడుగునా దరశన

మిస్ా్య్ని చిలుకూరు వారు త్మ పరస్్ ావన లోపరొకనటం సముచిత్ం చకకని పారతి పదిక కూడా.ఈ మొత్్ ం భావ వాూపి్ యిే
రామాయ్ణం.రాముని మారీ మే కాదు సీత్ మారీ మే కాదు మానవాళ్ పరయ్ాణ మారాీనిన సూచించాడు మహరిి వాల్మీకి కవి. అలాగే రాముడు
మానవ మాత్ురడి గానే వూవహరించటానికి త్న “మాయ్ “ఏ త్నను ఆవహించాలని కరరుకరవటం వలే నే అనన విషయ్ం సరిగీ ా సరిపో తాయి.

య్ుదధ కాండ చివరలో దేవత్ లంతా శ్రీ రాముడిని శ్రీ మహా విషు
ణ వే అని పరస్ ు తినిచతే రాముడు మాత్రం తాను దశరధ పుత్ురడినే అనటం,
రామాయ్ణ ఆత్ీను పరదరిశంప జేయ్ట మే..మానవుడు అనుక ంటే అన్నన స్ాధించగలడు అని సపషా ం గా తెలియ్ జేయ్ట మే ఈ మాటలోేని
పరమారధం.అందుకే “మనుషుూడిల మాహాను బావుడే “అనానడు ఆధునిక కవి.
బాలకాండ
బాలకాండ-ఆ నాడు స్ాంపరదాయ్ానికి విరుదధ ం గా య్ాగాలను నిరిహించేవారు. త్రాిత్ బరహీ రాక్షసుల ై, య్ాగ విధింసం చేశ్ారు.

రాక్షసులు ఎకకడి నుండయ ఊడి పడరు. మనలోని అవూక్ శకు్లే ఆరూపం గా వూక్ మౌతాయి. అశిమేధం లో య్జమాని భారూ, కరన ఊపిరితో
ఉనన అశ్ాినిన, మయడు బంగారు సూదులతో గుచచగానే అది చని పో యిేది అనన వివరణ అవసరమైనదే. య్ాగం పై ఉనన అపో హను

పో గొటేాది. జఞంబ వంత్ుడు బరహీ దేవుడు ఆవలించిన ముఖం లో నుంచి జనిీంచటం తెలియ్ దగిన విషయ్ం. అందుక ఆయ్న వానర సేనకు
గొపప సలహా దారు, పదద దికుక అవగాలిగాడు. మనీధుడు కాలి బయడిద అయిన దేశం అంగ దేశం అయింది అనన విషయ్ం తెలియ్ దగింది .

విశ్ాి మిత్ర మహరిి శ్రీ రామునికి ఇచిచన “గాంధరి మానవాస్ ంి “విచిత్ర మైనదే. కావాలని రామునికి దీనిన అనుగీహించాడు మహరిి. ఇచిచన
వాటకి కృత్జా త్ తెలుపుత్ూ, సీరించి నపుపడు మాత్రమ వచిచ సహాయ్ం చేయ్మని అంత్ వరకు మనసుసలో మదులుత్ుత్ు ఉండమని
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కరరటం “రాముని బుదిధ మంత్ త్నం “వామన జనీ దాిదశి నాడు శీవణా నక్షత్్ ి ములో చందురడు ఉనన అభిజిథ్ నక్షత్రం అని అదే వామన
జయ్ంతి అని అందరికి తెలియ్ని విషయ్ానిన ఎరుక పరచారు.

పారితీ పరమేశిరుల రహసూ కీీడను అడు్

క నన దేవత్లకు సంతానం కలగదని అమీ వారి శ్ాపం,
భయదేవి కూడా త్నకు సంతానం కలుగ కుండా చేసి
నందుకు

ఆమకు

బహు

భత్ుర

తాినిన,

పుత్ర

సంతానలేమి కలిీ ంచటం లో, ఎంత్ మహిమానిిత్ు
ల ైనా, త్మకు కలిగిన బాధను త్టుాకర లేరని, ఎదుట
వారికీ అలంట బాధలు రావాలని కరరుకరవటం ఒక వింత్
నెైజం గా కనిపసు్ంది. ఇకకడే పారితీ దేవి కూడా దీనికి

ఏమీ అతీత్ం కాదని అని పిస్ ుంది. భయ భారానిన మోసే

“విరూపాక్ష దిగీజం “,అలసట కలిగి నపుపడు త్లను
కదిలిసే్ , భయ కంపాలు కలుగుతాయ్ని అనటం లో భయ

కాలుషూం పరమాదం అనే హెచచరికి ఉంది. క్షీర స్ాగర

మధనం లో జనిీంచిన 60కరటే మంది అపసరసలను
దేవ,

దానవులేవరూ

వివాహం

చేసుకరవటానికి

ముందుకు రాక పో వటం వాళళ వారంతా వేశూల ైనారని

చెపపటం లో ఇన్ డెైరక్ా గా వివాహ వూవసథ అవసరానిన
చెపపకనే చెపిప నటే యింది ఒక రకం గా వారు సమాజం

లో డెన
ైి ేజి వూవసథ గా ఉండిపో వాలిస వచిచందనన సత్ూం
కని పిస్ ుంది.

ఇందురనికి మేష వృషణాల ను అమరచటం

వలే , ఆ నాట నుండి పిత్ృ దేవత్లు వృషణాలు లేని

గోరేీలనే భుజించారు. ఇదులో అవయ్వాల టారన్స
పాేంటేషన్

శ్ాస్ ంి

ఆనాడే

అమలోే

ఉందని

అరధమవుత్ుంది. ఈ రోజులోే మాంసం తినే వారికి గొరీ వృషణాలు మహా పీరతీ పాత్రం అని వింటునానం. విశ్ాి మిత్ురడు త్న కుమారులిన య్ాగ

పశువులు గా పారణ తాూగం చేయ్మని కరరితే, వారందరూ తిరసకరించగా, వారిని అధమ జఞతి మానవులు గా పుటా మని శపిస్్ ాడు. ఆ జఞత్ులోే
“అంధక, ముషిాక “జఞత్ులునానయి. అంధ జఞతే ఆందర జఞతి అనే కధనం ఉంది. ఇది అంత్ సవూం గా లేదనుక ని వెంకటేశిరుే గారు దానిన
వదిలేశ్ారు. గరళం తో కలిసి పుటా న వాడు స్ాగరుడు అవటం, శ్ాప జలం చేత్ కలీషుడు అయిన వాడు కలీష పాదుడు అవటం వుూత్పతి్

వూకీ్కరణాలు. భగుడు ఉత్్ రా నక్షత్రం తో కూడిన రోజు వివాహానికి మంచి రోజు అని, భగుడు సంతాన పరదాత్ అనన మహరిి జయూతిశ్ాశస్ ి
పాండితాూనిన వెలికి తీసి చూపారు. శ్రీ రాముని చేతిలో గరిం ఖరిం అయిన పరశు రాముడు రాతిర పూట తాను భయమి పై ఉండ రాదన్న, త్న
గమనానికి సహకరించే పాదాలపై బాణ పరయోగం చేయ్ వదద ని దశరధ రాముడెైన కళాూణ రాముడిని కరరుకరవటం మనకు క త్్ విషయ్ం గాస
అని పిస్ ుంది.
అయోధూకాండ –కరరికలతో కూడిన వూసనాలను, కరీధం తో వచేచ వూసనాలకు హెచచరిక గా మంచి వివరణ నిచాచరు రచయిత్. శ్రీ
రామ పటాాభి షక ముహూరా్నిన సభలో పరకటంచిన దశరధ మహా రాజు కీడు ను శంకిస్్ ాడు. ఇది ఆయ్న మనో వాూకులత్కు అదద ం పటుా
త్ుంది. రాబో యిే అనరాదనికి సూచన కూడా. అలాగే రాముడు లక్షీణునితో తాను రాజఞూభి షకానికి అంగలకరించటం, లక్షీణుడి కరసమే నని,
భోగాలు, రాజూ ఫలం లక్షీణుడు అనుభవించాలని త్న మనో భావం అని తెలియ్ జేయ్టం లో రామునికి ఉనన భార త్ుర పేరమ కు నిదరశనం గా

ఉంది మంధర ను “య్తో జఞతా “అని వాల్మీకి సంబో దినాచడని, అంటే –”అడెరస్ట్ లేనిది “అని చకకని వివరణ నిచాచరు వెంకటేశిరుే గారు.
“అలరుకడు “అనే రాజు త్నను య్ాచించిన ఒక గుడి్ బారహీణుడికి నేత్ర దానం చేశ్ాడు. కనుక రామాయ్ణ కాలం లోనే “నేత్ర దాన పరకిీయ్
“ఉంది అని గీహించాలి. రాముడు పూసుక నన చందనం “వరాహ రక్ ం “లా గా సుగంధానిన వేద జలుేతోంది అనన క త్్ విషయ్ం తెలిపారు.
అంటే వరాహ రక్ ం అంత్ పరిమళ భరిత్ం గా ఉంటుందని మనకు తెలియ్ని విషయ్ానిన రచయిత్ తెలియ్ జేశ్ారు.
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వన వాస్ానికి వెళళళ ముందు రాముడు దాన ధరాీలను విపరలత్ం గా చేశ్ాడు. “క ఠ.కలాప శ్ాఖ “కు చెందినబారహీణులు ‘తీపి

పదారాధలు బాగా తింటారని, వారికి వేదాధూయ్నం త్పప వేరొక పని చేత్ కాదని కనుక వారికి కావలసిన సమస్ ము సమ కూరచమని

త్ముీడు లక్షీణుడిని రాముడు ఆదేశిస్ా్డు. నిరంత్ర వేదాధూయ్ నం జరగాలి అని శ్రీ రామ చందురని కరరిక అని, వెైదిక ధరీ రక్షణ అందరి
కర్ వూమని ఇందులోని స్ారాంశం. అసమనజ సుడి దురాగతానిన పరజలు రాజన
ై సగరునికివినన వీసే్ , పరజఞ క్షేమం కరసం త్న కుమారుడిని, వాడి
భారాూ పిలేలిన దేశం నుంచి కటుా బటా లతో బహిషక రించి పరజఞ క్షేమం రాజు త్క్షణ కర్ వూమ్ గా చేశ్ాడు. ఆదరశ పారయ్ు డెైనాడు. ఇదీ పరజఞ
భీషాానిన నేర వేరచటం అంటే. ఇవాళ మన నాయ్కులు వాళళ క డుకులు, అలుేళళళ, బామీరుదలు, వందిమాగధులు బంధు గణం అధికారానిన

అడ్ ం పటుాక ని చేయ్ని దుషురూత్ూం లేదు., పరజఞ పీడనా లేదు. పరజలు ఎంత్ మొత్ు
్ క నాన వారికి చీమ కుటా నటు
ే కూడా ఉండదు. ఇదీ మన
పరజఞస్ాిమూం. వారిని వెనకేసుక చిచ ఇంకా నెతి్కి ఎత్ు
్ క ంటూ “బ బ “అని మనలేన ఎకిక రిస్ ునానరు. వీటకి కరరుాలే శరణూం అయ్ాూయి
అందులోంచి ఫలిత్ం తేలటా నికి ఏళలళ, పూళలళ పడుత్ుంది. రాజ రిక వూవసథ లో త్క్షణ నాూయ్ం జరిగేది అని అని పిస్ ుంది మనకు. వూవసథ

ఎంత్ పత్నమైనదయ అరధమవుత్ుంది. ఆదరశం అటకకికంది. అనాూయ్ం చంక నేకికంది. ఇలాంట ఎనోన విషయ్ాలు శ్రీ చిలుకూరు వెంకటేశిరుే
గారు మనకు తెలియ్ జేసి మారీ దరశనం చేశ్ారు.
అయోధాూ కాండ
అయోధాూ కాండ విశ్లషాలను తెలుసుక ంటు నానం.వెదురు

పో ద కుప సిన పుషపం ఆ వెదురు పొ దలను కాలిచ వేస్ ుందిట. అనన
విషయ్ం మనకు తెలియ్ జేశ్ారు. గోమతీ తీరాన మను చకీ వరి్ ఇస్ావవకునికి

ఇచిచన భయ మండలం ను రాముడు సీత్కు చూపించటం, త్న వంశ
పరంపరను తెలియ్ జేయ్టం లా అని పిస్ ుంది. “గంగా నది లోని నలే

కలువలు గంగమీ త్లిే కలుేలాగా ఉనానయి. కమలాలు చేత్ులాే ఉనానయి

తీరం లోని వృక్షాలు హారాలాే, ఇసుక తినెనలు జఘనాలాే ఉనానయి “అని
మహరిి వరిణంచిన తీరు మహా స్ౌరు గా ఉంది. కాళ్ దాస మహా కవికి మారీ

దరశనం చేసి నటు
ే ననది. గుహుడు త్న బో య్ జఞతిని కనాన బ్బడ్ లాే

పాలించటం వాళళ అత్నిన “స్ పతి “అని గౌరవం గా పిలుస్ా్రని క త్్ గా

తెలిసిన విషయ్ం.నిషాద జఞతి రత్నం గుహుడు. సంస్ాకరం జనీను బటా

కాదు, స్ాధనను బటా లభిసు్ందని వాల్మీకి గొపప సందేశ్ానేన ఇచాచడు.
రాముడికి వాన పరస్్ ా మారాీనిన ఉపదేశించిన మహరిి “విఖనసుస “అని

క త్్ గా తెలిసిన విషయ్ం. సరిజనుల శ్లీయ్సుస కరసం శ్రీ రాముడు 'దెవీ
ై

నావం 'అనే మంతారనిన జపించటం 'బహుజన హితాయ్ బహుజన

సుఖాయ్”అనన భారతీయ్ ధరాీనికి పరతీకయిే. ఆచరించి చూపి, పరతి సందరాం లో ను శ్రీ రామ చందురడు మారీ దరిశ అని పించుక నానడు.
వనవాసం లో త్ముీడు లక్షీణుడి తో కైక దౌషాాయనిన చెబుత్ూ, త్న త్లిే కౌసలూ వదద ఉనన చిలుక, గోరువంకలు రామ వన వాసం విషయ్ం

వినానయ్ని, అందులోని గోరు వంక చిలుకను వెళ్ే కైకేయి కాలు క రికి పగతీరుచ క ని రమీని చెపిపందని, కౌసలూ మీద పక్షికి ఉనన ఆదరణ

త్నకు లేక పో యిందని,కైకమాటను గుడి్ గా అనుసరించి త్న త్లిే కి అపకారం చేశ్ానని బాధ పడతాడు. ఇంత్ సూక్షీ విషయ్ానిన నాకు తెలిసి
నంత్ వరకు ఎవరు వాూపి్ లోకి ఇంత్వరకు తీసుకు రాక పో వటం ఆశచరూమే. వెంకటేశిరుే గారు దీనిన చకకగా అందించి రామునికి త్లిే పటే

ఉనన ఆరాధనా భావానిన తెలియ్ జేసి అభి నందన లందు క నానరు. నాకు మాత్రం ఈ చిలుక గోరు వంక వృతా్ంత్ం పరమాదుాత్ం గా ఉంది.
సహవేదన అనేది జఞతికి అతీత్ం గా పరతి బ్బమిాంచింది అని పించింది.

చిత్ర కూట పరిత్ం పై ఉండే వారంతా ధరీ కారాూలు చేసి ధనుూలవుతారట. య్మునా నదిని దాటేటపుపడు సీత్ 'మదూపు

కుం.డ”లను సమరిపస్ా్నని మొకుక కరవటం, ఆ నాట వారి ఆన వాయితీ. నదిని త్లిే గా పూజించే సంస్ాకరం. రాముడు వాసు్ పూజ చేసి పరణ

శ్ాలలో పరవేశించటం, మంతారలను తానే పఠిం చటంవలే రాజు అనినటా సమరుధడెై ఉండాలి అనన బో ధ ఉంది. అంత్ః పురమైన, అడవి అయినా
ఆచారానిన పాటంచాలనే ధరీ సూక్షీం కన్న పిస్ ుంది. రాముడికి వచిచన కలలో త్ండిర దశరధుడు నలే ని వస్ా్ాలు ధరించి, ఇనుపీట లపై
కూరుచననటు
ే , ఒళే ంతా నలే రంగు పూసుకరననటు
ే కని పించాడు.. ఒక రాక్షస సీ్ ి వికృత్ం గా నవుితోంది. గాడిద రధం మీద నుంచి దశరధుడిని

కిందికి నెటా స
ే ింది. ఈ కల రాముడికి ఏదయ మరణ సూచికం గా అని పించి, త్ముీడికి చెపాపడు. త్ండిర మరణం త్ధూం అని అని పించింది.
సిపన వృతా్ంతాలు రామాయ్ణం లో చాలా ఉనానయి. అనిన దేశ్ాల ఇతిహాస్ాలలోను ఇలానే ఉనానయి. వాట ఫలితాలు వారు అనుభ
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వించారు. సిపానలు దేశ కాలాతీత్ం అని పిస్ ుంది. రాముడి ఈ కళను ఎవరు ఇంత్గా పరచారం లోకి తేలేదు. ఒకక వెంకటేశిరుే గారే దీనిన
వెలుగు లోకి తెచాచరని పించింది

భరత్ునికి అత్ని సైనాూనికి భరదాిజ మహరిి ఇచిచన “విందు “న భయతో న భవిషూతి గా ఉంటుంది. ఈ నాట ఫైవ్ స్ాార్

హో టళళళదీనిముందు బలాదూర్.ఎనిన వసత్ులు ఎనెననిన పిండి వంటలు, ఎంత్ ఆనందం, ఎంత్ ఆహాేదం ?మై మరపించి, అకకడే

ఉండి పో వాలని పించే వాూమోహం. దీని మాయ్లో భరత్ుడు పడతాడా ?లేదా ?అని మహరిి పటా న పరలక్ష అని పిస్ ుంది. జితేందిరయ్ుడు

వీటని త్రుణ పారయ్ం గా భావించి రామ దరశనానికి బయ్లేదరి వెళళటం ఆహా అని పిస్ ుంది భరత్ుని కర్ వూ దీక్షకు జేజేలు చెపాపలని పిస్ ుంది.
సనినవేశ కలపనా, నిరిహణ పరమాదుాత్ం గా చేశ్ాడు మహరిి వాల్మీకి. అంత్ గొపప గాను ఆతిధూమిచాచడు భరదాిజ మహరిి అందుకే అ

నాట నుండి ఎకకడ మహా గొపప విందు జరిగినా “భరదాిజ విందు “అనటం లోక సహజం అయింది. అదొ క “coinage word'అయి పో యింది.
ఇంత్ గొపప విందును రాముడికి ఇచేచ స్ాహసం చెయ్ూ లేదు భరదాిజుడు. ఇదే డరమాటక్ ఎలిమంట్స. భరత్ుడు ఆశీమ జీవిత్ం దెబా తిన
కుండా త్న సైనాూనిన దూరం గానే ఉంచి, త్న లోని సంస్ాకరానిన తెలియ్ జేశ్ాడు. అందుకే రామాయ్ణం ఉత్్ మ సంస్ాకరానిన అందించే మహా

గీంధం గా పేరొకనటం. కైక ను దూషించే భరత్ుడితో రామ వన వాసం దెైవ పేరరిత్మని, అత్ని త్లిే కైక నిమిత్్ మాత్ురరాలే నని, రామ వన
వాసం లోక కలాూణా నికే నని బో ధించటం, మనసు కుదు ట పడె టు
ే చేయ్టం భరదాిజ మహరిి చేసిన మహా గొపప కారూం.

భరత్ునికి అనన శ్రీ రాముడు చేసిన న్నతి బో ధ అనిన కాలాలోేనూ ఆచరణీయ్ాలే –ఆ విషయ్ాలోేకి వెళద ాం “తెలే వారు ఝామున

నిరణయ్ాలు చేయ్ాలి. రాజు ఆలోచనలు ముందుగా బయ్ట వారికి తెలియ్ రాదు. రాజన్నతి విశ్ారదులిన మాత్రమ మంత్ురలు గా నియ్మించాలి.
మంతిర సమరధత్ పై రాజఞూభి వృదిధ ఆధార పడి ఉంటుంది. త్గి నంత్ జీతాలు చెలిేంచాలి. సమయ్ానికి ఖచిచత్ం గా జీతాలు బటాిడా చేయ్ాలి.
ఇహానిన గురించి ఆలోచించే బారహీణులిన దూరం గా ఉంచాలి. దేశ సరిహదుదల విషయ్ం లో అనుక్షణ జఞగరూకత్ ఉండాలి. ఆదాయ్ం ఎకుకవా,
ఖరుచ త్కుకవ గా ఉండాలి. సైనాూనికి సకల ఆయ్ుధాలు, సంబారాలు సకాలం లో అందించాలి. దొ ంగను, లంచ గొండిని వదిలి పటా రాదు.

మనసుస, దానం, వాకుకలత్తో పరజలిన ఆ కటుాకరవాలి. ఆలోచించి నిరణయ్ాలు చేయ్ాలి. ఏక పక్ష నిరణయ్ాలు అనరధ హేత్ువులు. పండిత్ులను
నిరే క్షం చేయ్రాదు. కినిదవారిని పేరమతో, చనువుతో చూడాలి “నిజం గా ఇవన్నన మన పరముాతాిలు మంత్ురలు అమలు చేసే్ భయలోకం సిరీ మే

అవుత్ుంది. మన ఏలికలు వీటకి పూరి్గా విశుదధ ం గా పరవరి్స్ ూ, పరజఞ జీవిత్ం తో ఆడుక ంటునానరు. పరగతిని భరషా ు పటా స్ ునానరు. జఞబాలి

అనే ఆయ్న చెపిపన నాసి్ క వాదానిన ఖండిస్ ూ శ్రీ రాముడు “లోకం లో సత్ూమే ఈశిరుడు. లక్షీీ దేవి సతాూనిన ఆశీయించి ఉంటుంది. సత్ూమే
అనినంటకి మయలం “అని చెపిపనవి అక్షర సతాూలే. దీనిన వదిలి “ధనమేరా అనినటకి మయలం “గా మనం వూవహరిస్ ూ చికుకలు క ని

తెచుచకుంటునానం. రాముడు బో ధించిన న్నత్ులతో ఉనన దశ వరీ , పంచ వరీ , చత్ురిరీ , సప్ వరీ , అషా వరీ , తిర వరాీలను, త్రయిా, షాదు
ీ నూ,దెవ
ై
మానుష, కృత్ూ, వింశతి వరీ , పరకృతి, మండల, దిియోన్న, సంధి, విగీహాలాను చాలా తేలిక మాటలతో సూటగా అరధమయిేటే ు చిలుకూరు వారు
వివరించిన తీరు గొపపగా ఉంది.
అరణూ కాండ
అరణూ కాండ –విరాధుని పరవేశమే మహా భయ్ానకం గా ఉంది, రండు తోడేలేను, పది జినకలిన, మయడు సింహాలను, నాలుీ

పదద పులులను ఒక ఏనుగు త్లను ఇనుప శూలానికి గుచిచ భుజఞన మోసుకు వసు్నానడట. వాడి అరుపులో బ్బ.బ్బ.శబధ ం ధినించటం వింత్
గొలిపే విషయ్ం. దీనిన పసి గటాారు వెంకటేశిరుే గారు. మునులు చేసే త్పో ఫలం లో నాలీ వ వంత్ు రాజుకు చెందటం వలే రాజు త్న రాజూం

లో ఎంత్ పరశ్ాంత్ వాతా వరణానిననిన నెలక లుపతాడయ తెలుసు్ంది . దాని వలే ఉభయ్ులకు క్షేమం, భదరతా కూడా. మున్నశిరులతో రాముడు
వారు త్నను ఆజఞా పించాలి కాని అరిధంచటం త్గదు అని, త్న త్ండిర త్నను మునుల సంరక్షణ కరసమే అరణాూనికి పంపాడని అంత్ం లో

రాముని లో విధుూక్ ధరాీనిన, పరజలకు రాజు పై ఉనన అధికారానిన తెలియ్ జేస్్ ాయి. “య్దా పరజఞ –త్దా రాజఞ “అననదానికి ఆ నాడే పునాది
వేశ్ాడు రాముడు అని పిస్ ుంది. మనపాలకులు దీని స్ారం గీహిసే్, ఆందయ ళనలు హరా్లుే ఉండవు. పరజఞ జీవిత్ం కుంటూ పడదు.

సీతా దేవి రామునితో అత్డు ధరీ వేత్్ అయినా సూక్షీం గా ఆలోచిసే్ క దిదగా అధరీం త్నకు గోచరిస్్ ో ందని, సత్ూ ధరీ నిషఠ

బాగానే ఉనాన, ఇత్రుల పారణాలు తీయ్టం అనే వూసనం త్నకు భయ్ంకరం అని పిస్్ ో ందని త్న సందేహానిన నిరాయ్ం గా రాముడికి తెలియ్
జేసింది. స్ాధారణం గా ఏ భర్ అయినా, తీవరం గా గరిహస్్ ాడు. కరపం పరకటంచి ధూమ్ ధాంచేస్్ ాడు. చెంప చెళళళ మని పిస్్ ాడు. మరాూదా రాముడు

కనుక సీత్ జనక సుత్ కనుక, ధరాీ ధరీ విచాక్షణం కలదని, త్నపై పేమ
ర తోనే అలా చెపిపందని మచుచక నానడు రాముడు. భారూ అవసర
సమయ్ాలోే చకకగా కర్ వూ బో ధ చేయ్ాలిసందే ననానడు. ఆమ పరశన కు దీటైన సంత్ృపి్ కరమైన సమాధానం చెపాపడు. తాపసులు త్పో

భంగం చేసే రాక్షసులిన త్మ త్పో బలం చేత్ సంహరించ గల సమరుదలే నని, దాని వలే చిరకాలం గా తాము త్పసుస చేసిపొ ందిన ఫలం ఖరుచ

అయి పో త్ుందని,, లోక కలాూణానికి ఖరుచ అయితే త్మకంటే సంతోషించే వారు ఉండదని కాని త్మ పారణాలను కాపాడు కరవటానికి దానిన
ఉప యోగించి వూరధం చేయ్టం త్మకు ఇషా ం లేదని వారు త్నతో చెపాపరని, తానే వారందరికి దికుక అని మొర పటుా క నానరని, తాను

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

దండకారణూ మునులకు, కండ కావరం తో హాని చేసే దనుజులను మరదన చేస్్ ానని పరతిజా చేశ్ానని, దానిన నిల బటుాకరవటం త్న త్న సత్ూ

ధరీమని చెపపటం, ఆమకే కాదు మనందరికి సందేహ నివృతి్ అవుత్ుంది. అలాంటట మనసరిగిన దంపత్ులు సీతా రాములు. అందుకే నేటకీ
వారు ఆదరశ దంపత్ులని పించు క ంటునానరు.

“మాండమహరిి “త్పో బలం చేత్ నిరిీంచ బడిన “పంచాపసరస సరసుస “నుండి సంగలత్ం అనినకాలాలోేను ఒకే రకం గా విని పించటం
చాలా వింత్గా ఉంది. చిలుకూరు వారికి ఆ సంగలత్ం ఎలా వినిపంచిందయ , ఎవిరూ చెపపని విషయ్మే నని నాకు అని పించింది. మయజికల్
ఫౌంటేన్స ఇపుపడునానయి. అపుపడు వీటలో మహరిి పేరు మీదుగా “మాండ ల్మన్ వాయిదూం విని పించేదేమో ?14వేల మంది రాక్షసులిన
ముహూర్ కాలం లో చంపేసిన శ్రీ రాముని కరదండ పాండితాూనికి, ఆనందం, ఆశచరూం,సంభరమం ముపిపరి గోనగా రాముడిని ఆపాూయ్ం గా
సీతా స్ాధిి కౌగిలించుకరవటం, ఆమకు రామ చందురని పై ఉనన ఆరాధనా భావానికి పరాకాషా ..ఆ సుఖం భర్ కు దేని వలాే లభించదు., త్ృపి్
నివిదు. ఔచిత్ూపు హదుదలో జరిగిన మాధురూ సంఘటనం ఇది.

సీతా పహరణం త్రాిత్ విరహం తో వేదన చెందే రాముడు సకల జీవ రాశిని భసీం చేస్్ ానని అనటం శ్ోకానికి పరాకాషా , ఉనీత్్
పేరలాపనే. ఇకకడ ఉచితానుచితాలు కనిపంచవు. “నారాచం “అంటేనే బాణం. ఇకకడ చిలుకూరు వారు “నారాచ బాణాలు “అనె మాట
ను పరయోగించారు. అవి ఇంకర రకమైన బాణాలా ?పో రాబడా్రని పించింది.. లక్షీణుడు అననను అనునయిసూ
్ , హిత్ం చెబుత్ూ ఆయ్నలో

దుఖం చేత్ అణగి ఉననజఞానానిన మాత్రమ మేలకకలుపత్ునాననని, తాను చెపేపవన్నన పూరిం అననగారు త్నకు చెపిపనవే నని, అవి హిత్
వచనాలే అని అనటం లో సుమితార నందనుడిలో హుందా త్నం, ఆరిందా త్నం, కర్ వూ బో ధ పరసుపటం గా కనిపస్ా్యి. సీతాదేవిని రావణుడు

ఆహరించిన ముహూర్ ం “వింద’అనె పేరు కలిగిందని, ఆ సమయ్ం లో పో గొటుాక ననది, తిరిగి య్జమానికి త్పపక లభిసు్ందని జయూతిశ్ాశస్ ి
రహస్ాూనిన తెలియ్ జేశ్ాడు మహరిి వాల్మీకి. “వంచులక పక్షి “ఆపు లేకుండా కూయ్టం శుభ సూచకమే నని, “జయ్ముీ నిశచయ్ముీరా

“అని పించటం పక్షుల కూత్లోే శుభాశుభాలు తెలియ్ జపేప పరి భాష ఆనాడు వాడుక లో ఉననటు
ే తెలుస్ో్ ంది . కదల లేని వారిని చంపటం,
య్జన పశువును చంపటంఅంత్ నిందూం అని కబంధుని విషయ్ం లో రాముడు అనటం య్జఞాలలో అపుపడు పశు హిం స లేదనే అని
పిస్ ుంది.,

కిషికంధ కాండ –రుషూ మయక పరిత్ం పై నిదిరస్ ూ కల గనన వాడికి ఆ కల య్దారధం అవుత్ుందని, పాపాత్ుీడు, దురాచారుడు దానిన

ఎకక లేరు అనటం సథ ల మహాత్ీయమే. వాలి నాలుగు సముదారలే లో వాలి, సంధయ ూపాసన చేసే వాడు అనన దానికి వివరణ గా సూరోూదయ్ానికి
పూరిమే పశిచమ సముదరం నుండి త్ూరుప సముదారనికి, దక్షిణ సముదరం నుండి ఉత్్ ర సముదారనికి వెళ్ళ సంధాూ వందనం చేస్్ ాడని

వెంకటేశిరుే గారు చెపిపన వివరణ చకక గా సమనియ్ము తో కుదిరింది. వాలి అడిగిన ధరీ సందేహాలకు రాముడు దొ ంగను శిక్షించిన వెంటనే
వాడి దయ షాలన్నన నశిస్ా్య్ని, శిక్షించక పో తే ఆ పాపం దొ ంగల కంటే రాజునే ఎకుకవ గా బాదిస్ ుందని, అందుకే పూరిం మాంధాత్ చకీ వరి్

“శీమణకుడు “అనే వాడు చేసిన మహా పాపానికి ఘోరమైన శిక్ష అనుభ వినాచలిస వచిచందని య్ుకి్ య్ుక్ ం గా ధరీ బో ధ చేశ్ాడు. “దేవ

సఖ పరిత్ం “దాటతే వచేచ 100యోజనాల ఎడారి రాజస్ాథన్ ఎడారా ?అని సందేహం వసు్ంది. “వెైఖానస సరసుస “అవత్ల ఉనన చీకట
పరదేశం లో సియ్ం పరకాశుల ైన దేవత్లు, సిదధ ులు, త్మ దేహం నుండి పరసరించే కాంతి తో త్పససమాది లో ఉండటం ఆశచరూకరం గా ఉనాన,
అస్ాధూం కాదు, సంభవన్నయ్మే నని పిస్ ుంది. ఎనిమిది బుదిధ గుణాలు, నాలుగు బలాలు, పదానలుగు సదు
ీ ణాలను సూక్షీం గా వివరించిన
తీరు ముచచటగా ఉండి. అందరు చదివి తెలుసుకర త్గీ వి
సుందర కాండ
శ్రీ హనుమ సముదర లంఘనం లో సురస ను ఎదురొకనే టపుపడు శరలరానిన తొంభై యోజనాలకు పంచాడు అనటం అసంబదధ ం గా, పిలేల

సంతోషం కరసం చెపిప నటు
ే గా ఉందనటం నాకు నచిచన విషయ్ం. క నిన చోటే ఇలాంట ఔచిత్ూ భంగాలు బాధిస్్ ాయి. లంకలోని భావన
సముదాయ్ాలనినట గురించి చెపిపన విధానం తెలుసుకర త్గినది. నాలుగు దాిరాలుండేది “పదీం “అని, ఇవి సరితో భదరమని, పశిచమ
దాిరం లేక మధూ వంపు తిరిగిన చత్ుస్ాశల గృహానిన “హయ్ాననం “అంటే, గురీపు ముఖం అని, దక్షిణ దాిరం లేని దానిన “వరధమానం
“అంటారని ఇది ధన పరదమని, త్ూరుప దాిరం లేని ది”సిసి్ క గృహం “అని ఇది పుత్ర, ధన, సంపదల నిసు్ందని కేటగరైజ్ చేయ్టం క త్్
విషయ్ాలను తెలియ్ జేసింది. వీట వివరణ ఇవిటానికి చిలుకూరు వారు ఎంతో శీమించి ఉంటారని పిస్ ుంది.

పుషపక విమానం య్జమాని మనసుసను బటా నడుసు్ందని, య్జమాని నియ్ంత్రణ లోనే పని చేస్ ుందని, ఏ వేగం కావాలంటే

ఆ వేగం లో వెళ్ ళందని వాల్మీకి చకకగా వరిణంచిన విషయ్ానిన తేట తెలుగు మాటలోే వరిణంచటం బాగుంది . మన విమానాలోే ఇంకా రావాలిసన

మారుపలను ఈ పుషపకం సూచిస్ో్ ందని పిస్ ుంది. రామ రాజ భయషణుడు రాసిన “వసు చరిత్ర “పరబంధం లో ఇందురడు వసు రాజుకు మహా

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

మహిమానిిత్ మైన విమానానిన బహూక రిస్్ ాడు. అందులో ఎయిర్ కూల్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ కూడా ఉంటాయి. పుషపకం కంటే

మరుగైందనన మాట. “వసు రాజు విమానం “పేరుతో చాలా ఏళళ కిీత్ం నేనొక వాూసం రాశ్ాను “మయసీ మాస పతిరక “లో పరచురిత్మైంది. ఊరికే

కంపారిజన్ కరసం చెపాపను. రావణాసురుడు కుబేరుని దగీ ర నుంచి పుషపకానిన లాక కంటే , వసురాజు దివూతాినిన మచిచ దేవేందురడు ఈ
విమానానిన కానుక గా ఇచాచడు అదీ కధ.
సీతా దేవి ని త్పప సీ్ ల
ి నెవిరిని రావణుడు బలాతాకరం గా లంకకు తీసుక ని రాలేదని, అత్ని గుణాలకు ఆకరిిత్ుల ై వారే వచాచరని,

మరో పర పురుషుని పై వారికి పేరమ లేదని అందరు సత్ుకల సంజఞత్లే నని ఈ కాండలో ఉననది . కాని ఉత్్ ర కాండ లో దీనికి విరుదధ ం గా

విషయ్ాలునానయి. రావణ గాంభీరాూనికి పరతిభకు, హనుమ అపరతి భుడయ్ాూడని కాని భయ్ పడ లేదని మంచి వివరణ నిచాచరు వెంకటేశిరుే
గారు.

య్ుదధ కాండం
య్ుదాధనికి బయ్లేదరిన వానర సైనాూనికి సూచన లిసుా , సుగలీవునికి శ్రీ రాముడు చాలా హెచచరికలు చేశ్ాడు. శత్ురవులు కంద

మయలాలోే, ఫలాల లో విషం కలిపే పరమాదం ఉందని, ఏమరు పాటు ఏ మాత్రం త్గదని, భయ సైనాూనికి “air protection “ఉండేటే ు చూడమని
చెపపటం య్ుదధ సమయ్ం లో రాజు ఎనిన జఞగీత్్లు తీసుకర వాలో తెలియ్ జేసే య్ుదధ విధానమే కాక, య్ుదధ న్నతి కూడా ఉంది.సూరూ

మండలం చుటూ
ా చినన యిెరీని గయడు కడితే అందులో నలే మచచ ఉంట రాబో యిే పరళయ్ానికి సూచన అని మహరిి వాల్మీకి తెలియ్ జేశ్ాడు.
ఇది లంకకు చేటు కనుక, ఆ సమయ్ం లోనే య్ుదధ ం పరకటంచాలని రాముడు లక్షీణుడి తో అనటం రాజన్నతికి గొపప ఉదాహరణ. య్ుదధ
త్నా్ినికి మకుటం. జఞంబ వంత్ుడు “గదీ దుని “కుమారుడని, అత్ని త్ముీడి పేరు “ధూమురడు “అని మనం తెలుసు క ంటాం.

మాలూ వంత్ుడు రావణుడి పిన తాత్. రావణుడికి న్నతి బో ధిస్ ూ మహరుిలు అగిన వల పరకాశిస్ా్రని, ధరీ సంరక్షకులని, వారి
య్ాగ ధూమానికి రాక్షసులు చెలే ా చెదరౌతారని, రాక్షస తేజఞనిన అణచే సరి సమరుధలు మునులని, వారి త్పో గిన రాక్షసులకు తాపం

కలిగిస్ ుందని వారిని బాధించటం వలే రావణుడు పత్నం క ని తెచుచకరనానడని బో ధించాడు మాలూ వంత్ుడు. రామునితో సంధి చేసుక మీని
రావణుని త్లిే కైకసి, “అవిదుధడు “అనే ముసలి మంతీర హిత్వు చెపాపరు. వినలేదు. వినాశ కాలే విప రలత్ బుదిధ అంటే ఇదే.

పాదాలోే పదీ రేఖలునన సీ్ ల
ి ు స్ామారజఞూధి పత్ుల భారూ లవుతారని హస్ స్ాముదిరకం చెపాపడు వాల్మీకి. పుషపక విమానం

విధవలను తీసుక ని పో దు అనే విషయ్ం విమాన రహసూం. భరదాిజుడు విమాన శ్ాస్ా్ానిన రచించాడని మనకు తెలుసు. దీనిన జరీన్,
జపాన్ దేశ్ాల వారు తీసుక ని వెళ్ళ, విమానాలు తాయ్ారు చేశ్ారని మన వాళళ నమీకం. కుంభ కరుణడు న్నత్ులు బో ధిస్ ుంటే నిండా మునిగిన
రావణుడు న్నత్ులతో చరిచంచే సమయ్ం కాదని త్న తెలివి త్కుకవ, భారంతి వలే లోపాలు చేశ్ానని ఇపుపడు కర్ వూమేమిటో ఆలోచించమని

దశగలీవుడు అనటం త్క్షణ కర్ వవూ బో ధ యిే.జరిగి పో యినాదనిన గురించి నిరణ య్ం తీసుక నే సమయ్ం లో ఆలోచిసూ
్ కాలం వృధా చెయ్ూ రాదన్న

అందరు గురి్నుచకరవాలిసన విషయ్ం. అత్ని త్పుపలోే అందరికి బాధూత్ ఉంది..ఎలా అత్డిని బైట పడేయ్ాూలో ఇపుపడు సూచించాలి. లక్షీణ
మయరచ సందరాం గా రామ విలాపం లోన్న ఉచితానుచితాలను చిలుకూరు వారు చకకగా చిలికి విశ్లేషించారు. ఆదిత్ూ హృదయ్ానిన అతి
త్కుకవలో అందులోని ఆంత్రాూనిన సూక్క్షీం గా చెపపటం విశ్లషం. బాగుంది.

పేరమించే గుణం లేని రాజుతో య్ుదాధనికి పో వటం సైనికులు ఇషా పడరని కనుక య్ుదధ ము లో పాలకీనే వానర వీరులను ముందే
సత్కరించమని రాముడు విభీషణుడికి చెపిప చేయించాడు. ఇది తాూగానికి త్గిన గురి్ంపు నివిటమే. అందుకే మన పరభుత్ిం వీర, శ్ౌరూ
చకీ,పరమ వీర చకీ పురస్ాకరాలిచిచ సత్కరిస్్ ో ంది. సైనికులను సంతోష పరుసు్నానరు. అయోధూకు వెళ్ ల శ్రీ రాముడు భరదాిజ మహరిి ని

సందరిశంచి తాను వెళళళ దారిలో వృక్షాలు అన్ననఅకాలం లో కూడా సమృదిధగా ఫలాల నివాిలని, పుషప ఫల భరిత్ం గా ఉండాలని కరరాడు.
పరజఞ క్షేమం అడుగుడుగునా రాజు కర్ వూం అని తెలియ్ జేసే సంఘటన. రాముని త్రఫున రాజూం చేస్ ునన భరత్ుని కాలం లో అన్నన పది

రటు
ే అభి వృదిధ చెందాయ్ట. అది విని అందరు ఆనంద బాషాపలు రాలాచరట. త్న పై ఉంచిన బాధూత్లను భరత్ుడు ఎంత్ సకీమం గ
నిరిరి్నాచడయ , ఎంత్ నియ్మ బదధ ం గా పరి పాలన నిరి హించాడయ మనకు తెలుసు్ంది. ఇదంతా త్న గొపప కాదని రామ భదురని పరభావమే
నని అతి వినమరం గా భరత్ుడు చెపపటం అత్ని సుగుణ సంపతి్ ని రటా ంపు చేస్ ుంది .

ఉత్్ ర కాండం
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అయోధూ రాజుల పురోహిత్ుడు వసిషా మహరిి సప్ రిి మండలం లోన్న వశిషుాని రూపాంత్రమే. బరహీ దేవుడు మొదట గా జలానిన

సృషిాంచాడు. జల రక్షణ కరసం పారణ సృషిా చేశ్ాడని అవి ఆహారం లేక న్నర సించి బరహీ ను పారరిధసే్ , వాటకి జఞవసతాిలు పరస్ాదించి, జల రాసిని
కాపాడమని ఆదేశించాడు. అందులో “అలాగే రక్షిస్్ ాం “అనన వారే రాక్షసులు గా పుడతారని “అటాేగే పూజిస్ా్ం “అనన వారు య్క్షులు గా
పుడతారని బరహీ అనటం తో ఈ జఞత్ుల ఆవిరాావం జరిగిందట. మన నోరే మన కరీలను నిరేదశిసు్ందని తెలియ్ జేసే య్దారధ సనినవేశం
ఇది.

రావణాసురుడికి ఆహుతి చేసుక నాన తొమిీది త్లలను బరహీ మళ్ళళ పరస్ాదించటం, కరరిన వరాలివిటం, అత్ని చావుకు అత్డే

కారకుడవటం --అంటే -మానవులను తేలిగాీ తీసి పారేయ్టం, వారి వలే త్నకే పరమాదం రాదనన వాడి ధీమా వముీ అయి పో యింది . అదే

విభీషణుడు అనిన వేళలా త్న బుదిధ ధరీ ము మీదే సిథరం గా ఉండాలని కరరు క ంటాడు. అననదముీ ల ైనా ఆలోచనలోే, నడవడి లో,
పరవర్ నవర్ నలో ఎంతో భేదం కని పిస్ ుంది. బుదిధ కరీను అను సరించే ఉంటుందికదా. కాలకేయ్ాది రాక్షస సంహారం లో త్న స్ో దరి శూరపణఖ

భర్ ను కూడా చంపేశ్ాడు రావణుడు. ఇదేమి ఘోరం అని పరశినంచిన స్ో దరితో య్ుదధ ం లో బంధుతాిలు గురు్కు రావు అనానడు. జరిగన
ి
దానికి పరిహారం గా స్ో దర త్ులుూ డెైన ఖరునిన దండకారణాూనికి అనది కార రాజు గా, స్ో దరుడు దూషణుడిని 14 వేల రాక్షస గణానికి సేనాధి
పతి గా చేసి, శూరపణఖ కు తోడిచిచ జనస్ా్నానికి పంపాడు. అంతే కాదు ఆమ ఆడింది ఆటగా, పాడింది పాటగా హాయిగా ఉండే సేిచచనూ
ఇచేచశ్ాడు. వారంతా చేయ్ని అకుీత్ూమే లేదు. బరి తెగించి పరవరి్ంచారు. ఇషాా రాజూం గా పరవరి్ంచారు. దానికి పరతి ఫలం గా జన స్ాథనం లో శ్రీ

రాముడు వారందరలన వీర వికీమంతో సంహరించి లోకరప కారం చేశ్ాడు. ఇపుపడు మనం ఉంటునన “జన దండకారణాూనికి “ఈ ఏడు ( april2011
) “ఖరుడే అది పతి. అంటే ఖరనామ సంవత్సరం లో ఉనానం కదా. ఇపపటకే ఎనోన నేరాలు, ఘోరాలు చూసు్నానం ఇంకా యిే విపరలతాలు
చూడాలో ?

ఇందరజిత్ పరాకీమం అవకీ మైంది. అందరు త్పసుస చేసి అమరత్ిం కరరుక ంటే, త్న పరాకీమానిన చూపి అమరతాినిన

సంపాదినుచక ంటానని బరహీ దేవునితో చెపిప, త్ధాసు్ అని పించుక నన రావణ కుమారుడత్డు. ఇందురడు అహలాూ జఞరత్ిం చేసి నపుడు

గౌత్మ మహరిి ఇందురడు చేసిన పరతి చెడ్ పని మనుషుూలోే కూడా వాూపిస్ ుందని, మానవులు చేసిన పాపం లో చేసిన వారికి సగం పాపం
ఇందురడికి మిగిలిన సగం పాపం సంకీమిసు్ందని శపించటం పాప కారూ తీవర పరిణామాలను తెలియ్ జేస్ ుంది . ఇందరపదవికే అసి్ రత్ిం తెచిచన
పాపి అయ్ాడు దేవేందురడు. మహా అంద గతే్ అయిన అహలూ రూప గరిం ఆమ నూ పతిత్ు రాలిని చేసింది . గౌత్ముని శ్ాపంతో ఆమ ఏకైక

అంద గతే్ అననది పో యి, అందరిన అంద గతే్ లను చేయ్టం జరిగింది. ఆమకు ఖేదం, స్ామానుూలకు మోదం. రూప గరిం పత్నానికి పరా
కాషా .అయింది అహలూ విషయ్ం లో.

1000 వ పేజి లో జనకుడిని విదేహుడు అనటం దేహం నుండి పుటుాకరచాచడని చిలుకూరు వారు రాశ్ారు. కాని “దేహ భారంతి లేని

వాడు కనుక విదేహుడు అయ్ాడు “అని పదద లు చెపపగా, చదవగా నేను తెలుసుక నన విషయ్ం.

భయమి పై రండవ అధరీ పాదం మోప బడటం తో దాిపర య్ుగం పేరు వచిచంది అనన మాట సరైనదే నని పిస్ ుంది . ఎంత్ త్పసుస
చేసినా, శరలరం పై భారంతిని పో గొటుాకర లేక పో తే “శ్లిత్ునికి “పటా న గతే అందరికి పడుత్ుంది.
తెలియ్ని విషయ్ాలను తెలుసుక నే విదూకు “ఆవర్ ని “అని పేరుందని నాకు ఇది చదివిన త్రాితే తెలిసింది. ఇంకా ఎనోన
విషయ్ాలను వెంకటేశిరుే గారు సపృశించి వివరించి అంద జేశ్ారు. ఉత్్ ర రామాయ్ణం లో “భిక్షు తాడిత్ “కుకక కధ లో దెైవ దరవాూపహరణం

ఎంత్ట నేరమో దాని వలే వచేచ అనరధమేమితో తెలియ్ జపు్ంది. ఇకకడయ విషయ్ం మనవి చేస్ ునానను. విజయ్ వాడ ఆకాశ వాణి వారు
“ఆలోచనా లోచనం “శ్రరిిక కిీంద పరతి మంగళ వారం ఉదయ్ం ఏదుం పావు కు పరస్ారం చేస్ ునన దానికి ననున రాయ్మని డెైరకార్ శ్రీ మంగళ

గిరి ఆదిత్ూ పరస్ాద్ గారు కరరగా నేను పదానలుగు ఎపి స్ొ డుే రాసే్ , పరస్ారం చేశ్ారు. ఆరవ ఎపిస్ో డ్ లో “భిక్షు తాడిత్ “కధ పరస్ార మైంది.
దానికి నేను పటా న పేరు “దేవుని స్ొ త్ు
్ తింటే విపతే్ “.
శ్రీ చిలుకూరు వెంకటేశిరుే గారు త్కుకవ వూవధిలో వాల్మీకానిన నే రుపగా అనువ దించారు. ఎకకడా కిేషాత్ లేదు. అనియ్
కాఠినూమయ లేదు దారక్షా పానకం గా రచన స్ాగింది. ఆస్ాిదన్నయ్ం గా ఉంది..శ్రీ రామునికి ఆందర దేశ్ానికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉందని,
య్ుదధ ం త్రాిత్ రాముడు అయోధూకు వెళళ కుండా భదారచలం లోనే క లువెై నిలిచి పో య్ాడని పరఖాూత్ కవి, విమరశకులు, “విశినాధ కాళ్
దాసుకు మలిే నాద సూరి”అయిన సిరలీయ్ మలే ం పలిే శరభయ్ూ అయ్ూవారు చమత్క రించారు., శ్రీ రామ నవమిని ఆందర దేశం లో చేసి నంత్

వెైభవం గా ఇంకకకడా చెయ్ూరు ఊరూరా వీధి వీధినా శ్రీ రామ నవమి పందిళళ తో కరలాహలం గా ఉంటుంది. రామాలయ్ం లేని ఊరు ఉండదు.
సీతా రాముల పేరులో ఏదయ ఒక పేరు పరతి ఇంటలోను ఒకరికి ఉంటుంది. అలాంట రామ చరిత్ను మహరిి వాల్మీకి రాసి తాను ధనుూడెై లోకానిన
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ధనూత్ చెందిసే్ చిలుకూరు వారు తెలుగు వచనం లో ఆ మాధురాూనిన, విశ్లషాలను అందించి, మళ్ళళ ఒక స్ారి ఆ వెైభవానిన చూపించారు. రుషి

ఋణం తీరుచక నానరు. అభుూదయ్ కవి అనుభయతి కవి సిరలీయ్ దేవర క ండ బాల గంగా ధర తిలక్ (అమృత్ం కురిసిన రాతిర ఫేం ),పరవశించి
శ్రీ రాముని గురించి రామాయ్ణానిన గురించి అదుాత్ం గా చెపిపన పదూం గురు్ చేస్ ూ

“రామ శబ్ద ము చాలు ర్చచలో గ్టటులో –పులకంచ నటటు ది పూవు లేదు
స్తీత్ శబ్ద ము చాలు శీత్్వో గ్రరషమమో –వర్దల ై పార్ని వాగ్ు లేదు
రామ స్తీతా నామ ర్మూ నాదము చాలు –కోవెల కానటటు గ్ుండె లేదు
రామాభి రామ కీర్తనముతో మడియని –సమయ భావ మద నిశాచర్ుడు లేడు
వాడ వాడల నాడు జీవత్కదాంశ–సంపుతీక్ురత్ కాక్ుత్్ య చరిత్ మోోగ్ే
దాని గ్ైకొని, పరతిభా నిదానుడెైన –మౌని వాల్మమక అక్షర్ మాలూ గ్యరేచ “
దీనికి ముకా్యింపుగా సీతా రాముల అభేదానిన తెలియ్ జపేప కవి సమారట్స విశినాధ వారి రామాయ్ణ కలప వృక్ష కావూం లో

అశ్ోక వనం లో హనుమ దరిశంచిన సీతా మాత్ సిరూపానిన వరిణస్ ూ చెపిపన పదూ వెైభవానిన ఒకక స్ారి దృషిాకి తెస్ ూ,సలవు
తీసుక ంటునానను

“ఆక్ృతి రామ చందుర విర్హాక్ృతి, క్నబిమ తీర్ు సాామి చా
పాక్ృతి, క్నుులన్స పరభు క్ురపాక్ృతి, కైశిక్ మందు రామ దే
హాక్ురతి, సర్ా దేహమున యందున, రాఘవ వంశ మౌళి, ధ
రామక్ురతి, క్ూర్ుచునును విధ మంత్యు, సాామి పరతిజఞ మయరిత యై “
సంపూరణం

పదచిత్ర రామాయ్ణము –అరణూ కాండ
తెలుగు కదా సీమలో అలవోక గా విహరించి, విమరశ అరణూం లో వీర విహారం చేసి, ఇపుపడు పద చిత్ర రామాయ్ణం లో సభకి్కం గా

విహరిస్ ునన ఆపు్లు శ్రీ విహారి గారికి –మనః పూరిక పరణామాలు. ఉభయ్ కుశలోపరి –
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మేమిదద రం ఏపిరల్ మొదట వారం లో

అమరికా వెళ్ే, ఆరు నేలలుంది, అకరాబర్
మొదట

వారం

లో

తిరిగి

వచాచము.

వెళళళటపుపడు మీ “అయోధూ “నుతాపీగా
ఇకకడ చదివే తీరిక లేనందు వలే

అమరికా

తీసుక ని

వెళే ాను.

మాతో

మేము

వచేచసరికి “అరణూ కాండ “అందింది. రండు
చది వాను. ముందుగా అయోధూ కాండ

గురించి – అమరికా లో నాలుగైదు స్ారుే

చదవ టానికి తీవర పరయ్త్నం చేశ్ాను. కాని

కదా భారమో అనినటా అందులో వాూపించిన

దుఃఖ

భారమో,

గుండెలిన

పిండి

వేసే

సనినవేశ్ాల బరువో, అందరి మనో భావాలు

ఆర్ర మై పో వటం వలే

పో వటమో తెల్మదు
పదాూనికి

గుండె బరువెై

కాని పదూం నుంచి,

కదలటానికి

చాలా

సమయ్ం

పటేాది.. ఆపి మళ్ళళ చది వే వాడిని. మళ్ళళ అదే
సి్ తి. కధే అంత్. రామ వనవాస పారరంభం

అందరలన శ్ోక సంత్పు్లను చేసింది. శ్ోక
సందరపు కర తాలు ఈడిచ ఈడిచ త్నను

త్ునానయి.

గుడ్

దిటవు

చేసుక ంటేనే

ముందుకు స్ాగ గలమని పించింది. మొత్్ ం

మీద అకకడే అయోధూ ను పూరల్ చేశ్ాను. ఏదయ

మీ త్నువు లో ఇవత్ళ్ంచిన పారచీ భావం

మిమీలిన ఊపిరి సలప కుండా శ్రీ రామ
గాధను

విశినాధ

రాయిస్ో్ ంది.

మీ

దరశనమిస్ా్డు.

కవిత్ిం

లో

పురాకవుల

వెైభవం జయూత్కం అవుతోంది. పరతి పదూం స్ాన దేరింది. సందరాానికి త్గిన ఛందసుస నుపయోగించి, ఆ ఛందసుసకే స్ారధకత్ ను చేకూరాచరు.
అడుగడుగునా మీ ఆరాధన భావం వేద వేదాంగాల పై పటుా కాన్న పిస్ ుంది . చాలా కాలానికి దీని పై రాసు్నానను కనుక ఇంత్ కంటే రాయ్టం
సమరధ న్నయ్ం కాదని పించి అయోధూ ను ముగిస్ ునానను.

మేము వచేచసరికి అరణూ కాండ మా కరసం ఎదురు చూస్ో్ ంది . కాస్ వెసులు బాటు చేసుక ని పది హేను రోజుల కిీత్ం చదవటం

పారరంభించి పూరల్ చేశ్ాను. దాని పై పూరి్గా రాసే ముందు మీకర విజా పి్., త్ిరలో మీరు మిగిలిన రండు కాండలు పూరి్చేస్్ ారు. అపుపడు వాటకి
అను బంధం గా మీరు వాడిన వివిధ ఛందయ రలత్ులు, వాట అవసరం అవి సందరాానికి ఎలా త్గి ఉనానయి, కధకు ఏవిధం గా దయ హద పడా్యి,
శిలాపనిన ఎలా పరి పుషా ం చేశ్ాయి, కదా నిరిహణ లో అవి ఎంత్ విలువను సంత్రించుక నానయి అనన విషయ్ాలనినట మీద స్ాది కారం గా

ఛందయ నిపుణులు ఎవరి తో నెైనా విశ్లేషణాత్ీకం గా వివరణాత్ీకం గా పరిశ్రలన, పరి శ్ోధనా చేయించి రాయిసే్ పరమాదుాత్ం గా ఉంటుందని
నాకు అని పించింది. ఆ పని త్పపక చేసి,నాబ ంటే కు అందులోని రహస్ాూలను అందు బాటు లోకి తీసుకు రావాలని మనవి చేస్ ునానను.

అర్ణూ కాండ
ముఖ చిత్రమే మహా ముచచట గా ఉంది.”వెడల ను కరదండ పాణి “కి అనుగుణం గా ఉండటం త్గినది. త్పో ధను ల ైన మహరుిలను

వరిణంచి చెబుత్ూ “చిరుత్ నవుిల నిసువు –ససి, మిస –నొసలు “అనటం క త్్ దనం. శ్రీ రామ స్ో దరులను చూచినా వర ముని బృందం “గాలి
పటంబుల గాంచుచు కేరేడు బాలల పగిదిన్ “అని పించటం అడవిలో గాలి పటాలను ఎగరేసి చూపించి నటు
ే ంది. భావుకత్ కు జయహారుే. ఆ

రండు పదాూలను “మధుర గతి “చందం లో రాయ్టం వారి మనసు మాధురాూనిన వూక్ ం చేసింది అది అమృత్ కాంక్షే మునులకు. అకకడి
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పారకృతిక అందానిన వరిణంచే ముందు “కమల గలతి “లో చెపిపన కరమల భావం

బాగుంది. సమగలతి, పవడ గలతి పదాూలలో వాతావరణ పరశ్ాంత్త్ గోచరించింది.
“రామ రామాభుూదయ్ హితా రామ స్ో మ “అనే పదూం లో పాదాలన్నన ఆమేరడితాల ై

స్ొ గసు కూరాచయి. మునుల ఆనంద పార వశూం కనిపంచింది. తాపసీ లలనల
దరశనానిన “సుమంగలి”పదూం లో జయడించటం ఔచితాూనికి పరమో దాహరణ

రండే పాదాలతో స్ాగే “కలియ్ుగ మంజరి “పరకృతి చిత్ర పటానిన ఆవిషకరింప

జేసింది. అంతే కాక గమనానిన సూచిందని పించింది “సకల మరిగిన వారు స్ాక్షుల ై
నిలువ, --వికలపము నొందె నడవి త్నంత్ తాను “అనన మాట స్ొ గసు గా
ఉంది.విరాధ కధలో రాముని సి్ తిని రామానుజుడు “న్నరు రామియ్ున్, స్ారము
లేక తీలు బడు ససూములో త్ల వంపు “గా ఉందని గొపప స్ామూం గా రైత్ు భాష

గా చెపాపరు. వాడి మదానిన “మత్్ కీీడ”లో వరిణంచటం బాగు బాగు. అగస్ య మహరిి
రాముని తో రామ ధరీ పతినని “ఈ ధరాజ, న్న మనసు ధార లోని సిరి, మానిత్
వరి్ని భాగూ రాశియ్ున్ “అని చెపపటం లో సీతా స్ాధిి వేద శిఖా మణి అని గురు్

చేయ్టమే. శూరపణఖ చేసిన పనిని “పరగాయ్ పని “అనటం క త్్ మాటే.

స్ో దరుడు రావణుని తో శూరపణఖ సీతా దేవి గురించి “సుధుూపాసూ –
స్ౌందరూమున కామే నిరిచనము “అనన మాటలలో మొదటది పారచీ నత్కు,
రండయ ది

భావా

ఆధునిక

విషకరణకు

నిదరశనం.
మారలచాశీమం లో రావణుని తొందర పాటు ను వరిణంచేందుకు వాడుక నన

దురత్ విలంబ్బత్ం, అశి గతి సందరోాచిత్ం గా ఉనానయి. మాయ్ లేడి ని చూసి

సీత్ వాూమోహ పడటానికి “మధురాకకర “పదూం మధురం గా అకకర తీరిచంది.
తిరపదలు

“తిరపధలాే

“శ్ోభించాయి.

సీత్ను

రావణుడు

త్ర

లించటానికి,

త్రళానిన,అలప మైన మనసు తెలియ్ పరచటానికి “అలాపకకర “ ఉపయోగ
పడా్యి. సీత్ను లంకకు చేరచటానికి “వియోగిని “ఛందసుస బాగా తోడపడింది
శబరి రాముని రాక కై ఎదురు చూసూ
్ పూల చెటేను సరి చేసే పదూం “ఓపిక

జేసి క ంచు”కృషణ శ్ాసి్ ి గారి రచనా అని పించింది సుమా. “వియ్తి చందం “లో ఆమ
మనో వేదన ఆరాధనా చకకగా ఆవిశ్ారైంచారు. “ఆలస గతి “లో ఆమ రాముని
“ఆలస గతి న్న రరుగు డెైన దయ్ చేత్న్ “ అని చెపిపంచటం అరుదెైన విషయ్ం.
సందరోా చిత్ం పరమ ఔచితీ వంత్ం. అరణూ కాండ ముగింపు లో ఆ కాండానిన

“సత్ూ ధరీ పరాకీమ సత్ి వివుుతి –య్ుదిత్ సుఖ దుఃఖ మిశీ భావోప పతి్ –
సమాధిక పద చిత్ర రచనా శ్ాిస సమితి “అని మొత్్ ం స్ారానిన పిండి చెపాపరు.

ఇంత్ కవితా విహారం, కదా కదన.శిలప విహారం మీరు చేసినా వినమరం

గా “రధియిెై శ్రీ రఘు రాముడు –కధనము నడిపను, మదీయ్ కరములు వారసన్ –విదియ్ు, విధానము నత్నివే –పరదిత్ కు నేనెటే ు త్గుదు
–పలుకుల వెలదీ “అని సరసితీ దేవికి నివేదించటం మీ వినయ్ానికి, పరదిత్కు, మహా సంస్ాకరానికి పరతీక.
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తికకన భారత్ం
స్ాహితీ బంధువులకు –”తికకన భారత్ం ”శ్రరిికను దారా వాహికం గా పారరంభిసు్నానను. దీనికి ముఖూ
ఆధారం సిరలీయ్ భయపతి లక్షీీ నారాయ్ణ గారి రచన.
ఇందియ్
ర ాలను బాహూం గా పరవరి్ంచ న్నయ్ కుండా ఆత్ీ లో వేల
ర చట మే య్జా ం. ఆత్ీ- అగిన సిరూపమయ, నిరీల
మైనది. ”య్జయా వెై పురుషః ”అననది శుీతి. కనుక జఞాన య్జా ం దాిరా పరమ పురుషుని పొ ందటం జఞాని చేయ్
వలసిన పని. పురుషుడే వేదం కనుక మళ్ళళ వేద ధరీం దాిరా కూడా స్ాధించ వచుచ అని భావం. ”వే ద తాత్పరూ
మారసి, వేది త్త్ి మరుగు వారు వేదజునలు ”అనానరు తికకన స్ో మయ్ాజి. తాను ఆ సి్ తి పొ ందాడు కనుక మహా
భారతానిన అంత్ ఉదాత్్ ం గా తీరిచ దిదద ాడు కవి బరహీ. ”self is poorna, the absolute. Are you apart from
poorna ?.if it is so will it be poornaa ? అనానరు శ్రీ రమణులు. అంత్ట ఉత్కృషా మన
ై తాదాత్ీయ సి్ తి ని పొ ందితన
ే ే,
త్న కావూం ఆ వేద పరమారాధనిన అందివి గలదు అని త్లచాడు తికక య్జి. ”only one who can give every
thing to the divine enjoys the all pervading divine ”అని శ్రీ అరవిను్లంటారు. ఆ సి్ తి ని స్ాధించి, త్న రచనకు
పరమ మైన విలువను సంత్ రించి పటాాడు తికకన. అదొ క మానసిక ఆరోహణ. కావూం లోనూ, కావూ నాయ్కత్ిం
సరసభారతి ఉయ్యూరు

44

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

లోను మానవ జీవిత్ం లోను-అంత్టా కలిసి. మనం సిదధం గా ఉంట, ఆ పరమాత్ీ మనలిన మారుస్ా్డు. ఆ పని
నిరంత్రం జరిగద
ే ే. మనం ఆ వేదక
ి ను నిరిీంచు కరవాలి. అంతే -the divine is at work to transform you and
you must open to iinorder to let it work freely, in you ” అనన శ్రీ అరవిందుల వాకూం య్దారధమే. అలాగే త్న
మానసిక సి్ తి ని మారుప చేసుక నానరు స్ో మయ్ాజి. అందుకే ఆందర భారత్ రచన అంత్ట పవిత్ర య్జా ం గా భావించి
పూరల్ చేసి, తాను ధనూత్ చెంది, లోకానిన ధనూత్ చెందించి, కావాూనికి వేదతాినిన కలిపంచాడు. అనుక్షణం ఎదగటం
ఎలాగో తాను ఆచరించి ”,ఆదరశ కవి రుషి ”అయ్ాడు ఉభయ్ కవి మిత్ురడు. ఆ విధానం ఏమిటో పరిశ్రలించి తెలుసు
క ందాం.
భారత్ కదా స్ామానూ మానవుని కధే. త్ండిరని
పో గొటుాక ని, పిన త్ండిర పో షణ లో ఉనన బాలుర
జీవిత్మే కదా !దాయ్ాదులు, ఈరషాూ, అసూయ్,
దురాశ్ాపరులు.

వాళళదే

మొదట

పై

చేయిగా

కనిపసు్ంది. అంటే అధరీం మొదట విజయ్ం స్ాధించి
నటు
ే కాన్న పిస్ ుంది. పై చేయిగా ఉననటే ని పిస్ ుంది.
పాండవుల జీవిత్ం కూడా అంతే కదా. అందుకే భారత్
కదా

-మన

జీవితాలకు

దగీ ర

గా

ఉంటుంది.

పాండవులకు దౌరపది థయ వివాహం అయిన త్రాితా
క ంత్ స్ాంఘిక ఔననత్ూం వారికి కలిగింది. బంధుత్ిం
బలపడి, త్మకు అండగా నిలబడే వారు దొ రక
ి ారు. శకి్
య్ుకు్లు, ధారిీక జీవిత్ం, క ంత్ కాలం వారికి ఉననత్
సి్ తి ని కలిపంచాయి. ధరీక్ విజయ్ం ఇంకా ఒక సి్ ర
రూపం దాలచ లేదు. దురోూధనాదుల అధరీ పరవు ుతి్
వలన తాతాకలికం గా, అధరాీనికి విజయ్ం లభించి
నటు
ే కాన్న పించి, ధరీ రాజఞడులకు రాజూ భరషాత్
కలిగింది. దీనిలో ధరీ రాజు దయ షమయ క ంచే మైనా పాత్ర వహించింది. అదే దూూత్ వూసనం. దాని ఫలిత్మే రాజూం
పో వటం, అవమానం, కషా నషాాలు. మానవ జీవిత్ పరిణామం కూడా అంతే. ఏదయ ఒకటో రండయ లోపాల వలే జీవిత్ం
అషా వూస్ మై పో వటం లోక సహజం. కషాానుభావం వలే ఉత్్ మ మైన, స్ాతిిక పరవు ుతి్ కల వారి లో హృదయ్ పరి
వర్ న కలుగు టుంది. అలాగే అరణూ, అజఞాత్ వాస్ాను భావం ధరీజుని చిటాా శుదిధ కి మారాీనిన చూపించి, లోక
కళాూణం కరసం శ్ాంతి పరయోగం చేసి విఫలుడెన
ై ాడు. క్షాత్ర ధరాీనిన అనుసరించి య్ుదధ ం చేయ్ వలసిన అత్ూవసర
పరిసతి
ి్ కలిగింది. అయిషా మన
ై ా త్పపని చరూ.అది. త్న పక్షాన ధరీం ఉనాన, అధరీ పక్షం థయ పాటు త్న వారూ
య్ుదధ ం లో నశించారు. ఇదే పరకృతి సిభావం. ఒక సంఘరిణ ఏరపడిత,ే రండు పక్షాలకు నాశనం త్పపదు. ఇది రాజు
అయిన ధరీ రాజు కు సియ్ం గా తెలిసిన విషయ్ం. త్రువాత్ ఇదే వెైరాగాూనికి కారణం కూడా అయింది.
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ఇకకడ మళ్ళళ మనం మానవ జీవిత్ం తో పో లుచ క నదగిన విషయ్ం ఒకట ఉంది. ఉతాసహ వంత్ మన
ై య్వినం
దాటగానే, కషా సుఖానుభావం దాిరా పరిణామం వచిచ, శ్ాంతి కరరటం సహజ లక్షణం. అంత్వరకు ఐహికం పైనే
కేందీక
ర రించిన దృషిా, ఆముషిీకం వెై పు కు మరలు త్ుంది. అలాగే పాండవుల జీవిత్ చరిత్ర కూడా. భారత్ం లోని
వివిధ ఘటాాలు ఈ పరిణామ కీమానిన సూచిస్ా్యి. నాయ్కుడెైన ధరీ రాజు మానసిక సి్ తి కూడా అలాగే మారింది.
ఇతి వృత్్ ం తో,నాయ్కుని జీవిత్ం కీమ పరిణామం పొ ంది, మానవ జీవిత్ చరిత్ర కు సంపూరణ మన
ై వాూఖూ గా మహా
భారత్ం నిలిచి పో యింది.
ఈ పరిణామం ఉననత్ం గా, ఉదాత్్ మం గా తీరిచ దిదద ాలి అంటే కవి లోనూ ఆ పరిణామం కీమం గా రావాలి. దానిని
అనుసరించి రావాలి. య్ుదధ పరిం వరకు రచించిన రచనా విధానం వేరు, -అదంతా లౌకిక పరం గా స్ాగింది. ఆ
త్రాిత్రచన లో అలౌకిక విధానం పరవేశించింది. ధరీజుని, జీవిత్ం ఎలా పరిణతి
ి చెంది కీమంగా అంత్రుీఖ మై
పరశ్ాంత్త్ పొ ందిందయ , తికకన స్ో మయ్ాజి రచన కూడా కీమ కీమం గా పరిణామం చెందింది. అలోకిక కావూ లక్షణాల న
ై
ధిని, అలంకారం, చమతాకరం, లను వదిలి, మానసికం గా హాయిని ఇచేచ అరధ పో షణ కే అధిక పారధానూత్ వచిచంది.
ఆ ధేూయ్ం గా, నే రచన స్ాగి, పరశ్ాంత్ తేజయ మయరి్గా రచన మారుప పొ ందింది. ఉత్కృషా పరిణామ సిథతి ని చేరింది.
అనుభవస్ారమైంది. ఆదరశ పారయ్మన
ై ది. ఆరి పదధ తికి అదద ం పటా ంది. వేద, వేదంగ, ఉపనిషత్ రహస్ాూలన్నన,
జీరినంప జేసుక ని, పారచీన సంసకృతి కి వారసుని గా రూపొ ందటం చేత్నే మహా భారత్ రచన చేయ్ గలీ అరహత్
పొ ందాడు తికకన మహా మంతిర, స్ో మయ్ాజులు, కవి బరహీ, ఉభయ్ కవి మిత్ురడు తికకన. గురూప దేశమే కాక
పరత్ూక్షాను భావం పొ ందితేనే ఇది స్ాధూం. విదూకు అధీతి, బో ధ, ఆచరణ, పరచారం అనే నాలుగు దశ లు ఉంటాయి.
భారత్ రచన లో తాను పొ ందిన విదూకు చకకని పరచారానిన స్ాధించి పటా ధనూడు, చరితారుధడు అయ్ాూడు తికకన
భారతానిన పరబరహీ రూపం గా భావించాడు తికకన.
తాను, ఆ త్తాినిన లోక కళాూణం కరసం పరచారం

చేయ్ాలని, ఆంధీరకరణ కు పూను క నానడు. అదొ క

య్జా ం గా భావించి చేసనే
ే్ సత్ఫలిత్ం కలుగు టుంది.
అందుకే ముందుగా వెైదిక య్జన కరీ దీక్షిత్ుడు

అయ్ాడు. య్జన రూపమైన ఈశిరుని నిషా గా చితా్నిన

వశ్రకరణం చేసుక ని, పరతిషిాంచు క నానడు. స్ో మయ్ాజి

అయ్ాూడు కనుక ఈ వాజీయ్ం య్జనం సులభ

మైంది. ఉత్కృషా స్ాధనమయ అయింది. చిత్్ శ్ాంతి
లభించింది. కవిత్ి దీక్ష తీసుక నానడు. వాజీయ్

య్జన రూప మన
ై యోగ దీక్ష ను పొ ందాడు. భారత్

రచన పారరంభించారు. ఆత్ని ధేూయ్ం ఆముషిీక ఫలం,

జనీ రాహిత్ూం

త్పమునకు,విదూకు ను, జఞనూ స్ా్నమైన -జనన

రహిత్ుని య్జఞాత్ుీ శ్ౌరి, వాజిీ
య్ాధిరారిచత్ు జేసితి ణా జనారద--నుండు మదాాజనమున బీరత్ుండు గాత్”
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అని భీషుీని చేత్ అనిపించినా, అవి తికకన గారి మాటలే. విదాూ, త్పసుసల జనీ స్ాాన మన
ై వాడూ, జఞచవు పుటుాకలు లేనివాడు,
య్జా మయరి్, అయిన పరబరహీం వాజీయ్ రూప య్జా ం తో తికకన పూజించాడు. దీనితో భగవంత్ుడు పీరతి చెందుతాడని నమీకం.

శరణా గత్ుండ భకు్డ -బరమ పదవి గోరేద ను శుభంబుగా ననునన్ --బరికించి ఏది మేల -యిూరవు దొ రకరనంగా దలపవే కమలాక్షా “అని
విశిషా జఞానం తో పారరిధస్్ ాడు. భగవంత్ుని పీరతికై భకీ్ శీదధలతో సత్కరీలు చేసి, ఫలా పేక్ష లేకుండా, జీవితానిన ఈశిరారపణం చేసిన ఆదరశ కరీ

యోగి తికకన. “ఏది మేలో అది చేయించు “అనన పారరధన -సరి సమరపణా భావమే. వాూసుడు రాసిన గలతా త్తాినిన వాచూం చేయ్కుండా,
ఆచరణ రూపం గా, ఇలా బహిరంగ పరచాడు. అందుకే తికకన ఆదరశ పారయ్ుడెైనాడు. తికకనకు యోగం, త్పసుస, య్జా ం అభిమాన
విషయ్ాలు. నిరీల అంత్ఃకరణ స్ాధూ మన
ై బరహీ జఞానమే తికకన ధేూయ్ం.

యోగులకు యోగ బలమున -రాగంబు మొహముాను జిరసేనహము,గామమముగోీధము గుణా--యోగము వరుస బడ బాప నుననతి
యొలయ్ున్ “అని యోగా వాసిషాత్ ను చాటాడు. యోగం పొ ందిన వాడి ఆనందం వరణనా తీత్ం. అంటూ –“

యోగ నిరూదుండుడు సంగ -తాూగా నందెైక రత్ునద త్నికి, జనన సంయోగము, మృతి, దెన
ై ూముాను -భోగా భోగ సుఖ దుఃఖములు లేవధిఅని
చెపిపస్ా్డు. చాలా చోటే త్పో య్జఞాల విశిషా త్ను పాత్రల చేత్ చెపిపస్ా్డు. పరమేశిరుని “య్జఞాత్ీక రూప, నిశచలా వూయ్ రూపా “అని

సంబో దిస్్ ాడు. జనులందరికీ దానం, త్పం, వృదధ సేవ అహింస నియ్త్మైన పనులు అంటాడు. “య్మ నియ్మ వికాసీ, వాూస చేతో నివాసీ
అన్న, య్మ నియ్మ వికాసీ జఞాన గేహ పరదీప, దమ శమ కలితానంద పరకాశ సిరూపా”అని పరమేశిరుని సంబో ధించి, త్న జితెనిదయ్
ా తాినిన
తెలియ్ జేస్్ ాడు తికకన.

ధరాీధరీ విదూర న్నతి పర, విదిచిచత్్ ,యోగల”“అపగత్ కామ రోష హృదయ్ాంత్ర ఖేలన కలూ “ వంటవి రాయ్టం వలే ఈ దిందాిలను
దాటతే త్పప, మానసిక శ్ాంతి లభించదని, దాని వలే మాత్రమ పరబరహీ సిరూప సిదధ ి కలుీత్ుందని తెలియ్ జేస్ ునానడు. “సకల నిగమ

వేదాూ, “,”వివృత్ నిగమ శ్ాఖావిశుీతాగైుక వేదాూ “,”ఉపనిషదగమాూ,యోగ భావెైూక రమాూ “అని రాయ్టం వలే వేద, ఉపనిషత్ు
్ లలోని వేదాంత్

భావన ల మీద గల పరమ పూజన్నయ్ భావం వూక్ ం అవుత్ుంది. ఈ జఞానం వలే నే భగవత్ సిరూపం బో ధ పడుత్ుందని సూచించాడు. పూరి
మీమాంస లో పరతి పాడించిన వెైదిక కరీ కాండ చేత్ ఆకరిింప బడిన తికకన మనస్ త్ిం, శ్ాంతి రచనా కాలం నాటకి ఎంతో ఉత్కృషా మన
ై
మారుప చెందుత్ుంది.

భగవత్ సంబో ధన తో ఈ మారుప సపషా ం గా కనిపసు్ంది. “పరకృతి పురుష యోగల “,వికృతి రహిత్ మయరల్ “--”సుసిథరానంద వరా్యయ “,కేవల భావా

నంద మయ్ా ““భాసిరానంద మారాీ “వంట సంబో ధన లతో తికకన -పరబరహీ త్తాినిన, బరహాీ నందం తో ఆతాీ స్ాక్షాతాకరం గా అభేదం
గా, చూపించాడు. మొహం నశించి, వివేకం

పొ ంది, ఆతాీ దరశనం పొ ందాలి అనన
భావానిన

సపషా ం

చేశ్ాడు.

ఆతాీ

స్ాక్షాతాకరమయ పొ ందాడు. దానికి --

దేహాభిమాన సంభురత్ -మోహ త్మో
నిరసనాభి ముఖ భయరి వివేకా హీన మహా
త్త్ి

స-మాహిత్

చినాీత్ర

రూప

మధురిమ సుభగా “అనన పదూమే స్ాక్షం.

అస్ాధ్, సత్ విచారణ జఞానం చేత్ మొహం
పో యి,

పరమాత్ీ

చిటాా

వికాసం

సిరూప

పొ ందటమే

సంధానం.

ఇది

లభించిన త్రాితా భావ బంధ మోక్షమే
త్రువాయి. తికకన కూడా కవిత్ి దీక్ష తో, శబద బరహీనుసంధానం పొ ంది, జఞాన జయూతి సిరూప మన
ై పరమాత్ీ స్ాక్షాతాకరం పొ ంది భవ బంధ
విమోచనం పొ ందాడు. అందుకే అనానడు -

కరుణ ఫల పరితాూగ వరతో దాత్్ చేత్ః-పరిణత్ సుఖ పీత్ భారజ మానా నతాంహో -
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నిరసన చరనాబోజ నినదర త్ రాజ మానా --నిరవధి పరినాహా నిరారానంద దేహా “
అనపేక్షిత్ ఫలతా శ్ోభన మహన్నయ్ కిీయ్ా విపాకాత్ీక రూపా -”అనే ఆయ్న చేసిన సంబో ధనలు కరీ యోగితాినిన సూచిస్ా్యి. భారత్

రచన తో బాటు, తికకన హృదయ్మయ పరిణామం చెందుత్ూ వచిచందని మనకు తెలుసూ
్ నే ఉంది కదా. ఆధాూతిీక పరాిలు వారసిన తికకన
వేరు, ఇందిరయ్ాలను అరి కతి్ , అంత్రుీఖుడెై, పారణాయ్ం తో ఆతాీ స్ాక్షాతాకరం పొ ంది నటు
ే సపషా ం గా కనిపసు్ంది. -ఈ మారుప -శ్ాంతి,

అనుశ్ాసన పరాిలలో సపషా ం గా కాన్న పిస్ ుంది. ఆయ్న రచన విషయ్ానిన బటా మారుత్ుంది. విరాట పరిం నుండి య్ుదధ ం వరకు లౌకిక
రచనకు ఉత్్ మ ఆదరశం గా తికకన రచన ఉదాహరణ గా నిలుసు్ంది. ఉదాత్్ కావూలక్షణాలకు నిలయ్మైంది. శ్ాంతి పరిం నుండి
సిరాీరోహణం వరకు కవిత్ి రచన పరాకాషా చెంది, అలౌకిక వేద వాజీయ్ సిరూపం పొ ంది, తేజయమయ్మై, జఞాన జయూతి గా భాసించింది.
తిరయ్ుగ కమల వీధీ దీప్ సంచార ల్మలా --నియ్మిత్ పవనాతాీగిన పరభా సినగధ సంగా
సమయ్ వికచ మహాబజ సైిర మాధీిక దారో --దయ్ మయ్ మధురాతాీ, దరిశతానంద వరా్య”.

మహాభారత్ం -మహా విజఞాన సరిసిం
పారచీన భారతీయ్ుల విజఞానానిన, నాగరకత్ ను తెలియ్ జేసే గొపప గీంధమే వాూస భారత్ం. మానవుల భౌతిక, మానసిక, ఆధాూతిీక జీవిత్ం

అంతా అందు లో పరతి బ్బమిాంచింది. స్ాధారణం గా ఏ స్ారసిత్ మైనా మానవ జీవితానికి శబద , వరణ చిత్రణయ.నాగరకత్, స్ాంఘిక వూవసథ ,
సంసకృతి ని వూక్ ం చేసేది స్ాహిత్ూం. లోక ధరీ వుుతి్ కరసం వాూసుడు రాయ్టం, కద లో ఉదాత్్ త్ ఉండటం, ఆదాూతిీక విషయ్ పారధానూత్,
వలే మహా భారత్ం మహా విశిషా మైంది. అంత్రారధం గా ఆలోచిసే్ , సతాూసతాూలకు, ధరాీదరాీలకు, దెవ
ై , రాక్షస భావాలకు జరిగే సంఘరిణ

మే దీని లోని ఇతి వృత్్ ం. వేద వాజీయ్ం లోను ఈ దిందాిల సంఘరిణ ఉనాన, భారత్ం లో అదిపరధాన ఇతి వుుత్్ మైంది. పరమేశిరుని
సరి శకి్మత్ిం, సరిజా త్ిం, సంచిత్ కరీ పరి పాక పారబలూం, భారత్ కదా ఇతి వృత్్ ం గా పరత్ూక్షమైంది. అంతే కాక, అనిన వేద శ్ాఖలకు
చెందిన వెైదిక వాజీయ్ సరిసిం భారత్ం లో పరతి పాడించ బడింది. అందుకే భారత్ం వేద త్ులూమై, పంచమ వేదమయింది. వేదం శబాదనికి

పారధానూం. భారత్ం అరధ పారధానూం. లౌకిక మైన భారత్ కదా ఆధారం గా పరబరహీ సిరూపానిన,, విధి పరభావం, లోకులకు తెలియ్ బఱచి,
సత్ూ ధరాీనిన లోకం లో పరతిషిాంచటమే భారత్ కర్ మహాదాశయ్ం.
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వేద స్ారం పరతి పాదించటం, ధరీం, న్నతి శ్ాస్ ి
విషయ్ాలు సులభం గా వివరించటం వలే

భారత్ం సీృతి గీంధం కూడా అయింది.
పురాణ లక్షణాలు అన్నన సమగీం గా

ఉనానయి కనుక పురాణ సముచచయ్ం

అనానరు. ఉపనిషత్ స్ారం పరతి పాదింప

బడింది కనుక వేదాంత్ గీంధమైంది. ఇక
వారసిన వాడయ -”వాూస్ో నారాయ్నో హరిహ్
“అని

పిలువ

బడే

విషు
ణ

అంశ

సంభయత్ుడెైన కృషణ దెైిపాయ్న మహరిి.

ఆయ్నే మహాముని, విజఞాన వేత్్ కావటం

వలే ఆ రచనకు ఉదాత్్ త్ లభించింది.
మహాభారత్ కదా కాలం నాటకి ఆరుూలు

దేశం లో చాలాభాగం విస్ రించారు. ఆరూ,

అనారూ సంమేనలం కూడా జరిగి, అనేక
వూవహారాలూ,

కటుాబాటు
ే

ఏరపడా్యి.

ఐహికం పై ఆసకి్ పరిగి, ఆముషిీక భావం
కీమంగా త్గిీంది. దానితో సంఘం లో
నాూయ్ ధరాీలు క్షీణించాయి. అధరీ

పరాయ్ణమే మహా భారత్ య్ుదధ ం. తాను
భారత్ య్ుదాధనిన పరత్ూక్షం గా చూశ్ాడు
కనుక,

వాూసుడు

ఆ

కధను

ధరీ

పరచారానికి, సంఘ ఉదధ రణకు చకకగా

ఉపయోగించు క నానడు. సంఘానిన, వేద

మత్

సూతారలకు

అనుసంధించాలని

భావించాడు. ఆరూ విజఞాన సరిస్ాినిన పరజల

ముందు ఉంచాలని త్హ త్హ లాడాడు. జనానికి అందు బాటు లేని వేదాంత్ ధరాీలననినటని అందుబాటు లోకి తేవాలని భావించాడు. భారత్
కదనాూయ్ం గా 24000 శ్ోేకాలు మాత్రమ. త్న ఆశయ్ం నేర వేరచటానికి, ఆధాూతిీక రహస్ాూలు అందించ టానికి మయడు రటు
ే పరిగి లక్ష
శ్ోేకాలతో విస్ ృత్మైంది. ఇందులో క ంత్ పరక్షిప్త్ కూడా ఉంది. అందుకే బారతానిన “సంహిత్ “అనానరు.

ఆదరశ ధరీ వీరుడు అయిన శ్రీ రాముని చరిత్ర ను కావూ రూపం గా వారయ్టం ఆదికవి వాల్మీకి ఆశయ్ం. సీతా రాముల చరిత్ర మనకు ఆశయ్ం,
ఆదరశం. రామాయ్ణ పథనంవలే న్నతి, ధరీం కలిగినా పరత్ూక్షం గా స్ాతిిక మానసిక వికాసం, సదూః పర నివృతి్ కలుగుతాయి. కనుక

రామాయ్ణం కావూం అయింది. వాూసుని ఆశయ్ం సంఘ సంసకరణ. కనుక రచన కావూ రచన కంటే విశిషా మైంది . భారత్ం శ్ాంతి రస పరధానం.

నాయ్కుడు శ్రీ కృషు
ణ డు. రచన లో రాస్ో తాకరశ కంటే అరధ గౌరవానికి పారధానూత్ కలిీ ంది. పాండవ ఇతి వృత్్ ం ఆధారంగా వాూసమహరిి త్న

ఆశయ్ానిన నేర వెరుచ క నానడు. కనుక భారత్ం కావూమే కాదు -శ్ాస్ ంి కూడా అయింది. ఇతి వృత్్ ం లౌకికం. దాని దాిరా పరతి పాదించింది
ఆధాూతిీకం కనుక లోక కలాూణానికి మారీ మైంది.
“కమన్నయ్

ధరాీరధ

కామ

మోక్షములకు

నత్ూంత్

స్ాధనం

బైన

దాని

“అనానడు

తికకన.

“ఆయ్ుషూమిాతి

హాస

వసు్

సముదాయ్ంబైహికాముషిీక శ్లీయ్ః పారపి్ నిమిత్్ ముత్్ మ సభా సేవూముా, లోకాగమ నాూయిెైకాంత్ గృహంబు, నాబరగి, నానా వేదాంత్ విదాూ
య్ుక్ ంబగు దాని చెపప దయ డగం దదాారతాఖాూనమున్ “
మహాభారత్ ఆంధీర కారణం కూడా లోక హిత్ం కరసమే పారరంభమైంది. రాజరాజ కాలం నాటకి మత్ కలోేలం హెచుచగా ఉంది. జైన బౌదధ మత్
వాూపి్ పరిగి, వేద పారమాణూం తిరసకరింప బడింది. చారాికం పరిగింది. ఆరూ ధరీం వెనకడుగు వేసింది. నిరలశిరవాదం వెైపు ఆకరిణ వలే

ఐకమత్ూం దెబాతింది. సంఘ పటషా త్ కరలోపయింది. ఆ సమయ్ం లో సంఘానిన ఉదధ రించ టైకి కుమారిలభటుా కంకణం కటుాక నానడు. పూరి
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మీమాంస కు పారధానూం తెచాచడు. దానితో మళ్ళళ య్జన య్ాగాదులు ఆదరణ పొ ందాయి. ఆరూమత్ం మళ్ళళ పునరుదాదనమైంది. వరాణశీమ
ధరాీలకు నిలయ్మై, సకల ధరాీలకు ఆలవాలమై, మహాభారత్ స్ారం అయిన భారతానిన ఆంధీరకరించి పరచారం చేయ్ వలసినది గా రాజ
రాజు నననయ్ భటాారకుని కరరాడు. కనుక ఇకకడ కూడా “లోక సంగీహేచచ “కారణం అయింది..

తికకన

కాలం

చారాికం
వేసినా,

పారబలూం

లో

వెనుకడుగు

జనం
లో

ఇంకా

ఉంది.

స్ో మనాధుడు మొదల ైన

వారి వలే వీర శ్ైవం వెరిీ
త్లలు

కలహాలకు

వేసి,

మత్

ఆజూం

పో సింది. శ్ైవ, వెైషణవాల
వలే క త్్ తేగలేరపడా్యి.
మారీ

దరశకులు

మత్

భేదాలేరపడా్యి.

కావలసిన

శివకవులు

కవులలో
భావి

కవులను నిరశించే వారు. ఈకిేషా పరిసథ త్
ి ులలో తికకన మహా కవి భారత్ రచన చేయ్ సంకలిపంచి సంఘ సంసకరణ చేశ్ాడు. బరహాీ, విషు
ణ ,
పరమేశిరులు పరబరహీ అంశ్ాలుగా వాళళళ చేసే పని సృషిా, సిథతి, లయ్ాలు సగునాత్ీక మైన పరబరహీ ల్మలలుగా తెలియ్ జేశ్ాడు. కనుక
పరమాత్ీ భినన సిరూపాలే అవి అని తెలియ్ జపపటా నికి “హరి హరైక మయరి్ “ని ఇషా దెైవం గా భావించి త్న భారతానిన ఆయ్నకు
అంకిత్మిచాచడు. తికకన త్రాితా నాచన స్ో ముడు, కేత్న, ఈ మారాీనేన అనుసరించారు. క రవి గోప రాజు కూడా జత్ కలిశ్ాడు. త్రువాత్

వచిచన శ్ైవ, వెైషణవ కవులు పరదూషణ మానారు. సహనం వహించారు. తికకన -శివ కేశవులకు అభేదానిన చూపించటమే కాదు అదెైితానిన
బో ధించి, జీవాత్ీ పరమాత్ీ ఐకాూనిన చూపాడు.
ఆందర దేశమంతా ఏక మత్ సూత్ర బదధ ం చేశ్ాడు. అందుకే ఆందర దేశం లో అదెైితానికి అధిక ఆదరణ లభించింది. జఞను తెనుగు కు తికకన
పటా ం కటాాడు. ఎరీన కూడా ఇదే మారాీనిన అనుసరించాడు. ఈ విధం గా భారత్ రచనకు, ఆంధీరకరణకు కవిత్రయ్ం సమానమైన పరయోజనం

కలిపంచారు. అంచమ వేదం ధరీ శ్ాస్ ిం అని పిలువా బడే భారతానిన తెనుగు చేయ్టానికి రుషి వంట నననయ్, తికకన, ఎరీన లు లభించటం
లౌకిక త్త్్ వం దాట ఆధాూతిీకత్ిం అందుకరండి భారత్ం. రాజఞశీయ్ం లో ఉనాన, అంత్రంగం ఆముషిీకం వెైపు పరసరించింది ఈ ముగుీరు
మహా కవులోే. భారత్ రచన వలే భావ బంధ విమోచానమే వీరూ ఆశించారు.

“భారత్ భారతీ శుభ గభసి్ చయ్ముాల జేసి, ఘోర సం --స్ార వికార, సంత్మాస జఞల విజుర మాము వాపి, సూరి, చే
తో రుచి రాబజ బో ధనా రత్ుం డగుదివూ పరాశ్ారాత్ీజఞం --భోరుహ మిత్ుర గొలిచ “ అని నననయ్ గారు పేరొకనటం గమనారహం.. తికకన కూడా

“ఇంకా జనాీంత్ర దుఃఖ ముల, తొలగు నటు
ే జేసి, సుఖాత్ుీ జేయ్వే “అని హరి హరుడిని పారరిధంచాడు. అపుపడు ఆ జగనానధుడు -”జనన
మరానడు ల ైన సంస్ార దురిత్ --ములకు, నగ పడ కుండంగగాను దయ లగు తెరవు--గను వెలుంగు న్న కిచిచతి ననిన లేచి --నిలిచి సంతోష
మద నిండ నెలవు క నగ “ తికకన మేలాకంచాడు. కనుక తికకన గారి ఆశయ్మయ భావ బంధ మోక్షమే. అంతే కాక, త్న ఆశయ్ానిన ఇలా
తెలియ్ జేస్్ ాడు కవిబరహీ -

“కావున భారతామృత్ము కరణ పుటంబుల నారగోీలి, య్ాం --ధారవలి మొదముంబో రయ్ు నటు
ే గ, స్ాత్ూవతేయ్ సంసీృతి
శ్రీ విభవాసపదంబయిన చిత్్ ము తోడ మహా కవిత్ి దీ --క్షా విధి నొంది, పదూముల గదూములన్ రాచి యించేదన్ గృత్ుల్”
తికకన గారు వాడిన అమృత్ శబద ం పరబరహీనే తెలుపు త్ుంది. భారతామృత్ం అంటే పరబరహీ తో అభేదానిన సూచిసు్ంది. పరబరహీ జఞానం
-మననం అనే యోగం తో లభిసు్ంది. అంటే భారత్ ఆఖాూనాలను వినటం తో ఆనందం సిదధ స
ి ్ ుంది అని, విశిషా మైన అరధం గా కవి బరహీ వాకుక.
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పరబరహీ స్ాక్షాతాకరం విదూ వలే నే స్ాధిస్్ ారు. అలాగే భారత్ రచన త్నకూ త్న జఞతికీ నిత్ూ శ్లీయ్ానిన కలిీ ంచాలని తికకన గారి పరమ

ఉదాత్్ మైన ఆశయ్ం. నిత్ూ మోక్షానిన కరరాడు కనుక భారత్ ఆమానయ్ కరీ నిరిహణలో యోగి అయ్ాడు. యోగుల లాగే సంయ్మనానిన
పొ ందాడు. అలాపక్షరాలలో అనలాపరధం, వూంగూ వెైభవం, గాంభీరూ గుణ పరధానం గల పాత్ర శ్రల చిత్రణ, అలంకార వాూమోహం వదిలి సహజ

రమూత్, అరధ గౌరవం చేత్ కలిపంచటం కవిత్రయ్ రచన పరధాన గుణం. ఇంత్ట సంయ్మనం త్రువాతి కవులోే కనిపంచదు. ఇంత్ట
సంయ్మనం, లోక హిత్ం కరరే కవులు లేక పో వటం వలే నే భారతానికి దగీ ర గా రా గలిీ న రచన తెలుగు స్ాహిత్ూం లో ఇంత్ వరకు రాలేదు.

లోక కళాూణ పరతిపాదిక మహా కావూం కనుక భారత్ం ఆంధురల విజఞాన సరిసిమైంది. ఆంధురల జఞతీయ్ జీవిత్ సరిసిం అయింది. డాంటేరాసిన
“డివెైన్ కామడి “ఇటాలియ్నే కు, హో మర్ రాసిన “ఇలియ్డ్ 'గలీకులకు, మిలా న్ రాసిన “పారడెైజ్ లాస్ట్ా “ఆంగేేయ్ులకు వారి వారి జఞతీయ్ జీవిత్

సరిస్ాిలు. ఉత్కృషా మన
ై స్ారసితానిన నిరిీంచి, స్ాిరధ రహిత్ుల ై, విజఞాన వాూపి్ చేసి, లోక హిత్ం చేసిన మహాన్నయ్ులే నిజమైన జఞతీయ్
నాయ్కులు అని పాశ్ాచత్ూ మత్ం. ఆ దేశ్ాలలో స్ాహిత్ూ సరషాలకు అననూ గౌరవం ఉండటం మహదానందం గా ఉండటమే కాదు అందరికి
ఆదరశం, అనుసరణీయ్ం కూడా.

విరాట పరిం లో తికకన విరాట్స సిరూపం
“హృదయ్ాహాేది చత్ురధ మయరిజత్ కదయ పేత్ంబు -నానా రస్ాభుూదాయో లాేసి విరాట పరిము “అని తికకనే విరాట పరిం పరబంధ రచనకు
అనుకూలం

అనే

విషయ్ానిన

ముందే

చెపాపడు. ఇందులో కద
మన

జీవితానికి

చాలా

దగీ ర. వీర శృంగార రస

పో షణకు అనువు కనుక
హృదయ్ాహాేది అయింది.
అనేక

సనినవేశ్ాలలో

వూకు్ల పరవర్ న, నిజ శ్రల
సిభావాలు

వూక్ మయ్ాయి.
జీవిత్ం

బాగా

బాగా

లౌకిక

పరతి

బ్బమిాంచింది. కీచక వధ, ఉత్్ ర గోగీహణం, అభిమనుూ వివాహం దీని లో ముఖూ ఘటాాలు. మొదట దానిలో వీర, రౌదర రస్ాలు, రండవ దానిలో
వీర హాస్ాూలు, చివర లో లలిత్ శృంగారం వరినతాలు.

కీచక వధ ను పరబంధం గా రచించాడు తికకన. అసహాయ్ సి్ తి లోని సీ్ క
ి ి జరిగే అవమానం, షీలా రక్షణ కై ఆమ పరయ్త్నం, దాని దాిరా
వివిధ పరిణామాలు లోక స్ామానూమైనవి కనుక ఇతి వుుఉటాాం సహజ ఆకరిణ ను పొ ందింది. పరులను ఆశీయించటం అందులోను

రాజఞశీయ్ం లో పాండవుల కషాాలు, విరాట నగర జీవితానికి అదద ం పడతాయి. విరాటుని వినోదం కరసం భీముడు మలుేలతోనే కాదు,

సింహాలతో కూడా పో రాడా వలసి రావటం దాసీ కనుక రాణి సుధేషణ చెపిపనటు
ే చేయ్ వలసిన దీన సి్ తి లో దౌరపది ఉండటం, త్న అభి

పారయ్ానిన కాదనానడని విరాట రాజు ధరీ రాజుని పాచిక తో క టా అవమానించటం, పాండవుల పటే స్ాను భయతి చూపే ఘటాాలు. దీని
కంత్టకీ కారణం ధరీ రాజు దూూత్ం. దాని ఫలిత్ం గా పొ ందిన దాసూం. అందుకే బలవంత్ుల ైనా, నిససహాయ్ సి్ తి. స్ామానూ మానవులలో

కన్న పించే సీ్ ి లోలత్ కీచకుని లో పరతి బ్బమిాంచింది. య్ుకా్య్ుక్ త్ లోపిస,ే్ కలిగే పరిణామం ఇదే అని అందరికి హెచచరిక. కామకరీదాదులు
కీచక వృతా్ంత్ం కనుక రచనను పరబంధ పరకిీయ్ లో నడిపాడు. ఉదాూనవన, సూరోూదయ్, అస్ మయ్ వరణనలు త్రువాత్ పరబంధ రలతి కి
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మారీ దరశనాల ైనాయి. వీటని ఎరీన, స్ో మనాధుడు సీికరించారు. శ్రీ నాధుడు పో షించాడు. రాయ్ల కాలం లో పరి పకి సి్ తిని పరబంధం
పొ ందింది.

“న్నరజఞకరములు నిషఠ మై జేసినా
భవూ త్పంబున ఫలమనంగ దివస ముఖాభి నందిత్ చకీ

య్ుగీకంబు ల య్నురాగంపు

బోర వనంగ--హరిహరబరహీ

మహానుభావంబులోకరకట
గరగిన

గటక

గాగ

య్నగనత్ుల

వేదత్రయ్ లతి కా చయ్ము పను
పొ ంద బుటా డు మయల కందమనగ
--నఖిల

జగముల

కందేర

హృదయ్

సరోజములకు

య్గుచు జనసమాజ కరపుట

-

ముకులనంబును

జుర మానంబును నొనరిచ -భాను
బ్బమాంబు పూరాిదిర పై వెలింగ “--భవూ త్పః ఫలమైన పరంజయూతి
సిరూపం విశుదధ పేరమ పరిణామ

మైన రస సి్ తి, హరి హర బరహెమీకూ
జఞాన మయరి్, వేదత్రయ్ జనీ

కారణ మైన అర్రహీ సిరూపం లోకాతీత్త్,

అలోకిక

ఉపమానాలలో వరణన చేయ్టం
వలే రచన ఉదాత్్ సి్ తి పొ ందింది.
మనోహరం గా అని పించాత్మే

కాదు స్ో రుూని పరబరహీ మయరి్

గా పరతి పాడించి వేద ధరాీనిన
నిరూపించాడు

తికకన.

సూరూభగవానుడు చెైత్నూ దాత్

అని, జఞాన పరదాత్ అని “కందేర
“అనే ఒకక మాటలో నిక్షిప్ం చేశ్ాడు. అలాంట పరబరహీ మైన సూరూ దరశనం హృదయ్ వికాసం కలిగిస్ ుంది అనటం లో సందేహమే లేదు.
ఉపమానాలు అతి పవిత్ర మైనవి కనుక ఉదాత్్ కవితా త్త్్ వం ఆవిషాకరమైంది. సూరాూస్ మాయ్ వరణన కూడా భావనా చమతాకరం తో రాశ్ాడు.
సూరుూడు పశిచమ దిశ్ా చేరగానే, అది స్ానాధయరున రంజిత్ం అయిందట భర్ వసే్ . భారూ కు రాగ రంజిత్ం అయినటు
ే .

“ఇనుడు త్న కడకు నేతేంచిన రాగము బ ందుటదియ్ుచిత్ మనగా --గంపున మేరసి పసిచమాశ్ానీ న జన సంభావముల గారవ మందెన్

“ఇనుడు అంటే సూరుూడు భర్ అని అరాధలు. రాగం అంటే ఎరుపు అనురాగం -అరధ శ్లేష తో గొపప చమతాకరం చేశ్ాడు. భ్హ ర్ విరహం లో ఉనన

పశిచమ దిశ్ా కు భర్ సమాగమం -అందుచేత్ ఆమ లోక సంభవ న్నయ్ు రాలు అయిందట. కుల కాంత్కు దకేక గౌరవం దకికందట. ఈ విధం
గా పరకుీతి వరణన సహజఞ లంకార చమతాకరం తో హృదయ్ వికాసం కలిీ స్్ ాడు తికకన.
కీచకుని కామ వృతి్ కి అనుగుణం గా వనం లోని పక్షుల విహారం ను అతి సుకుమారం గా పో షించాడు “ఇంపైన పిరయ్ కాన నిచిచ, నిలిచన మధు-వాదట నాను మతా్లి విభుని --జటుా పలపచారింప చుటూ
ా గుీమీరి మనోరమ నియ్ూ క లుపు
మరాల విభుని --ఫలరస మొనొదంట కలమి జనుచల నిచుచ -మయిన జయకకడు శుక మిదునములకు -గామి బాసి త్లిరు జొంపమునకు
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మయి మయి -దాకంగా జఞనూ పిక దంపత్ులును “--ఇదీ పరతి అంగుళం లోను కనిపంచిన పరకృతి. “కామీ సితాం పశూతి “అననటు
ే , అంత్టా

కీచాకుడికి అలానే కనిపంచింది. అత్ని లోపలి భావాలకు ఉదేరక పరచటానికి పరకృతి బాగా దయ హదం చేసింది. అందుకే “త్నువు నిందిరయ్ములు,
మనము ధృతి య్ు దన వశంబు గాక -త్లాేడ పది సింహబలుడు విషమ బాణు బారి బారే “అనానడు. సింహం వంట బల వంత్ుడు కూడా

కామం లో పిలిే అయి పో య్ాడు. అలా కామోదేరకం తో రోజంతా దహించుకు పో య్ాడు. సైరంధిర చేసిన సంకేత్ం కూడా అందు కర లేని మయధత్ిం
వాడిని ఆవ హించింది.. రాతిర నర్ న శ్ాల కు చేరాడు. ఎలా ?”స్ాింత్ము బాహుగరి ఘన సం,త్మ స్ాంధము గాగ -శంక యొ కికన్ య్ు

లేక -కీచకుడహంకుీతి ముంగలి గాగ మండవాభూన్ ర భయమి “చేరాడు. కామాత్ురునికి లజఞజ భయ్ము ఉండవు కదా. ఇలా కామంధుని చిటాా
వృతి్ ని స్ాక్షాత్కరింప జేసి మన ముందు కీచకుణిణ ఉంచాడు తికకన.

ఇపుపడు భీముని రంగ పరవేశం చేయిసు్నానడు తికకన కవి.. లోకజా త్, ఔచిత్ూం నిండిన రచన మనకిన్ ులో కనిపసు్ంది “గమనము వీక, వేరొక వికారము పుటాాక, సంగారోత్సవో --దూమ రభస్ాతి రేకము బయ్లపడుటనుచక లేక రోష సం
భరమ మొక ఇంత్ యిెైన బరభావ నిరూపూము గాక, దౌరపదీ --రమణుడు వోయి, వికీమ దురంధరత్ం దగ నాటూ శ్ాలకున్ “భీముడు జఞగీత్్ గా అనిన వెైపులా చూసుక ంటూ, త్న బాల పరాకీమాలు ఒపపగా మద మత్్ గజం లాగా సదృశ గతి “లో పరవేశించాడు. ఇకకడ
కీచక భీములలో పరవర్ నా వెైవిధూం కనిపసు్ంది. మదానుదడెై అనుమానం లేకుండా, అహంకారమే ఆయ్ుధం గా పరవేశించాడు కీచకుడు. నిరిికార

గామీారాూలతో ఆత్ీ నిగీహం కరలోపకుండా, త్న బాహా గరిమే ఆయ్ుధం గా భీముడు పరవేశించాడు.అనుమానం లేకుండా కీచకుడు వసే్ ,
భీముడు వివేకం తో పరిసరాలను అనినటని పరిశ్రలిసూ
్ వచాచడు. బయ్ట పడితే పాండవ రహసూం బటా బయ్లు అవుత్ుందేమో ననే

అనుమానం భీముడిది. కనుక య్ుకా్ య్ుక్ విచక్షణ తో వచాచడు. ఇలా పాత్ర పో షణ లో సిభావ వూకీ్కరణ లో తికకన త్న సిదధ హస్ా్నిన
చూపిస్్ ాడు.

రతి అనే స్ాతిిక భావం ఇరువెైపులా నిషా ం

అయితేనే శృంగారం గా అది పరిణమిసు్ంది. వీర
రస్ానికి ఉతాసహం కావాలి. అందుకే దౌరపది కీచక

వధ త్రాితా భీముడిని “మన వారి లోన నొకకని
బ్బలిక

-ఉతాసహంబు

“పరశంసించింది.

ఆ

చేసిన

ఉతాసహానిన

స్ాహస్ానిన
వీరం

గా

మారిచందిభీముడిలో. అందుకే కీచక పీచానిన అతి
భీకరం గా అణచాడు.దౌరపది పరాభవానిన సియ్ం
గా చూశ్ాడు కనుక భీముడి లో రౌదరం మయరల్భ

వించింది. త్న భారూ యిెడ కామంతో పరవరి్ంచి

నందుకు వాడి కళళను, అతిగా పేరలి నందుకు
ముఖానిన, పతివరత్ ణు వెంటాడి జుటుాపటుాక నన
కాళళళ, చేత్ులిన ఇంకా ఏమీ చేయ్లేని సి్ తి లో

ఇత్రులు చూడ టానికి వీలు లేకుండా, రూపం
చేదేటే ు, శరలరం లోకి తోసి, కీచక దేహానిన ఒక
మాసపు ముదద గా మారిసే్ త్పప భీముడికి త్ృపి్

కలుగ లేదు. ఇది మనకు అమానుష వధ అని
పిస్ ుంది. ఉపకీచాకులిన చంపటం లోను రౌదరం బాగా

విజుర మిాచింది. “వికృత్పు జఞవు నంప మది వేడుక
పుటా న గిటా పటా మా -శత్కమును బీనా దీర్ భుజ

శ్ాఖలు బాదయ్ుగంబు మేనిలో --నికి జొర, నుగుీ
గా దురిమి, నించిన గీంథాల తితి్ యిెైన కీ -చాకు

ధరణీ స్ లిం జదిపి చకకని ముదద గ జేసే దుషుాడెై “ఉపకీచాకులిన చంపే ఘటా ం లో -
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“వికట భురకుట ఘోర ఫాల కలిత్ సేిదయ దాాత్ుము
్ న్ -చలకుీతోషా దాియ్ుడం -బరమరదన దశ్ావిరాావ సంభావితాం -గకుండు ని --బాకా
విధింసకుడ యిేూ డనినలచే --శుమాంమయరి్ విసూఫరి్ తోన్”--ఏఎ వృతా్ంత్ం అంతా మనం చూసే సంఘటన ఆ అతి సనినహిత్ం గా
కనిపసు్ంది. దీనిని తికకన మనోహరంగా, రసవత్్ రం గా, రచించటం వలే పండిత్ులను, విమరశకులను ఆకటుా క ననది.

ఉత్్ ర గోగీహణం
ఉత్్ ర గోగీహణం వీర రస పరధానం. భావి భారత్ య్ుదాధనికి పారతిపదిక. తాను చేయ్బో యిే విశిషా రచనకు ఉపకీమణిక. అరుజనుని కరదండం

నుంచి సూరూ కిరణాలు యిెడ తెరిపి లేకుండా వెలువడుత్ునానయి. అనిన వెైపులా నుంచి వచిచ కౌరవ సైనాూనిన ముంచి వేస్ ునానయి. అవధి
లేని బాణ పరయోగం -వికీమంతో తేజయ మయరి్ అయిన అరుజన మయరి్ అచచ తేజయ మాయ్ మైన మారా్నుదని ళా ఉనానడట. సమగీమైన అరధ
స్ో పరక మైన ఉపమానాలు తికకన గారి పరతేూకత్.

''ఒక మాత్రన్, విత్త్ పరస్ార నిబ్బదాదిటయ్ు గాీస్ ి సంతా నముల్ -సకలాన్నఎకము లందు బరి, నరు భాసినూీరి్దీ-పి్ కలాపంబులు, లోక
మంత్త్ను, విసీ్ రణంబుల ై,యోగ ప-దూకుీత్ వాూపి్ వెలుంగునొపపసగు మారా్ండు నిిడంబ్బంచుచున్ “---అంతే కాదు -అలే తారడు, పిడికిలి,
ధనుసుస, హస్ ం, వీటనినట లో, ఒకే విదం గా, బాణాలు త్మంత్ తాము భయ్ంకరం గా వెలువడి, శత్ురవులను తీవరం గా గాయ్

పరుసు్నానయ్త్. తేనే త్ుటా నుంచి ఒకక స్ారిగా పైకి ఎగిరే తేనే టీ గలాేగా వసు్నానయి బాణాలు. అంత్ సహజ సుందర వరణన చేయ్టం
తికక య్జి పరతేూకత్.

కరుణని పరయ్తానలను కూడా అంతే సహజం గా వరిణస్్ ాడు. మనసుస లోని రోషమే రూపం దాలిచ నటు
ే బాణాలు కురిపిస్ ునాడు కరుణడు. అవి

జఞిలా పరంపర చేత్ విజుర మిాంచే భయ్ంకరాగిన ళా ఉందట. వీటని అరుజండు అనే మేఘం, వరి ధారా లానే బాణాలతో చలాేరాచడు. “అరక
త్నూభవా గిన కి లోపల ఉనన రోషమే భీకర సిరూపం -కాంతి వంత్ మైన కేత్ువే శిఖా జఞిల, పరకాష వంత్ మైన షరా పరంపరాలే కీలలు.

అలాగే అరుజనాంబు దానికి ఉజిల పతాక మరుపు తీగ, రాధానేమి ధిని గరజం, బాణ పరంపరలు వరి దారాలు, వరి వాూపారం తో అగిన అణగి
నటు
ే కరుణని విజుర మాన అరుజనుని పరాకీమం తో అణగారింది. సైనికుల ముఖం అనే పదాీలు కాంతి హీన మైనాయి. అందుకని కౌరవ సేన

అనే సరోవరం దీనమై పో యింది. ఇకకడ విశ్లషాలు తెలుసు క ందాం -కరుణడు పదీ బాంధవుడు అంటే సూరుూని వంశ సంభయత్ుడు. అరుజన

మేఘా వరణం తో నిసే్ జుడు అవటం వలే సైనిక ముఖ పదాీలు
కాంతి త్పాపయి. చకకని ఉపమానాలు తో య్ుదధ సి్ తి ని

వరిణంచాడు. సూరుూడు, అగిన అభినునలు. అరక అంటే

సూరుూడు అగిన అనే రండు అరాధలు ఉనానయి. అరక

త్నూభావుడెైన కరుణని, అగిన తో పో లచటం చాలా ఉచిత్ం గా

ఉంది. త్నూభవ శబద ం విశిషా మైన పరయోగం. అగిన జఞిలలు

తాప హేత్ువులు. అలాగే కరుణని బాణాలు సంతాప కారణాలు.

అరుజనుడు ఇందురని కుమారుడు. మేఘం తో అభేదం. అరుజన
శబాదనికి ఇందర, అరుజన అనే అరాధలునానయి. అరుజన పతాకం

దివూమైనది. అందుకే మేఘం లోని విదుూత్ తో పో లాచడు.
కరుణని బాణాలు లోకానికి అనరాధలు. అరుజనుడు ధరీ య్ుదధ

త్త్పరుడు. కనుక బాణాలు లోక హితానిన చేకూరేచ తాపానిన

అణగించేవి. ఇంత్ ఉదాత్్ ం గా చితిరంచటం తికకనే స్ాధూం అని

పించు క నానడు. --

“రోషంబు భీషణ రూపమై చేలువ ంద, నత్ుల కేత్ువు శిఖయిెై
వెలుంగ

-శరజఞలములు

పటు

జఞిలల ై

నిగుడ,

నరక

త్నూభవాగిన పరజిరిలే ు -నుదధ తి సైపక య్ుజిల దివూ పతాక,

మేరుంగుగా, దళ్త్ ధయ రణి -రాధానేమి రావము, గరజనము గ, శర

పరంపరలు ధారలుగాగ బరగి య్డర అరుజనాముాడంబు అననూ

స్ామానూ సముదయ్మ మున,ముఖ పయోరుహముల -
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కాంతి దరాగి య్పుడు కౌరవ సేనా సరోవరంబు దీన భావ మొంద “ ఇదీ తికకన గారి రస పటుా. సహృదయ్ ఉలాేసం. నమోసు్ తికకన
కవీశిరా !

ఉత్్ రాభి మనుూల వివాహం
విరాట పరిం చివర వచేచ ఉత్్ రాభి మనుూల వివాహ వరణన పరమ పవిత్రమై ,

లలిత్ శృంగార బంధురమై ఆదరశం గా నిలిచింది. సరస మైన రచన. రూపం,
వయ్సుస, విదాూ, వంశం మొదల ైన వాటలో వారిదదరూ సములు. లోకరత్్ ర
మైన ఆ వివాహానిన త్న మధుర కవిత్ిం తో శబద మయ్ సుందరం చేశ్ారు

మహా కవి తికకన స్ో మయ్ాజులు. సిగీ ుతో, ముగధత్ిం తో, వినమరం గా ఉనన
పళ్ళకూత్ురు ఇంత్ వరకు తాను చూడని త్న మనో వలే భుడిని ఓర

చూపులతో చూస్ో్ ందట. అభిమనుూడు కూడా, పదద ల సమక్షం లో నేరుగా ఆమ
ను చూడ లేక, ఇపుపడు బాగా చూసు్నానడట. నూత్న వధూవరుల శృంగార
చేషాలు ఎంతో స్ాిభావికం గా కవి వరిణస్్ ాడు. మనకు మానసిక ఆహాేదానిన
అందిస్్ ాడు “లలిత్ త్నూ విలాసముల, లజజ కత్ంబున జేసి, మునున, వి --చచల విడి
బటా గా నేరవు స్ాలక, యోరలు వారు చూపులన్ --లల్మ దలబారలు,
వోయ్ునేడలం,దగ ఒందిన నూలు క లిపయి --ముీలజరింత్ు రొండొ రుల
మోహన మయరు్లపై వదూవరుల్ “పరతి పండిే లోను మనం చూసే దృశూమే

ఇది. త్లంబారల సంబరం లో పరకృతి స్ౌందరాూనిన, దాని లోని లాలితాూనిన,
వధూ వరులకు తికకన ఆపాదించాడు. -
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“ఒండొ రుల దయ యిళళల నిను పంపొ ంద జేయ్ు --నక్షత్ పరకరంబుల నోూనూ మస్ -కముల బో సిరి మందార కలప లత్లు -విరుల గమియ్
నొండొంట పై గురియ్ు నటు
ే “--వధువు అయిన ఉత్్ ర ను లత్గా, అభి మనుూని మందార చెటా ు లా వరిణంచటం కవి సమయ్ం అంటారు.

ఆలంబన లేక పో తే తీగ రాణించదు. లాలిత్ూ, క మలతాిలు
ఆశీయ్ం తో ఉదాత్్ జీవిత్ం లత్ కు సీ్ ి కి సహజం. ఆశీయ్త్ి,

సుసి్ రతాిలు వృక్షం లో, పురుషుని లో సమానం. ఆ లతా

పరసూనాలు, తాను ఆశీయించిన మందారం పై రాలటం,

మందారాలు లత్ పై పడటం సహజం. ఇది సిభావ సిదధ పరకృతి

మనోహర దృశూం. ఈ విధం గా రూప, రేఖా విలాస్ాలను వారి
అనుకూల దాంపతాూనిన ధినింప జేస్్ ో ంది. వివాహం పూరల్

అయింది. వధూ వరులు ఇదద రు ఒకే ఆసనం పై కూరుచనానరు.

ఒకే చోట, పరసపర సంయోగం లో శ్ోభించే నవమాలికా చూత్

వృక్షాలతో వారిదదరిని పో లుస్ా్డు కవితికకన. సహజ కరమల,
సుకుమార, లాలిత్ూ, పరధానం తో ఉత్్ ర స్ౌందరాూనికి, బాహు

వీరూ, శ్ౌరూ, సథ ర
ధ ూ, గాంభీరూ గుణ పరధానమైన అభి మనుూ

స్ౌందరాూనికి వివాహానికి త్గిన సంయోగం లభించింది. పాణి

గీహణం త్రాిత్పూరిం లేని ఒక క త్్ కాంతి, విలక్షణతేజసుస
లభించి, మనోహరం గా కనిపంచారు. ఇది మనందరికీ జీవిత్

అనుభవమే. ఆ అనుభవానిన మనోహర రూప చిత్రణ చేశ్ాడు కవి

బరహీ. --

“పను గదుట నిడిన చూత్ం--బును నవ మాలిక య్ు బో ల

బో లు పొ ంది, రత్ండును, నముీగధయ్ు నేకా --సనమున

నుననపుడు నూత్న స్ౌభాగూమునన్ “పాణి గీహణానిన కూడా
త్గిన విషయ్ాలతో సరసంగా వరిణంచాడు -

“చిత్్ మున గాఢ రాగంబు చేత్ జూపు -తెరగు దయ ప గేమాపరేడు తీగ బో డి --మృదుల పాణి గుమారుండు మలపు మై,గీ -హించే పలే వాలంభి
మతే్ భ ల్మల “--ఇందులో స్ో కు చూదాదం -అభి మనుూడు ఉత్్ ర పాణిని అంటే సుకుమార మైన చేతిని, మతే్ భం అంటే మదించిన ఏనుగు -

చిగురాకులమీద ఉనన ఆసకి్ తో. వృక్షం పై భాగం మీద నుండి సుకుమారం గా తొండం తో గీహించి నటు
ే గీహించాడట. మారదవం, కరమలం,
రకి్మ అంటే ఎరీదనం కిసలయ్ాల అంటే చిగురు టాకుల పరధాన ధరీం. అలాంట కరమల హస్ా్నినగీహించాడు అభి. అంటే ఉత్్ ర సమగీ

స్ౌందరూ దరశనం చేయించాడు. అభిమనుూడు గాంభీరూం గా, అనురాగం తో, నాగరకత్ తో, ఆమను గీహించాడు. ఇది లోకరత్్ ర భావన. ఆమ
త్న లోని గాధాను రకి్ ని చేతి రకి్మతో అంటే ఎరీదనం తో వెలేడి చేస్్ ో ంది. అలంకార భాష లో కూడా శృంగార రసం రంగు ఎరుపు. కనుక

మనసుస లోని అనురాగం, చేతి లోని, సహజ రకి్మ రూపం గా పరదరిశంచాడు. ఆమ ముగధ. మనోభావానిన వాచూం చేయ్ రాదు. కనుక
చెపపకుండా చెపపటం కవి చమతాకరం.

పళ్ే త్రాిత్ హో మం చేస్ ునానరు. వారిదదరి లో ఉనన స్ాతిిక భావం శిఖా రాయ్ మై నిరు పమానం గా కనిపంప జేశ్ాడు తికకన. --”గాధ
సంసపరశ భంగులు కలిీ నటా --హో మ సమయ్ కృత్ూంబుల నొదవి స్ౌఖూ -రసము పనినటా పో రి బో రి గీముీ దేర --సంముదంబుధి దేలిరి
సతియ్ు బతియ్ు “ --సపరశ స్ౌఖూం తో దేహాలు స్ాతిిక సేిదం (చెమట )తో త్డిశ్ాయి. సతీ పత్ులు సంతోష సముదరం లో తేలి య్ాడారు.

అంటే ఆనందానికి అవధులు లేవు అనే భావం ఉదాత్్ ం గా కనిపంచింది. ఉత్కృషా మైన శృంగార భావాలు హృదయ్ాలను తాకి పరవశించేటే ు
చేస్ ుంది. ఎకకడా హదుద మీరదు. వీరం, శృంగారం రస నిధుల ై న ఇతి వృతా్లు. వాటకి త్గిన కావూ రచన వలే విరాట పరిం చదువరుల

హృదయ్ాహాేది అయింది. తికకన త్న రచనా విరాట్స సిరూపానిన, అనిన వెైపులా నుంచి, చూపించి, ఆనంద పార వశూం కలిీ ంచాడు. కవిబరహీ
లో శబద బరహీ, నాదబరహీ, రసబరహీ కలిసి ముమయీరు్లు ఒకకరై రస్ో వెై సహః అని పించాడు.

ఉదయ ూగ పరిం లో తికకన శ్లముషీ గరిమ
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రాజకీయ్ం గా కురుపానద వులతో బాటు
సమస్ రాజ లోకానికి ఉదయ ూగ పరిం
పరధానమైంది. లోక శ్ాంతి కరసం సంధి
కావాలో, లోక అనారదనికి విగీహమో అనే పరశన,
దానికి సమాధానం ఈ పరిం పరతేూకత్. భావి
కర్ వాూనిన నిరణయించే అవకాశం పాండవులకు,
కౌరవులకు ఉంది. సత్ూ ధరాీలు, నాూయ్ానికి
లోకం లో ఏ సి్ తి ఉందొ చూపించే విషయ్ం.
లోక హిత్ం కరసం, బంధు హిత్ం కరరిన ధరీ
రాజు ఆశయ్ానిన నేర వేరచతానికి శ్రీ కృషు
ణ డు
స్ామ, దానాలను అతి చత్ురం గా
పరయోగించటం ఇందులో ముఖూ విషయ్ం.
ఎనోన కషాాలను ఓరుచక ని, మాట పరకారం
అరణూ, అజఞాత్ వాస్ావాస్ాలను పాండవులు
పూరల్ చశ్ారు. భావి కారూ కీమానిన ఇపుపడు
నిరణ యించు కరవాలి. సంధి చేయ్టం
పాండవుల పై కంటే కౌరవుల మీదే ఎకుకవ గా
ఆధార పడి ఉంది య్ుదధ ం వసే్
కురుపానద వులతో పాటు య్ాదవ, పాంచాల,
మత్చయ, సింధు, గాంధారి వంశ్ాల కంత్టకీ
సంబంధించింది. అందులోని పరజలందరి కి
భాగా స్ాిమూం ఉంది. అందుకే లోక హిత్ం
కరసం పాండవులు ఉదారం గా
వూవహరించారు. త్మకు, త్మ ధరీ పతినకి
జరిగిన పరాభవాల ననినటని దిగ మింగుక నానరు. దూూత్ సమయ్ం లోను, ఉత్్ ర గోగీహణం లోను అనాూయ్ానికి సహాయ్ం చేసి, ధరీ
నాశనానికి దయ హదం చేసిన భీషీ, దయర ణులకు, అశకు్డెైన దురత్ రాషుాానికి విషమ పరిసథ త
ి ే. ధరాీనిన పరతిఘటంచటా నికి మనసు ఒపప లేదు..
కాదు అని అధరీ పరుల ను పరతిఘటంచా టానికి నెైతిక ధరూం కూడా చాలని, ధరాీ ధరాీల మధూ, చాలా సంకట సిథతి లో, సందిగధ పరిసతి
ి్
లో ఉనానరు పాపం భీషీ దయర ణులు. కుమారుని పై వాూమోహం, సంపద మీద ఆశ, రాజఞూధికారం, పాండవుల శ్ౌరూ స్ాహస్ాల వలే భయ్ం,,
త్ండిర దురత్ రాషుాాని ఎటూ తేలుచకర లేని కిమకర్ వూతా మయదుని చేశ్ాయి. భారత్ం లో పరతి పాత్రకూ సందిగధ సి్ తే,సంకట పరిసతే
ి్ . కనుక
వారందరి మానసిక పరిసథ త్
ి ులు, షీలా సిభావాలు, ఈ పరిం లో బాగా బయ్ట పడుతాయి. కవిగా తికకన త్న అఖండ జఞానానిన,
మనస్ త్ి పరిజా ఞనానిన. మంత్ర త్ంత్ర వేదితాినిన, పరదరిశంచటానికి దివూ మైన అవకాశం. మయడు రాయ్ బారాలోే నడపిన ఆయ్ా వూకు్ల
సంభాషణా శ్ైలి, చత్ురత్ లను మనం చూస్ా్ం. అందుకే ఇకకడ మంచి సంభాషణా శ్ైలి పరతి ఫలించింది.
దురపద పురోహిత్ రాయ్ బారం

ఉత్్ రాభిమనుూల వివాహం కాగానే, బంధువులంతా ఒక చోట చేరి భావి కర్ వాూనిన గురించి ఆలోచించారు. శ్రీ కృషు
ణ ని హిత్ బో ధ తో, దురపద
రాజు పురోహిత్ుడిని దురత్ రాషుాాడి దగీ రకు రాయ్బారి గా పంపాలని నిరణ యించారు. ఇదే మయడు రాయ్బారాలోే మొదటది. రాయ్బారి మత్్ ట
వాడే. మాటలతో లోబరచు కర వచుచనని తియ్ూగా మాటాేడే సంజయ్ుడిని దురత్ రాషుాాడు పంపటం రండవ రాయ్బారం. సంధి కరసం చివరి
పరయ్త్నం గా, దెైవమ మానవ రూపం లో ఉనన శ్రీ కృషు
ణ డే సియ్ం గా రాయ్బారిగా రావటం మయడవ రాయ్బారం. ఈ ముగుీరు మయడు
రకాల ైన కులమయ, శ్రలము కలవారు. దానికి తాగి నటేే మాటాేడారు. రండు పక్షాలలోను ముఖూ మైన వాళళ అభిపారయ్ాలు, ధరీం వెైపు
వాళే కు ఉనన భావాలు, చాల చకకగా గొపపగా నాటక విధానం తో తికకన కళళకు కటా నటు
ే చితిరంచాడు. అందరికి సంధి కావాలి -కాని ఆ
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రాయ్బారుల లోని వెైవిధాూలను చాలా బాగా పరదరిశంచటానికి వీల ైన ఘటాాలు. నాటకీయ్త్ కు పరాకాషా . లోక పరవర్ న, కురు వంశ పరవర్ న
సమానం గా పరదరిశత్ మైంది. కౌరవుల వదద కు దూత్ను పంపాలని నిరనయినుచకరననపుపడే బాల రాముడు దురోూధన పక్షపాత్ం గా
మాటాేడాడు. స్ాత్ూకి సహించ లేక “ఇటుా లాడ దగునే ఇది న్న క పో లు,ని --నేన మనంగ నేర్ ు నితె్ రంగు పాడిగాగ బయని పలుకంగ చెవి
యొగిీ, -య్ాద రించు వారి నందు గాక “అని అననగారిని నెమీదిగా మందలించాడు. దూత్ను పంపటం ధరీం అన్న అనానడు. “అరాత్ులు
స్ాధుల మత్ు
్ ర ?”అంటాడు. అంటే కథిన సిభావం గల విరోధి మయక అయిన కౌరవులు, స్ాదు సిభావం ఉనన పాండవులను
మచుచక ంటారా అని సందేహమయ వెలి బుచాచడు. దురపద రాజు కూడా ఇక స్ామం లాభం లేదు అనానడు. “మృదు భాషణముల దురజన
హృదయ్ములు పరసననతా మహిమ బ ందునె ?”అని అనుమానం వూక్ ం చేశ్ాడు. దురభి మానం తో వాళే కు అంటే కౌరవులకు మదం
పరుగుత్ుంది అని హెచచరిస్్ ాడు. అనదరి అంగల కారం తో చివరికి దురపద పురోహిత్ుడిని అసి్ నా పురానికి రాయ్బారి గా పంపాలనే నిరణయ్ం
జరిగింది. ఆయ్న హసి్ న చేరి, సభలో క లువెైన జన సమక్షం లో మొదలు పడుత్ూనే దురత్ రాషుాాని దయ షాలన్నన ఏకరువు పటాాడు. పాత్
కధలానిన సినిమా రలలు లాగా ఫ్ాేష్ బాక్ గా చూపించాడు --

“నారల రత్నము నటు
ే దెచిచ సభలో ననాిత్త్లుం జూడగా --జీరల్ పో ర వులు

గాగ నోలుచ టయ్ు లచిచం బుచిచ కరలున్ మహా --గాీరణూ సథ లి నిలి బంచుటయ్ు, దెైనూ వూక్ మై,. పలుకచున్ --సైరింపం జను బాండవులకు
న్న సంధి కీమం బ పపదే “అనిపాండవులకు జరిగిన అవమానాలనిన ఒకక స్ారిగా ఏకరువు పటా పుండు మీద కారం రాశ్ాడు. సకల పరపంచ
పరజఞ నాశనానిన కరరకుండా పాండవులు సంధి కరరుత్ునానరని, దానిన బలహీనత్ గా భావించ వదద ని ఖచిచత్ం గా చెపేపశ్ాడు. భీమారుజనుల
స్ాత్ూకి ల శ్ౌరాూనిన, శ్రీ కృషు
ణ ని సహాయ్ానిన పరశంసించాడు. వీరిని జయించటం అస్ాధూం అని తేలిచ చెపాపడు. “అదను దపప కుండా
నమీహాత్ుీల నెమిీ, -బ్బలువ నంపి, హిత్ము బ్బరయ్ము రండు పక్షముల కు నగుట పాటంచి త్గవు మై --గొంత్ భయమి ఇచిచ కూడి
మనుము “అని అభిపారయ్ానిన కూడా చెపేపశ్ాడు. ఏదయ క ంత్ భయభాగం పాండవులకు ఇచిచ కౌరవ పాండవులను సఖాూత్ తో బరతికటు
ే
చేయ్మని సలహా ఇచాచడు. ఇందులో ఏమాత్రం మొహమాటం లేదు. రచకీయ్ పరిజా ఞనం, వాక్ చాత్ురూం లేని శుదధ బారహీణుడి మొండి
మాటలుగా, లోక జఞాన శూనూం గా అత్ని మాటలునానయి. రాసిన కారం నషాళానికి అంటంది అందరికి. దురభి మాని దురోూధనుడు మండి
పో య్ాడు. ఉదేరకం త్నునకు వచిచంది. భీషుీడు దీనిన గురి్ంచాడు. “పాండు నందనులు పరశ్ాంతి మై మనముల న్నసు దకిక -మృదు మారీ ము
వటుాటయ్ు, దలపగ భాగూము కదా !”అని సూచన చేశ్ాడు. వచిచన వాడు బారహీణుడు -సిభావ సిదధం గా వాకపరుషత్ిం ఉంది. అని దానిని
కపిప పుచాచడు. ఆ మాట పురోహిత్ుని తోనే చెపిప అరధం చేసుకరమననటు
ే అనానడు. “న్న వాకూం విపర స్ాిభావికం గా ఉంది. -ఇటాే లౌకూం
లేకుండా చెవికి పరుషం గా మాటాేడితే కారూం నేర వేర్ ుందా “అని మత్్ గానే, గటా గానే ఛీ వాటు
ే పటాాడు. అయితే -బారహీణుడు కనుక
అధరాీనిన ఖండించా టానికి, నిరాయ్ం గా చెపపటానికి స్ాిత్ంత్రం ఆయ్నకే ఉంది. రాజ పురోహిత్ుడు కనుక అధికారం తో కూడిన తీక్షణత్
కూడా అత్ని మాటలోే ఉంది. అందుకే బారహీణ రాయ్బారం విఫలమైంది.. పైగా దురోూధన దుషా సరాపనిన రచచ గొటా నటు
ే అయింది.
సంజయ్ రాయ్బారం
సంజయ్ుడు

కౌరవ,

పానదవులకు

ఇదద రికీ

కావలసిన

వాడు.

య్ుకా్య్ుక్ వివేకం ఉనన
వాడు. రాజుల వదద మలిగే
నేరుపనన వాడు. అనినటకి
మించి

రాయ్

బారికి

కావలసిన వాక్ చత్ురత్
ఉనన

వాడు.

అందుకే

దురత్ రాసు్ాని ఆజన గా
పాండవుల దగీ రకు రాయ్
బారి

గా

వచాచడు.

ముందు గా ధరీ రాజుతో
అత్డిని పొ ంగించి, ఉబాసే పరయ్త్నం చేస్ ూ “భాగూమున నినున గనుగొన బడసి నాడు --చూడిక చరితారధ మయిేూ నస్ో్ క పుణూ ధనుడు మీ
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త్ండిర దురత్ రాషా ా ధరణి నాధు -దిండు మీ య్ుంకి విని పిరయ్ మసక మేసగ “అనటం తో ధరీ రాజు “ఉబుా లింగం “అవుతాడని చాలా ఆశ
పడా్డు సంజయ్ుడు. త్న పరయ్త్న లోపం లేకుండా ఇంకాస్ పొ గడ్ ధూపం వేశ్ాడు.
“అనుజులు న్నవునును దయర వది -య్ును బుత్రచయ్ంబు నునన యోగ క్షేమం బున తెర గారయ్ బుతె్ ం-చే,నితాంత్ సేనహ పూరన చేతో వృతి్ న్
“-అనానడు. ధరీ రాజఞదుల యిెడ పేద త్ండిరకి గల సేనహ భావానిన, పాండవులంతా అనుభ వించిన దుఖానికి స్ానుభయతి ని తెలియ్ జేశ్ాడు.
య్ుధిషరుని
ిఠ
మనసు మత్్ బడ టానికి పరయ్త్నం చేశ్ాడు. అందుకే మాటలను అతి జఞగీత్్ గా పరయోగించాడు “అస్ో్ క పునూధనుడు -మీ
త్ండిర -ధరణి నాధుడు “అనే మాటలను స్ాభిపారయ్ం గా పరయోగించాడు. మీకు మీ త్ండిర తెల్మదు ఆయ్నే త్ండిర -ఆయ్న పుణాూల రాసి మీదు
మికికలి అసి్ నా పురానికి మహా రాజు అని గురు్ కూడా చేశ్ాడు. అంటే త్స్ాీత్ జఞగీత్్ అనే హెచచరికా అందు లో ఉంది. ఆ వరుస కీమం చాలా
పకడాందీ గా ఎనున క నానడు. పరతి మాట అరధవంత్ం సమయ్ానికి త్గిండీ. జరిగిన దానికి పదద రాజు త్పుప ఏమీ లేదు అని చెపాప టానికి
“అస్ో్ క పుణూ ధనుడు “అనానడు. పిత్ురపేరమ ను జఞాపకం చేసుకరవ టానికి “మీ త్ండిర “అనానడు. చివరికి మహా రాజు పంపే సందేశం మీరు
కాదనటానికి వీలు లేదు -అది శిరోధారూం అని చెపాప టానికి “ధరణి నాధుడు “అనానడు. అంతే కాదు “అనుజులు న్నవును దౌరపదియ్ును
“అనటం లో కూడా త్ముీళళను అనునయించటం, పరతీ కారం తో రగిలి పో త్ునన పాండవవ పటా మహిషి దౌరపది పరతీకారం తీరుచ కరవటానికి
ఎదురు చూస్ో్ ందని తెలిసి ఆమ పేరును పరస్్ ా వించటం సంజయ్ుని మాటల నెైపుణాూనికి గొపప ఉదాహరణ. విషయ్ం పదద రాజుది కాని
మాటల పేరుప సంజయ్ుడిదే. ఇదీ కారూ స్ాధకుడికి ఉండాలిసన ముఖూ లక్షణం. అంత్ మాత్రం చేత్ ధరీ రాజు పొ ంగి పో తాడా ?ఆయ్న పేరే
య్ుధిషరుడు.
ిఠ
దానికి త్గీ టా ే ఆయ్న సమాధానమయ ఉంటుంది.

“'ఆ రాజు మా దేసం గల కారుణూము కత్మునాను సుఖమున నిటు
ే నానరమని “వూంగూం గా కాకువు తో చెపాపడు. అవును రాజు గారి దయ్
వలే మేము అడవులోే చాలా సుఖాలు
అనుభవిసు్నానం

అనానడు

దెపిప

పొ దుపు గా. కాని త్న ధరాీనిన వదల
కుండా

కౌరవులందరి

క్షేమాలను

అడిగాడు.

యోగా
అపుపడు

నెమీది గా త్న త్ముీల అశ్లష శ్ౌరూ
పరాకీమాలను

వరుసగా

వరిణంచి

దిమీర పో గొటాాడు. ధరీ రాజు ఇపుపడు
ఇవన్నన

ఎందుకు

ఏకరువు

పడుత్ునానడయ గీహించానంత్ట అవి వెకి
కాదు

సంజయ్ుడు.

వెంటనే

గీహించాడు. అయినా త్న పరయ్త్నం
తాను చేశ్ాడు. పటుా వదలని వికీమారుకని లా ధరీ రాజు కారుణాూనిన పదే పదేపరస్ ుతించాడు. ఇపపట వరకు పాండవులకు క్షేమం లేక
పో యినా ఇపుపడు కలుగు త్ుంది అనానడు. --”పొ ందొ ంగ దలచితి న్న --విందు శిశిర మైన హృదయ్ంబున, వారందరకు ను సేమంబ్బట -ముందర లేకునన నేడు మొదలగ గలుగున్ “అని చాలా గయధం గా చెపాపడు సంజయ్ుడు. తెలివి తేటలన్నన పరయోగించాడు. పూరిం కౌరవులు
పరవరి్ంచిన దానికి పాండవులు పరతీకారం తీరుచ కర దలచు కుంటే, ఇంత్కు ముందుగా ఉనన కౌరవుల క్షేమం ఇంకా క్షయ్ం అవుత్ుంది. శిశిర
విమల హృదయ్ం తో సంధిని ధరీ రాజు కరరుత్ునానడు. కనుక ఇపుపడు నిజం గా కౌరవులకు క్షేమమే. చందర వంశ్ానికి చెందినా వాడవు
కనుక న్న మనసు అమృత్ మాయ్ం గా ఉంటుందని సూచన కూడా అత్ని మాటలోే నిగయధం గా ఉంది. అదీ సంభాషణా చత్ురత్.చందురని
వికాసం లోకానికి ఆనందమే కాదు చలే దనానిన ఇసు్ందని శ్ాంతి లభిసు్ందని అనాూప దేశం గా అనానడు. చేసిన త్పుప అంతా దురోూధనుడిదే
కాని మతి త్పిపన ముసలి రాజుది కాదు అని, పేద త్ండిర పై ధరీ రాజుకు స్ాను భయతి కలిగేటే ు మాటాేడాడు. ధరీ రాజు మత్్ బడితే
త్ముీళళను ఒపిపంచ గలదు అనే పూరల్ విశ్ాిసం సంజయ్ునికి ఉంది. అసలే ముదుసలి -మానసికం గా కుంగి పో య్ాడు. కనుక స్ానుభయతి
కలిీ సే్ కారూం స్ానుకూలమవు త్ుందని ఆశించాడు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

“దురత్ రాషా ా భయపతికి వరు--దద కత్మున జిత్్ మొక విధము కామి, సుతో --దధ తి మానపద నాడు మనః--క్షతి పిదపంబుటా ఇపుడు
శ్ాంత్ుడయిేూన్ “--కౌరవ వంశ్ానికి కళంకం దురోూధనుని వలేే వచిచంది దానిన పో గొటేా బాధూత్ ధరీ రాజుదే అని పదద బాధూత్ కూడా
ఇరువెైపులా ఆయ్నదే అని బలేగా చెపాపడు. “నిపుణ హృదయ్ “అని సంబో ధించి కారూ స్ాధనకు మంచి బీజం నాటాడు. చివరగా, చాలా
తెలివిగా -ఒక వేళ య్ుదధ ం వసే్ -”అఖిల జనక్షయ్మయి, జయ్ాపజయ్ాలు తెలచలేనివి గా ఉంటాయి సుమా “అని హెచచరించాడు. య్ుదధ
పరయ్త్నం మంచిది కాదు అనే సూచనా ఉంది. ఇరు వెైపులా ఉనన బాలా బలాలను చాలా బాలనుస గా బేరలజు వేసి మరల చెపాపడు. కలహం
ఎలా చూసినా మేలు కాదు పొ మీనానడు. అంతే కాదు చివరికి కాళళ బేరానికి వచిచ నటు
ే గా ఆపద మొకుకలూ మొకాకడు. అకకడునన
అందరికి కరీధ శ్ాంతి చేయ్మని విననవించాడు –
”మొరకకద వాసు దేవునకు, మొడేచద చేత్ులు సవూ స్ాచికిన్ --దకకట మిత్ర బాంధవ హిత్ పిరయ్ మంతిర వయ్సూ కరటకిన్ --సృకుకచు వినన
విమచదనసూయ్లు దకిక, య్నుజా సేయ్ుడీ -ఇకకరునాకరున్ శరణ మేనిదే వేడెద కరీధ శ్ాంతికై-”అని అందరిన యోగూత్ను అనుసరించి
వినయ్ం, గౌరవం, పరకటసూ
్ వేడికరలు అంటే విజా పి్ చేసుక నానడు. “ నెయ్ూము వాటంచి కడుం-దియ్ూ మేసగ నాలుక ల లే దీరు నటులు గా
--గయ్ూమను దలపు లోనుగా --నయ్ూమ నందనుడు మాను నటా తెరగున న్ “ధరీ రాజు య్మ ధరీ రాజు కుమారుడు, ఇపుపడా పరసకి్
ఎందుకు తెచాచడు ?అంటే య్ముడు సమవరి్. త్న ధరాీనిన తానూ చేసుకు పో తాడు. అంతే కాలు మురత్ుూసిరూపుడు. ఆయ్న కు కరపం
వసే్ అంతా విలయ్మే మరాన పరం పరేే. అంత్ జఞగీత్్ గా తికకన కవీశిరుడు పదానిన పరయోగించాడు. కనుక య్మ నందనుడెైన ధరీ రాజు
దండిచ దాలిసే్ ఇక తాన వారు అవత్లి వారు అని చూడడు'అపుపడు దయ్ాదాక్షిణాూలకు తావు ఉండదు. అంటే ధరీ రాజు దండించాలని
అనుక ంటే అడ్ గించే వారవరు ఉండరని అనాూప దేశం గా చెపాపడు. ఇలా చెపపటానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది. సంజయ్ుడిని పంపేటపుపడు
ముసలి రాజు అత్డిని హెచచరించే పంపాడు -”శ్ాంతి పరకారం కారూం నడుపు. ఒకకటగా ఉండటానికి ఏరాపటు చేసిరా “ఈ ఆదేశ్ానిన సంజయ్ుడు
త్న శకి్ స్ామరాధయలను య్ుకి్ని తెలివి తేటలను చకకగా పరయోగించి చాలా నేరుపగా చివరి వరకూ చెపాపడు. వీటనినటకి, పరతి అక్ష రానికి ధరీ
రాజు తాగి నటు
ే గానే త్న సమాధానానిన తెగేసి చెపాపడు. రాజూం ఇవిక పో తే సంధి జరుగదు అనే అరధం వచేచటు
ే బదులిచాచడు.
సంజయ్ుడు పటుా వదల లేదు. బంధు నాశనం కలిీ ంచే సంపద సుఖానిన ఇవిదుఅనానడు. స్ాతిికులు అని పించుక నన పాండవులకు
ఇది త్గదు అని తెగేసి చెపాపడు. ఇంత్ కంటే ఇంక ంచెం ముందుకు వెళ్ే “దుషా దూూత్ం వలే కౌరవుల గరిం అంతా పంచి, వాళళను లోక
నిందకు గురి చేయ్టం నాూయ్మా /అని పరశినంచాడు. ఆరేప దానం గా అరణూ, అజఞాత్ వాస్ాలను కషాాలను ఓరుచ క నన ది అంతా నిషాకరణం
గా గురు బంధు వరాీనిన చంపుకరవ టానికేనా ?అని నిలదీశ్ాడు. సమాదానానని పాండవులకే వదిలేశ్ాడు. ఈ విధం గా సంజయ్ుడు స్ాిమి
కారాూనిన హృదయ్ పూరికం గా నిరిరి్ంచాడు. ఎలాగైనా ధరీ రాజును య్ుదధ విముఖుడిని చేయ్ టానికి విశి పరయ్త్నం చేశ్ాడు. కనుక
సంజయ్ుని మాటలలో తీపి ఉంది, గడుసుదనం ఉంది, అన్నన తెలిసిన నేరు ఉంది. చిచవారి దాకా చావని ఆశ్ా ఉంది . అంత్రాంత్రాలలో త్న
దూూత్ం విఫల మౌతోందనే నిరాశ్ా భావమయ కనిపసు్ంది. వీటని ధరీ రాజు, శ్రీ కృషు
ణ డు కూడా గురి్ంచారు. పాండవులు ఏమి సమాధానం
చెపాపరో త్రువాత్ తెలుసు క ందాం –
ధరీ రాజు సంజయ్ుడి తో “ముందు మమీలిన పో గిడావు. య్ుదధ ం లో కౌరవులనుమేము జయించా లేము అనానవు. ఆ త్రాితా సంధి అని
సంధి పేరలాపన లామాటాేడావు. అంత్ పక్ష పాత్ం గా మాటాేడతా వేమిటయ్ాూ !”అని నిలదీశ్ాడు-”ఎదిరిం దమ య్టుాల కా -మది దలచిన
బో సగు గాక మాకుం గుడు మినేదడిదేమీరు పరకక గోనుడని -చదుర బడచిన మనసు పొ ందు చకక బడునే ?” అని దురత్రాషుాాని పక్ష పాత్ బుదిధ
ని ఎండ గటాాడు. “సంపద దకిక య్ుండగానాశకు్లనం జను మముీ బ్బలిచ పూజింప నంత్ బేల , పతి “అని పదద రాజు మనసులోని దురాశను,
దుషా బుదిధ సంకలాపనిన, తెలియ్ జేశ్ాడు. “మాతో ఎంత్తియ్ూగా మాటాేదావో, ఆ రాజుతో కూడా మేము చెపిపన విషయ్ా లనిన అంత్
తియ్ూగానూ తెలియ్జేయి “అని చెపాపడు. --” ఆ రాజు సేయ్ు నెయ్ూము -గారామును జపేప దీవు గడు దీపులుగా -వీరు త్మ పాలు వడయ్క
-నేరిమి మాటలన దేర నేర్ ురే చెపుమా? అని ఝాదించాడు. ఇదంతా వింటునన శ్రీ కృషు
ణ నికి కారం రాచినటు
ే ంది. ధరీరాజు మత్్ గా
మాటాేడుత్ునానడని పించిందేమో ఒక స్ారి ఫ్ాేష్ బాక్ లోకితీసుక ని వెళే ాడు -”దుసస సేను డదయ్ాకుీతి ముందల వటా ఈదిగా నెటా ు
సహించేమామ “అని తీవరం గా పరశినంచాడు. “సతి ఏడుప టేలును
ీ న కటుాలోరేచ-ణీ పటుాన సమ మారయ్గ-బంచుట కటుా లు నేరేచ గీమీరన్
“ అనినిండు సభలో య్ాజన సేని అయిన దౌరపదికి జరిగిన పరాభవానిన చూసూ
్ ఊరుక ని ఇపుపడీ రాయ్బారం సందీ అంటే అరధమేమిట అని
ఈసదించాడు. ధరీ రాజు పదద రాజును పేద త్ండిర అని ఒక మారు కూడా సంబో ధించ లేదు. “ఆ రాజు “అని చాల తేలిక భావం తో అలాంట
నిసేచత్నుడెైన రాజు అనే అరధం లోనే వాడాడు. కృషు
ణ డు లౌకూం గా “మామ 'అనానడు. ఈ విధం గా సంజయ్ుది మిధాూ వాదాని ఖండించాడు
బావ. ధరీ రాజు సంజయ్ుడిని బాగా ఎసిామేట్స చేశ్ాడు. అత్ని మాటలిన “దురనయ్ము, బటా దం, బండు “మాటలుగా ఉనానయ్ని చెపాపడు.
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అంతే కాక ఇంత్ వినయ్ం, నేరుప ఇంకవరి దగీ రైనా ఉనానయ్ా అని మచిచ కరలు గా అనానడు. అంటే రాయ్ బారి సంభాషణా చాత్ురాూనికి
కితాబు ఇచాచడు. సంజయ్ రాయ్బార విధానానికే ఈ మాటలు చకకని వాూఖాూనాలు. పాండవ సందేశ్ానిన తీసుక ని సంజయ్ుడు హసి్ న
చేరి పదద రాజుకు

పూస గుచిచ నటు
ే వివ రించి చెపాపడు. ధరీ రాజు సందినేకరరుత్ునానడని దురపద పురోహిత్ుని దాిరా పంపిన రాయ్

బారమే చెప్ ో ందని గీహించాడు. అయితే ధరీ రాజు ను య్ుదధ విముఖుడిని చేయ్ టానికే సంజయ్ుడిని పంపాడు. అత్నూ తీవరం గా నే
పరయ్తినంచాడు. వంశ, బంధు, రక్షణ అంతా య్ుదిసరు
ి్ ని పైనే ఉందని గురు్ చేయించాడు. శ్ాంత్ుడు అయితే ధరీ రాజు రాజూ భాగానిన
కూడా కరరడు అని భావించాడు రాజు. క ంత్ వరకు ఈ రాయ్బారం ఫలించి నటేే . బంధు నాశనం ఇషా పడని ధరీజుడు “అయిదు ఊళళే
“ఇమీనానడు. ధరీరాజు ఎంత్ ఔదారూం చూపించినా, త్న క డుకు దురోూధనుడు దానికీ ఒపుప కరడు అని గుడి్ రాజు కు బాగా తెలుసు. కళళళ
గుడి్ వే కాని మనసులిన చదవగలదు. త్న క డుకు మయరవత్ిమయ చెలే ాలి, ధరీ రాజూ శ్ాంతించాలి. ఒకే దెబాకు రండు పిటాలు పదాలని
దురాశ. ఈ రంటన్న నేర వేరచ తానికే సంజయ్ రాయ్ బారవూూహం పనానడు. మళ్ళళ సంజయ్ుడు య్ుకి్ గా ఒక ఎత్ు
్ ఎతా్డు. - “ఎటా
త్పుపలం బో వగ దయ చి, తాలిమి పూనుదు గావున ననిన మాట లిటీే వు వినంగ నాడియ్ు, నే, దని వోవక వినన వినేచదన్ “అని కరన స్ాగిస్ ూ
-అంటే” అవత్లి వారు ఎనిన త్పుపలు చేసినా సహించే ఔదారూం ఉనన వాడివి నువుి. సహనం న్నకు ఎకుకవ. అది న్నకు సహజ ఆభరణం.
అయినా నాకు మనసు సంత్ృపి్ పొ ందక ఒక మాట చెబుత్ునానను వినవయ్ాూ “అనానడు.

“ణీ విభావంబహిం సయ్ు, ననినద య చరిత్ర కాక య్నూమే”అని అహింస్ా మయరి్గా నోటే ో వేలు పడితే కరరకలేని వాడిని గా పరిశుదాదన్ రంగునిగా
ఎటా నిండా లేని సచచరిత్ురనిగా భుజ
కీర్ ులు

పటా

కారాూనిన

గటేాకికంచు

కరవాలని చూశ్ాడు సంజయ్ుడు. ఈ
పొ గడ్ ను

పరా

కాషా కు

చేరుసూ
్

“అలుపలకు అలవి కాని హాలాహలం
లాంట కరపానిన దిగ మింగు కరవా టానికి
నువుి స్ాక్షాత్ు
్ ఆ న్నల గళళడుఅయిన
శివుడివే “అనానడు. “న్నకు న్నవే స్ాట
“అని

ములగ

క మీ

ఎకికంచాడు.

బో ళాశంకరుడు పొ గడ్ లకు ఉబ్బా పో యి
నటు
ే

ధరీ

రాజు

అవుతాడనిమంచి

ఉబుా

లింగం

ఉపమానాలను

ఎనునక ని మాటల పొ గడ దండలు మడ
నిండా వేశ్ల శ్ాడు. చేసేది లేక ఏమీ పాలు
పో క

ఆఖరి

అస్ా్ాలుగా

వీటని

పరయోగించాడు. ఈ య్ుకి్ య్ుక్ మైన మాటలకు చాలా తీవరం గా నే బావా, మరడులు సమాధానం చెపిప నోరు మయయించినంత్ పని
చేయించారు. ఇపపట దాకా చాలా పరశ్ాంత్ చిత్్ ం తో ఓరుప గా ఉననధరీరాజు విపరలత్ మైన కరప సిరం తో త్న త్ముీళళ అవకీ పరాకీమ
శ్ౌరాూలను ఏకరువు పటాాడు. అవనిన ఒకక స్ారి పరదరిశంప జేశ్ాడా అననటు
ే తికకన ఆయ్న తో అని పించాడు. “గాండీవ జయ్ా రవంబుత్కట
మయి పలుచం గీమిీన న్, భీము బాహా --దండంబేపారి, శుంభదీ ద జడియ్ుచు దయ చినన్ -రౌదరంబు గా దయ చినన్, వే—దండ దిందిము
మాడిక నద రిమికవలు మాదూదీ తిం దాకినన్ జఞ కుండం బో కుండగౌరవుూలకు వశమే బ్బటుాలిక మయరిచలే కుండన్ “అని రాబో యిే కౌరవ పాండవ
య్ుదధ ం లో జరగ బో ఎదేమిటో కళళకు పరత్ూక్షం చేశ్ాడు. త్న స్ో దరుల ముండేవారు నిలిచి పో రాడలేరని తేలిచ చెపాపడు. ఆ చెపేపది చాలా
విషపస్ ం

గా,

ఉధృత్ంగా

తీవరమైన

గొంత్ు

తో

చెపేప

శ్ాడు.

సంజయ్ుడు

ఇంగిత్ం

కల

వాడు.

పాండవుల

మనో

భావానిన, తీవరత్ ను అరధం చేసుక నానడు.బందుతాినిన కూడా పాటంచ కుండా”కౌరవుూలు “అని ధరీ రాజు అననందుకు ఆ అహింస్ా మయరి్
లో రోషం ఎంత్ జీరిణంచుకు పో యి ఇపపట దాకా బయ్ట పడ కుండా ఉందొ గీహించాడు. ఇటు వెైపు అయి పో యింది -ఇక అటు వెైపు నుంచి
రావాలి అనుక నానడు. దురత్ రాషుాాని క లువు కూటం చేరాడు. ముందుగానే “సైరణ వేరపుగా భావించుట త్పుప “అని ముసలాయ్నకు హితోప
దేశం చేశ్ాడు. అంటే పాండవులు సహించి ఉండటం భయ్ం తో కాదు అని అరధం. “స్ాదు రేగే నేని విను, త్ల పొ లమున గాని నిలువదు సుమీీ
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“అని హెచచరించాడు. అంటే ధరీ రాజు ఎంత్ శ్ాంత్ చిటుాడయ , అవసరం వసే్ అంత్ తీక్షణ సిరూపుడు. స్ాధువు చేల రేగితే భయమి మీద మిగిలేది
బయడిదే అని భావం. సంజయ్ుడు ఉభయ్ుల హిత్ం కరరే వాడు. కనుకమొహమాటం లేకుండా చెపేప శ్ాడు. ఇపపటకే చాలా ఆలసూం జరిగి
పో యింది. దురత్రాషుాాని పరవర్ న ను కటువు గా నే నిందించాడు. -”ఆలు బ్బడ్ లేని య్టా తిరమీరి య్గు -క య్ూ గాక కుదుట గయడు వెటా కుడుచు వారలిటా కరీవిిదంబుల సేయ్ -జొచుచ ట చచ గించి చూత్ురయ్ూ “అని మందలించాడు. తోట కూర నాదే వంగ దీయ్ాలిసన క డుకుని
ఉపేక్షించి ఇపుపదేదిసే్ ఏమి లాభం అనానడు. “న్న ఉపేక్ష క ంప ముంచింది. ధరీ రాజు చాలా తెలివెైన వాడు లోకం అంతా త్పుప అంతా న్న మీదే
పటా దాకా వదలడు. ధరీ రాజు అంటే “మత్్ నిపులి “ అని ఆత్ని ఆంత్రాూనిన విసపషా ం చేశ్ాడు. “అనయ్ము వుటా జూదమున య్పుపడ
ఎంత్య్ు జిచుచవెటా కా --లిచన య్ది, న్న య్ుపక్షయ్, వశ్రకుీత్ చిత్ు
్ డు ధరీ సూతి, మే--త్్ ని పులి ఎలే వారలు, నధరీము న్న పయి బటుా
నంత్ కు --నిినడు గనదుం, బ్బదప న్నకును నాకు మరలచవచుచనే “--ఉపేక్ష ఎంత్ట వినాశనానిన సృషిాంచిందయ ఎరుక పరిచాడు. చివరగా
'అయ్ూజఞత్ శత్ురదలుగుట న్నళళళ ల నగిన పుటా నటా దయిెూమీకు నారప వెరవులేదు “అని కవి తికకన మహా నేరుప గా సంజయ్ుని తో
చెపిపంచాడు బధిర శంఖారావం గా ఉంటునన పదద రాజుకు. అగినని ఆరప టానికి న్నళళళ కావాలి. ఆన్నళళ లోనే అగిన పుడితే ? ఆరపటం
సంభావమా ?అది పరళయ్ాగిన. దానికి సరి సంహారం చేయ్టం త్పప ఇంకరతేమీ తెలియ్దు. త్స్ాీత్ జఞగీత్. అని విలువెైన సందేశం ఇచాచడు.
అయినా ముసలి రాజుకు ఆశ చావా లేదు. విదుర, భీషాీదులు చెపిపనా విన లేదు. పాండవులను జయింప వచుచను అనే దురాశ ఇంకా
లోపలోేపల మినుకు మినుకు మంటోంది. కనుక చివరగా సంజయ్ుడిని బాలా బలాల సంగతి అడిగి తెలుసు క నానడు. ఇకకడ సంజయ్ుడు
చెపేప సమాధానం చాలా లోకరత్్ రం గా ఉంది పాండవుల అవకీ పరాకీమానిన వెైభవో పేత్ం గా, దిమీ తిరిగే టు
ే వరిణంచి చెపాపడు. “అట
మిననందిన య్టా వాని పొ డవెంత్ననటు
ే , ఫాలాక్షు నె--కకట కయ్ూంబున గొనన ఫలుీను భుజఞ గరింబు లేకికనుచటం--త్ట వానింగొని ధరీ
సూతి సమరోతాసహంబుమై నెతి్ వ--చుచట కుం గొంకు నె వీపు సకకనయి నిలుచం గాక మీ సైనూముల్ “అని హేళన చేశ్ాడు. రుదురని తో జగ
జటా అయిన
పరాకీమ

అరుజనుని
వికీమానిన

పరదరశన గా చూపించాడు.
వీళళళ

అందరు

ఒక

ఎత్ు
్ .అసలు

సకల

చరాచర సృషిా సి్ తి, లయ్
కారకుడయిన
పరమాత్ీ
సంపత్ు
్ లుఒక

శ్రీ

కృషణ

సహాయ్
ఎత్ు
్ .

ఇనిన పుషకలం గా ఉంట,
ధరీ రాజు య్ుదధ ం చెయ్ూ
కుండా ఆగుతాడా ? అని
కుండా బదద లు క టాాడు.
య్ుదధ ం అని వారూం అని
త్న మనసు లోని మాట
గా చెపేపశ్ాడు. ఇది హెచచరికే. భయ్పటా టమయ ఉంది ఈ మాటలోే . సంజయ్ుడు జఞాని కనుక జరుగ బో ఏది ఏమిటో తెలుసు కనుక లోక
నాశనం కాకుండా విశి పరయ్త్నం చేశ్ాడు. త్న మనసు బుదిధ, వాకుక, లను తిరకరణ శుదిధ గా పరయోగించాడు. చాత్ురూమయ చూపాడు. అంత్ట
ఉకి్, చమతాకరం సంజయ్ుని మాటలోే తికకన చెపిపంచాడు. ఇలా రండవ రాయ్ బారమయ విఫల మైంది. పాండవుల య్ుదధ సననదధ త్ త్పపదు
అని తేలింది చివరకు. –

శ్రీ కృషణ రాయ్ బారం
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సంజయ్ుని దాిరా దురత్ రాషుాానిని అంత్రంగం ను పాండవులు పూరి్గా గీహించారు. ఇంకా ముసలి రాజు దురాశ లోనే జీవిసు్నానడని

అరధమైంది. కనుక తానే సియ్ం గా రాయ్ బారానికి బయ్లేదరాడు శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ. ఆయ్నకు త్పపని పరిసతి.
ి్ సంజయ్ుడు హిత్ుడెైనా,వాక్
చత్ురుడెైనా, అకకడ సభ లో సముచిత్ స్ాథనం లేని వాడు. కనుక అత్ని ఉప దేశం చెవిట వాని చెవి లో శంఖమే అయింది
.నిరరధకమై అతి పరిచయ్ం వలాే, ఎపుపడూ చెపుపత్ూన్ టం వలే , ఫలిత్ం కలుగ లేదు. ఇక స్ామ దాన పరకిీయ్లు అయి పో య్ాయి. దండయ

పాయ్మే శరణూం. అయినా చివరి పరయ్త్నం చేయ్ాలని శ్ౌరి భావించాడు. దానికి తానే పూనుక నానడు. అకకడికి వెళ్ే కీమంగా స్ామ దాన,
భేదాలను

పరయోగించి

చూదాదం

అను

క నానడు.

దివాూంశసంభయత్ుడు,

లోక

పూజుూడు,

వీరాధి

వీరుడు,

మంచి

డిపోే మాట్స, ఉపాయ్ాలనిన వివరం గా తెలిసిన వాడు, శత్ుర భంజన కీీడా సకు్డు, అందరికి “లోక బావ “అయిన తానే సంధి కారాూనికి నడుం
కటాాడు. అందుకే ధరీ రాజు “న్నకు మేమేం చెపాపలి. న్నవు ఏది చేసే్ అది మాకు శిరో దారూం” అని భారానిన అంత్టని బావ నెతి్న పటా శ్ాడు.

“మమేీరుగు డెదిరి నేరుగుదు -నెమిీ ఎరుగుదు దరద సిదధ ి నెరి ఎరుగుదు-వాకూముీల పదధ తి నేరుగుదు -పో మేీవాిడ నేను న్నకు బుదుధలు

సేపపన్ “అనానడు. ఇదీ కృషణ రాయ్బారానికి నేపధూం. దీని పరకారమే కౌరవ సభలో కదనడిపాడు కృషు
ణ డు. ముందుగా పదద రాజు తో “జన

నాధ !”అని మొదలు పటాాడుసకల జనానికి రాజువు నువేి అని అరధం తో పరయోగించిన స్ాభి పారయ్ మైన మాట. రాజు గా న్న కర్ వూమ్ ఏమిటో
ఆలోచించు అనే హెచచరిక నిగయధం గా ఉంది.” నువుి ఎరుగని పనులునానయ్ా ?అయినా పరమ హిత్ం కనుక, త్న వారికి చెపపటం ధరీం
కనుక, భారతానియ్ం మీద పేరమ ఉంది కనుక నేనే సియ్ం గా రాయ్ బారి గా వచాచను”. అనటం లో త్నకు అందరు సమానమే అనే

అభిపారయ్ానిన వూక్ ం చేశ్ాడు.”న్నవు ఎరుంగని పను లుననవే ?”అనటం లో న్నకు తెల్మకుండా ఈ సభలో ఏదీ జరగ లేదు అని ఘంటా పధం గా

చెపిప నటేే . అనినటకి నువుి పరత్ూక్ష స్ాక్షివే అని ముసలాయ్నున ఎదేదవా చేయ్టమే “.అందరికీ కావాలిసన వాడిని” అని చెపపటం లో
కౌరవులకు కూడా కృషు
ణ డు ఏం చెబుతాడయ అనే కుత్ూహలం కలిీ ంచింది . అదీ సంభాషణా చాత్ురూం. “తాను నూటకి నూరు శ్ాత్ం మధూ వరి్
ని” అనిగటా గా చెపేప శ్ాడు. “క్షీరోదక గతి పాండవ కౌరవులోడ గయడి మనికి కారూం”అనానడు. పాండవులు క్షీరం అయితే కౌరవులు న్నళళళ

కనుక ఏది శ్లీషామోచెపప
కుండా

ఉపమానం

నే

తో

చెపిపంచాడు

తికకన.

పాలలో

కలిసే్ నే న్నటకి పాల
వసు్ంది.
కలవక
పాల

న్నరు

పో యినా

పరమాదం
లేదు.

సిభావం

ఉనికికి
ఏమీ

కనుక

దీనిని పాటంచటం
రాజుగా న్న కన్నస
ధరీం

అనానడు.

కారూభారం అంతా

ముసలి రాజు మీదే
ఉంచాడు. నిజఞనికి
ఆయ్నే రాజు, కాని
చకీం

తిపేపది

క డుకు

దురోూధనుడు. కర్ వూమ్

చెపిప, దానిన ఎలా నిరి హించాలో, దాని అవసరమేమిటో, కారణాల తో సహా వివ రమ్ గా చెపాపడు. “పొ ందు లోక హిత్ం “అని గురు్ చేశ్ాడు
“.ఇదేదయ దాయ్ాదుల మనో వరి్ త్గాదా కాదు. పాండవులు అంతా ధరీ, నాూయ్ వర్ నులు, వీరాధి వీరులు, కనుక అలాంట గొపప వారిని న్నలో

చేరుచ కుంటేనే న్నకు లాభం”. అని చెపాపడు “.దీని వలే న్న ఔననత్ూంపరుగుత్ుంది” అని ఆశ పటాాడు “.అంతే కాదు సమస్ భయ మండలం
న్నపాదా కాీన్ మవుత్ుంది” అని వివరించాడు. “పుత్ర వాత్చలూం తో పరజలను కూడాచూస్ , విరోధం వది లేసే్, ఏంతో లోక హిత్ం కలుగుత్ుందని

“చిలకిక చెపిపనటు
ే చెపాపడు.--”జగతి గల జనపత్ులు న్నచరణ పద -మరది గొలువ సముదరవేలావుుతోరిి -ఎలే నే లుట యొపపదే త్లిే పరజల
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-యిెడ విరోధంబు వాటంచు టంత్మేలు?' 'అని పదద కానాిస్ట్ లో సమస్ భయ మండలానికి నువేి రాజువు అవుతావు. పాండవులు నినున

క లుసూ
్ న్న పాద సేవ చేస్ ూ న్నకు హాయిని కూరుస్ా్రు. పరజలంతా హాయిగా శ్ాంతి స్ౌఖాూలతో జీవిసూ
్ నినేన త్లచు క ంటూ న్నకు బరాబరులు
చేస్్ ారు అని 70mm.,సీారియో స్ో కప్ లో చూపించాడు. అయినా ముసలాడు ఉలకలేదు పలుక లేదు.

మత్్ గా చెబ్బతే వినే సి్ తి దాట

పో యిందని కృషు
ణ డు తెలుసు క నానడు. తిలా పాపం త్లా పిడికడు అననటు
ే గా పూరిం జరిగిన దానికి అంతా కురు సభ పరత్ూక్ష స్ాక్షి అని
స్ాక్షుల జఞబ్బతాను పంచాడు. “ధరోీ రక్షతి రక్షిత్ః “అనానడు. ధరాీనిన ఉపేక్షించిన సమరుధలకుచేటు మయడుత్ునది అని మందలించాడు. ఈ

మాటలిన ఎంతోభావ గరిాత్ం గా, గంభీరంగా కృషు
ణ డి చేత్ మహా కవి తికకన చెపిపంచాడు. “పాండవుల పక్షాన సత్ూ,ధరాీలునానయి. అవే
వారిని రక్షిస్్ ాయి. కాని మీరంతా సరి సమరుదల ైనా,సత్ూ ధరాీలను కాల రాసు్నె్ ఉపకిశనిచ “కిమినానసి్ “గాపరవరి్ంచారు. కనుక అధరీ
పరవర్ కులతో పాటు, ధరీ నాశనానిన చూసూ
్ చేత్ులు ముడుచుకు కూరుచనన మీకూ వినాశనం త్పపదు “అని భీషీ పితామహుడుదయర ణా

చారుూడు మొదల ైన వారిని హెచచరించాడు. వారందరికి “సరి ధరీసీృతి “కలిీ నాచతానికి పరయ్తినంచాడు. “దయర ణ, భీషుీ లేదికుకసుముీ ?”.

అని నిలదీశ్ాడు. దురోూధనుడు భీషీ దయర ణుల మీద ఆధారపడా్డు కనుక వాళ్ళదద రలన అధరీ పరయ్త్నం లో విముఖత్ చూపటు
ే చేసే్ -కరరలు
తీసిన తారచులు లాగా కౌరవులు సంధికి అంగలకా రిస్్ ా రమో ననిభావించాడు. ధరీ నాశనం జరుగుత్ుంటే ఔదాసీనూం చూపటం కూడా అధరీమే

నని తీరుప చెపాపడు. ఈ విధం గా “ధరీంబును, న్నతియ్ు మునినడిక ని, మనో వాకరరకారంబు లేక రూపంబైన సత్ూమాకా “అని ధరీ సతాూలను
ముందుంచు

క నివాటకి

చేటు

వాటలుే

త్ుంటే

నోరు

మయసుక ని

అధరీమే ననానడు. చివరికిఅంతా న్నదే భారం అని ముసలయ్ూ తో తెగేసి చెపేపశ్ాడు.

చేషా

లుడిగి

కూరోచవటం

కూడా

“వారలు శ్ాంత్ శూరులు, భవచచరణంబు గొలి బయని య్ు-

నానరటు గాక, మీకదిమనంబున పిరయ్ మేని నింత్కుం --బో రికి
వచుచ చుండుదురు భయవర, రండు తెరంగులందు, న్న --కారయ్
బధూమే య్గు నవిిధ మేరపడ నిశచ యింపుమా “అని హితోపదేశం
చేశ్ాడు “. భావి స్ౌభాగూ విదాతావు నువేి. నువేి నిరణయ్ం

తీసుకరవాలి. మారీ ం నిరేదశినాచలిసంది నువేి నువేి “అని పదే పదే
గురు్ చేశ్ాడు. దురోూధనుడిని ఎకకడా సీన్ లోకి రానివి లేదు
మాటల సందరాం లో. అదీ కననయ్ూ నేరుప. ఈ విధానం అంతా

ఉత్్ మ గురువు చేసే మహో త్్ మ ఉపదేశం లాగా ఉంది. ఈ ధరోీప
నాూసం తో సభుూలోే కలకలం చేల రేగింది. అందరు ఆలోచన

లోపడా్రు. లోక హిత్ం కరసం కృషు
ణ డు చెపిపన ధరీ వాకాూలకు
బదులు సమాధానం ఉండదు. అంత్ నిరుదషా ం గా చెపాపడు. అది

శ్ాసనమే. అందరికి శిరో దారూమ. సదసుూలు అందరు “పిరయ్ం
పొ ందారు

“అనానడు

తికకన.

దాని

పరభావం

అంత్గొపపది.

“నెమీనంబునన్ బురుషో త్్ ముడింత్ యొపప బలుకనే -మరు
మాట లాడ, నయ్కరవిదు డెవిడు, ధీరు దేవిడు, త్ను వరి

యిెవిడు అంచు నచలాకుీత్ు ల ై ఊరుకరనానరట. అంత్ట పరభావం
కలిగించే విశిషా వచనాలను కృషు
ణ డు పలికిఅందరలన అలరించాడు.
అత్ను చెపిపందే ధరీమని అందరు అంగలక రించారు.

శీర క్ృష్
ా డు సభలో చెప్్ినవన్ను ఊసర్ క్షేత్రం లో పడిన బీజాలాా
నిషరరయోజన మైనాయి. దురాశకు, పుతార వాత్సలాూనికి లోనెైన వృదధ రాజు ధరాీనిన నిరిరి్ంచలేక పో య్ాడు.

నారదుడు మొదల ైన

మహరుిలు, భీషీ దయర ణాది గురు సమయహం, చేసిన హిత్ బో ధ న్నరు కారి పో యింది. శ్రీ కృషు
ణ డు దురోూధనుడిని అనునయ్ం తో బుజఞజ గించి,
నచచ చెపాప టానికి చేసిన పరయ్త్నం విఫల మైంది. చివరకు బదిరించాడు. సంధి జరగక పో తే అనరాధనిన వివరించాడు. దురోూధనుడు మొండిగా
“ఎవిరైనా సంగాీమ మునన్ జయించు క ని రాజూము సేయ్ుట నిసచ యించి తిన్ “అని తెగేసి చెపాపడు. ఇపపట వరకు చాలా మత్్ గా,
మధురం గా మాటాేడిన వాసు దేవుడు తీక్షణత్ జయడించి, పులే విరుపు గా మాటాేడిన దురోూధనుడిని ఉదేదసించి ఉదేక
ర పడ కుండానే సమాధానం
చెపాపడు. గాంభీరాూనిన మాత్రం సడ లించలేదు. అపహాసూంగా, చిరు నవుి నవుిత్ు చిలిపి కృషు
ణ డి లా త్న ధీరో దాత్్ త్ ను, పౌరధతాినిన
వూక్ ం చేస్ ూ హిత్వు చెపాపడు. -”'అనిన విని,కింక బయనిన య్లతి నగావు -చెలువు మొగమున నొక కీ త్్ పో లు పొ ంద -బుండరల కాషు డగు

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

తెలేబో యి య్పుప -డరుణ కమలాక్షు డగుచు మురాంత్ కుండు “ అనానడు తికకన. మురాన్ కుడు అనటం లో రాక్షస నాశనమే చేసిన వాడు
వీరో ల కాక అనే భావం.కళళళ యిెరీ బడా్యి అంటే లోక పరళయ్ం త్పపదని సూచన. “మొన త్ల బడియిెదు న్నచే--పిపన య్టుాలత్డవు లేదు
బ్బరుదు లరైన్న--వును, వీరు,నిలువు డిదె భం-డనమలిే వచేచ నూరత్లు గను డినకన్”అని యిెరీ బడ్ కల టో కరపం తోమురహన్ కుడు
చెపాపడు. లే నవుి వింత్ అందానిన చిచంది మొగానికి.లోకానికి దయర హం చేసే వాళళ విషయ్ం లో గాంభీరూం గా ఉండటం మహాత్ుీలలక్షణం.
“మీరు కరరు క నన య్ుదధ ం మీ ముందుకే వచిచ కూరుచంది “అనటం లోకౌరవ సరి సంహారం త్పపదు అనన సూచన. చివరకు తెగించి
కృషు
ణ డిని బంధించే పరయ్త్నం చేశ్ాడు సుయోధనుడు. అపుపడు చెపాపడు చివరి స్ారిగా పదద రాజు తో-”'రోషము నా పయిం గలిగి కూ
ీ రత్
కౌరవు లింత్ సేత్, సం --తోషమ, న్నవు పారభవము తో దగ నాకు ననుజా ఇముీ ని--రోదషత్ నేను నోపు గతి, దయ రాల దురజయ్ు ల ైన వారి, వి
--దేిషము జకక బటా , జగతీశిర, ఇంత్క పో యివచెచదన్ “ అని వీడయ కలు తీసుకరననటు
ే గా అనానడు. ఏది ఏమైనా లోక శ్ాంతి కావాలి. త్ను
దురోూధనాదులను చంప టానికి ఇంత్ వరకు కారణం కంపించ లేదు. ఇపుపడు వాళళళ ఆ అవకాశ్ానిన కలిపంచు క నానరు. వినాశ కాలే
విపరలత్బుదిధ. కారణం బల్మయ్ం గా ఉంది. అందుకే ఖండిత్ం గా చెపేప శ్ాడు. “దుషుాలిన చంపి, రండు పక్షాల వారికి రక్షణ కలిపస్ా్ను దీనికినువుి అనుమతించు “అని చంపే అధికారాన్నన ముసలాయ్నకే కటా బటాాడు మహామతి మంత్ుడు పరమాత్ీ. పరతి మాట ను చాలా
అరధ వంత్ం గా, సమరధ వంత్ం గా మురారి చేత్ పలికించాడు తికకన. బంధువుల అను మతి తో తాను త్న సింత్ మన మామ కంశుడిని
వధించిన సంగతిని కధ గా వరిణంచి గురు్ చేశ్ాడు. ధరీ రక్షణకు బంధుత్ిం అడు్ కాకూడదు అని సూచించాడు. “సత్ుకలము బాలిమపగ
వరిజం పగరాదే దుషాాత్ీకు న్నచు నొకకరుని “అని కడపట కర్ వూమ్ ఎరిగించాడు. అంతా వూరధమే అయింది. బయడిద లో పో సిన పన్ననరు. అయినా
రాజ కీయ్ం గా ఉదాత్్ మైనరాయ్బారం ఇది. దీని వలే రండు వరాీల లోని వారి చిటాా వృత్ు
్ లు, అభిపారయ్ాలు వూక్ మైనాయి.
“పాండవులు శ్ాంత్ శూరులు అని ముందే కృషు
ణ డు చెపపటం తో తాను వచేచ ముందు, దౌరపది, భీముడు చెపిపన మాటలు చెవిలో రింగు
మంటూనే ఉనానయి. భీమారుజనుల మాటలోే శ్ౌరూం తో బాటు, శ్ాంతి కూడా పరచచననం గాధినించింది. “పరశ్ాంత్ గాభీరతా లక్షణం “అనటం
లో పాండవులకు అది బాగా అనియించింది. అనిన పాత్రలు త్మ భావాలను బాగా వూక్ ం చేశ్ాయి కనుక ఈ రాయ్ బారానిన “ఏకాంకిక
“అనానరు. ఒక స్ారి ఫ్ాేష్ బాక్ లోకి వెళ్ ళ,, ఉదేరకం గా,భీషణం గా మాటాేడే భీముడు శ్ాంతి వచనాలు పలికాడు కృషు
ణ ని తో. చిరునవుి తో
కృషు
ణ డు అత్నిన రచచ గొటా మేల మాడాడు.
అయినా వృకరదరుడు ఉదేరక పడలేదు. సరసం
గానే సమాధానం చెపాపడు --”ఏమీ, పారుధడు
న్నవు, దండి మగల ై ఈ వచుచ కౌరవూ సం గాీమ క్షోభము బాహు దరపమున దీరపంబదద
మిరీకిక మి -మేీమలే న్ వెర గండి జూచేదము
గా, కీ స్ారేకుం, బో యిరా --భీముందితరి
ే్ రిత్్
మాటలకు

కరపిం పడుసూ,

పంపరన్”అని

చాలాసరదా గా అనానడు. “ఓహో

నువుి

అరుజనుడు య్ుదధ పరవీను ల ై కౌరవ య్ుదధ ం
చేస్ ుంటే, ఎటుా గా ఉనన క ండెకిక మేమంతా
ఆశచరూం తో చూసూ
్ ఉంటాంకాన్న బావా ఇపుపడయ దద ులే -నువెివలిే రావయ్ాూ, ఉదేరక
పరిసే్ రచిచపో యిే వాడేమీ కాదు ఈ భీముడు
“అని శ్ాంతి మాత్రమ త్మకు కావాలనానడు.
దౌరపది మాత్రం రోశ్ాగిన జఞిలలు కురిపించింది.
ఆమ కరీధాగిన కౌరవులనద రలన ఆహుతి చేసే్ త్పప
చలాేరదు అని తెలియ్ జేసింది. చాలా గంభీరం
గా

మాటాేడింది.

విశిషా

లోక

జఞానానిన,

వివేకానిన పరదరిశంచి మాటాేడింది. పాండవ
ధరీ పతిన అని పించు క ండి. “ఓట యొకింత్
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యిేనియ్ు సుయోధను చిత్్ ము నందు లేదు “పొ మీంది. “న్న మాటల వలే వాడి దురభిమానం పో త్ుందా ?పైగా పరుగు త్ుంది “అని వాడిని
కాచి వడ బో సి నటు
ే వాడిమనో భావానిన వివ రించింది. కరడలు అనన భావం ఎ మాత్రం లేకుండా జూదం రోజున దాసిగా చేసి, మహా పురుషుని,
త్న భర్ లు ఆ క లువు లో మళ్ళళ చేరత
ి ే, త్నకులభించేది దాసూమే నని ఖచిచత్ం గా చెపిపంది. కరడరికం కాదు అననది. భర్ లుత్న గౌరవాభి
మానాలను ల కక చెయ్ూటం లేదని, నిసపృహ వూక్ ం చేసింది.సీ్ ి నిససహాయ్త్ ను సపషా ం చేసింది. ఆమ మాట లనిన ఉత్్ మ క్షతిరయ్సీ్ ి మాటలే.
వీర వంశం లో జనిీంచిన సీ్ ి పలుకులే. స్ామానూ సీ్ ప
ర ర్ నా విధానమే. చూడండి ఆమ ఎంత్ చకక గా చెపిపందయ అనన కననయ్ూకు ి వ
“అరయ్మి జేసి కరడలనకపుపడు, దాసిగా జేసే, నమీహా --పురుషుని పాలికింబత్ులు వోవగ,వీరలతోనఏను జే--చెచర జఞన్న కరటరంబు దగ
జేయ్ుదునో, య్టు గాక, పాడిమై --వరవుడ మోపి జే య్ుదునో వారిక మాధవ నిశచయింపుమా ?”అని పరతిమాటను స్ారధకం గా
పరయోగించాడు తికకన. సీ్ ి సిభావానిన అదద ంలోచూపించాడు.
పాండవ వీరమాత్ కుంతీదేవి ఎనెననోన కషాాలను అనుభవించింది. కృశించి వరుగు అయింది. పాలలో పడ్ బలిే లా ఉంది ఆమ సి్ తి. ఆమ
మాటలువజర ధారాలాగా ఉనానయి. ఇనానళళళ త్న మనోవేదనను అత్ూంత్ శకి్ వంత్ మైన మాటల ఈటలతో గుచిచ చెబుతోంది. “క డుకు
గాంచు రాచ కూత్ురేడ్ ానికి -నతి్ పనికి నుచిత్ మైన సమయ్ మొదవే -దడయ్ టంక నొపపదు జనములు -నటు
ే గానిపురుషుల నరు మిముీ
“ అని త్న క డుకు లకు కర్ వూ బో ధ చేయ్మని మేనలుేడు కృషు
ణ ని తో చెపిపంది. ఇదంతా సంధి పరసంగానికి ముందే చెపిపంది. “భుజబలమున
జీవించుట -నిజ ధరీమయ మత్్ బడుట నినద యము -మాదీర పరజలకు జపుపము దురపదాత్ీజ -గారూ మడుగు మానుము త్గ నందరి లోనే “
త్న క డుకుల కంటే నకుల సహదేవుల ైతే ఈ పరాభవానిన బాగా చలాేరుస్ా్రు అని కుంతిభావం. హసి్ న లో రాయ్బారం త్రాితా కృషు
ణ డు
కలిసి జరిగింది ఆమ కు వివరించాడు. ఆమ -”వీరి గలయ్ుట కషా ం బా వెరవు దపుపత్య్ు మేల ై వచేచ బ ముీ-విడువను మానంబున్
“అంది. రోగల, వెైదుూడూ ఒకటే కరరుక నానరు. పాండవులు త్మ సిభావానికి విరుదధ మైన, లోక నాూయ్ానికి వూతి రేక మైన సంధి పరయ్త్నపరతి
పాదనను చాలా కఠినం గా, నిరాదక్షిణూం గ నిరసించింది. ఆమ క్షోభ భయదేవి క్షోభాయిే. భయభారం త్గాీలి అనేది ఆమ ఆరాటం. దురజను లతో
పో టేామిట పొ పొ మీంది. --”రాజుల కందు నారయ్ బరాకీమ జీవన వుుతి్ దకక, నొం-దయ జ నిషిదధమండుర మునులుత్్ మ సత్ుిలు, వంశ
ధరీముల్ --పూజిత్భంగి జేయ్ుదురు బుదిధ విహీనులు దాని దకిక, -నిసే్ జ పు గయటకియ్ూ క ని నత్ బ ందుదు రంబు జయదరా “ అని
ఆకరీశించింది. క్షతిరయ్ రాజులు నముీ కర వాలిసంది భుజబలానేన. శత్ురవు ల పై కక్ష తీరుచకరవటం వారి సహజ ధరీం. పరుల దయ్ా దాక్షిణాూ
లపై జీవించటం రాజు కు నిషిదధం,న్నచం. అని రాజ ధరాీనిన త్గిన సమయ్ం లో గురు్ చేసింది . ఉత్్ మ బాల శ్ాలురు వంశ గౌరవానికి
అనుగుణం గా పరవరి్ంచాలి. వంశ్ానికి కీర్ త
ి ేవాలి. బుదిధ హీనులు మాత్రమ పరాయి కూడు కు ఆశించి, దెైనాూనినపొ ందుతారు. పాండు రాజు
కీర్ ని
ి పాండవులు పాడు చేస్ ునానరు. సత్ి హీనంగా పరవరి్స్ ునానరని విమరిశంచింది. సంధి పరయ్త్నం మానక పో తే వారంతాబుదిధ హీనులు,
కుీపణులు, క్షతిరయ్ తేజయ రహిత్ులు అని నిషుార మాడింది. నిసే్ జ మైన జీవిత్ం కంటే రాజుకు వీర మరణం మేలు అని ధినించేటటు
ే చెపిపంది.
ఆభిజఞత్ూం చాలా అవసరం అని గురు్ చేసింది. పరాకీమాలను ఆశీయించి మాత్రమ రాజు దేని నెైనా సంపాదించాలి.అదే జీవనం. అది కాక
అడుకుక తెచుచ క ంట అది “కూడు “అవుత్ుందని ఎదేదవా చేసింది. చకకని శబద పరయోగం చేశ్ాడు తికకన. ఈ పదూం లో పరతి శబద ం శకి్ వంత్
మైనఅరధ సంపద తో పరయోగించాడు. దీనినే “విశిషాారధ వూంజనం “అనానరు ఆలంకారికులు. వీర పతిన వీర మాత్ పలికే పలు కులు గా క్షాత్ర
తేజయ మయ్ సిరూపం గా పరత్ూక్ష మవుతాయిఆమ మాటలు. ఆత్ీ గౌరవం గల సీ్ ి గా, కరడలికి జరిగిన అనాూయ్ానిన దిగమింగు క నన
అత్్ గారిలా ఆమ క్షోభ వరణనా తీత్ం. దౌరపది హృదయ్ బాధ నుఅరధం చేసుక నన అత్్ గారామే. ఉత్్ మ కుల కాంత్, త్మ ఇంట వధువు, త్న
కుమారుల సహా ధరీ చారిణి అయిన అయోనిజ కు మాటలతో వరిణంచ రాని పరాభవానిన మరిచపో లేకపో తోంది కుంతి. త్గిన పరతికిీయ్ జరిీతే
త్పప, ఆ త్లిే ఆవేదన తీరదు, చలాేరదు. కేవలం రాజూ లాభం నిషరరయోజనం. అలాంట జీవిత్ం వూరధం . ఆ విషయ్ాలన్నన బాహాటం గా నే
చెపిపంది. “మరచిరే క లువున దౌరపది -బరచిన బననంబు ధరీ పదము దయ రంగన్.-వేరచుట కపపట కది త్గు -జేరచిన చొ, వెదక వలదే చిరత్ర
కీర్ న్
ి “అని భారూకు జరిగిన పరాభవానికి పరతీ కారం చెయ్ూటమే త్న క డుకుల కర్ వూమ్ అని గురు్ చేశ్ానని క డుకు లతో చెపపమని
మేనలుేడికి చెపిపంది. ఆమ పాలకులకు భీషీ దయర ణాదులు కూడా ఆశచరూ పో య్ారు.. కారూ వాదం గా మాటాేడే కృషు
ణ డు, కుంతి కూడా ఇలా
బరి తెగించి చెపపటం తో”ధరీజ మహా సముదారనికి చెలియ్లి కటా లేదని” గీహించారు. ఏమి చెయ్ాూలో తోచని వింత్ సి్ తి సందిగధం లో పడి
పో య్ారు. ఇలా పరతి సన్నన వేశం హృదయ్ాలకు హత్ు
్ కుంటుంది. తికకన మహా కవి పరతి పాత్ర వెనుక దాగి ఉండి, సూత్ర దారి యిెై
సంభాషణలు చెపిపంచి నటు
ే కన్న పిస్ ుంది. పరతి పాత్రనుసపషా ం గా మలిచాడు. సపషా త్ ఉంది. సంభాషణ లనిన శకి్ మంతాలు.. శిషా వాూవ
హారిక భాష నె ఉపయోగించాడు. పరతి పదం లోను తెలుగు నుడికారం జీవం పో సుకరననది. గలత్ , కంద పదాూలతో అంటే చినన పదాూలతో విశిషా
మైన భావాలను తెలియ్ జేశ్ాడు. దీనితో”దేశ్రయ్త్ “కు పదద పీట వేసి నటే యింది. తెలుగు పలుకు బడులు, లోకరకు్లు, చకకగా పరయోగించ
టానికి మంచి వేదిక దొ రికింది తికకనకు. ఇతి వృత్్ ం అంతా మానవ జీవితానికి సనినహిత్ం. మయడు రాయ్బారాలోేను మంచి వెైవిధూం ఉంది.
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తికకన లోకజా త్, రాజఞూంగ పరిజా ఞనం బాగా వెలేడయింది. శ్రీ కృషణ
రాయ్బారం

లో

కృషు
ణ ని

జీవిత్

త్త్్ వం

కూడా

బాగా

ఆవిషాకరమయింది.మానసిక సి్ త్ులను వెలికి తీయ్టం తో
రచన చెైత్నూ విలసిత్ మైంది. మనుమ సిదధ ర
ి ాజు గారి మంతిరగా,
రాజఞూంగాని నడి పాడు కనుక, ఆ అనుభవ స్ారం ఇకకడపిండి
పడేశ్ాడు. స్ాినుభవానికి మించింది లేదు కదా. ఉదొ ూగ పరిం
అంతా”నానా రస చిదిిలాసం “. రాజ న్నతి వెైదుషూ పరదరశనం.
ఆందర మహాజనులు ఈపరిం లోని పరతి కణానిన ఆస్ాిదించి
ఆనందించే టంత్ మధురం గా వారశ్ాడు తికకన. అందుకే ఈ
పరాినికి అంత్ట ఆకరిణ శకి్.

య్ుదధ పంచకం లో విక సించిన మానవ పరకృతి-1
భీషీ, దయర ణ, కరణ, శలూ, స్ౌపి్ క పరాిలను య్ుదధ
పంచకం అంటారు. య్ుదధ రంగం జన జీవనానికి దూరం గా
ఉంటుంది. య్ుదధ ం లో వీర ధరీం ఆకరిణీయ్ం గా ఉండదు.
జుగుపస

భీభతాస

లతో

నిండి

ఉంటుంది.

అందుకని

స్ామానుూలకు రుచించదు. అయినా ఇందు లో కూడా తికకన,
అస్ాధారణ పరజాను చూపి, చదవరులకు ఆకరిణ కలిగించాడు.
ఆయ్న పరతిభ సరితో ముఖం గా వికసించింది. -”వేద వాూస
మున్నశిరు --పదంబులు దలచి మొరకిక, భకీ్ రసైకా -స్ాిదన
సుకరానందయ --తాపదన దివూ మతి నగుచు దగ నేరిగింత్ున్ “అని సంజయ్ుడు దురత్ రాషుాానికి చెపిపన మాట తికకనకూ వరి్ స్ ుంది. 18
అక్షౌహిణీ సైనూం తో, 18రోజులు జరిగిన య్ుదాధనిన రస వంత్ మైన కావూం గా వారయ్టం అంత్ తేలికైన పనేమీ కాదు. అందుకే వాూసరిి కి
నమసకరించాడు. భకీ్ రసం తో ఆనందం తేలిగాీ లభిసు్ందని భావించి, ఆ ఆనందం తో దివూ మైన మనోబలం తో య్ుదధ పరాినిన రచిస్ా్నని
పరతిజా చేశ్ాడు తికక య్జి. -”దాిపరే దాిపరే విశునహ్ వాూస రూపో జనారదనః 'అనన దాని ననుస రించి, దెైిపాయ్న మహరిి స్ాక్షాత్ూ శ్రీ
కృషు
ణ డే కనుక, ఆత్ని యిెడ భకీ్ తో, దివూ చక్షువు తో, బుదిధ వికాసం తో, ఆరి ధరీ మైన కవితా శకి్ తో రచన చేసి నటు
ే మనం భావించాలి.
విసుగు కలిీ ంచే య్ుదధ వరనలు లేకుండా, వరణనా వెైవిధూం తో, సందరోాచిత్ మైన శ్ైలి తో, రస పో షణ, ఔచిత్ూం, ఉటా పడేటే ు చితిరంచాడు.
చెైత్నూ విలసిత్ం గా, అరధ సూఫరి్, భావ గాంభీరూం లతో ఉదాత్్ త్ ను కలిపంచటం తికకన శ్లముషికి నిదరశనం. య్ుదాధనికి మనోహరతాినిన
రూపు కటా ంచిన మహా కవి తికకన.
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భీషుీడు య్ుదధ ం
లో కూలి పో య్ాడు అరుజనుని
వీర విహారం తో. ఆ బాధ తో
దురత్

రాషుాాడు

--”అంచిత్

తాల

కేత్ు

కిరనాలి

మేరుము
ీ లు

గాగ,

మోర--యించుట
చందనమున

మౌరిి
గరజ

నేచి,

విరోధి

దవానలంబు, మా--యించు
శితాస్ ి వరిమున నిటా ది భీషీ
మహాభరం మటే డం- గినేచనో
శిఖండి

య్ను

గుీతిరమ

వాయ్ువు దాకి దెైవమా !”-”పరిగి

పాండవాముాధివెలిే

విరిసి

నపుడు

-నిలువ

నిమీగు దీవిగా నినున దలచి -య్ుండ నత్ూంత్ త్ుచచ శిఖండి పలి -లాకీమంబున మునిగి తె య్కట త్ండీర “అని ముసలి రాజు ఏడేచశ్ాడు.
“దెైవమా “అని రండు స్ారుే అంత్ం తో ఇంకా త్న చెయిూ దాట పో యిందని గీహించాడు. ఇదీ మానవ పరకృతి. విధి విలాసం, వెైపరలత్ూం ఎదిరించ
రానివి. పాండవులు అనే మహా సముదరం ఉపొ పంగినా, మునగని భీషుీడు అనే దీిపం శిఖండి అనే చినన న్నట మడుగు పొ ంగ టం వలే
ఆకీమింప బడింది మునిగి పో యింది. అంటే విధి బల్మయ్ం కదా. ఇపపట దాకా కౌరవులకు ఆశీయ్మైన దీవి మునిగి పో తే వారి ఉనికి కే మహా
పరమాదం కదా. ఇంక వాళళ కు ఆశీయ్ం ఏదీ, ఎకకడ త్ల దాచు క ంటారు?పాండవ సముదరం లో కౌరవులంతా మునిగి పో వాలిసందే నని ధిని.
ఆ మాట ముసలాయ్నే అనే శ్ాడు. అరుజన పరాకీమం వరిణంచ టా నికి ముసలి రాజు కు ఎనోన మాటలునాన పదాలునాన “శిఖండి “అనే మాట
నే పరయోగించాడు రండు స్ారుే. దురపదుని క లువు లో” పేడి వాడి “లా గా త్ల దాచుక నన వాడా ఇంత్ట పని చేసింది అని ఈస దింపు,
అసహూం కూడా. పక్షపాత్ం నర నరాన జీరిణంచి పో యింది ముసలి రాజుకు. అయినా కురు వంశ్ానిన ఇపపట దాకా నిలబటా కంటకి రపప లా
కాపాడిన పితామహుని పత్నానికి గుండెలే ో ఎకకడయ మారు మయల కలుకుక మంది.చదివిన మనకూ బాధ కలిీ స్్ ాడు తికకన.
“అమర నదీ సుత్ుండు వాడి నపుపడు, వీరల బుదిధ సంధి కా --రయ్మునకు జొచుచ నింక నని, య్ాత్ీ దలంచితి నమీహాత్ుీడున్
--సముచిత్ వాకూ వృతి్ గురునాయ్కు దేరపరగా జూచే, చిత్్ దయ --ష మహిమ, నదుదరాత్ుీడు, పరశ్ాంత్త్ నొందద ఎనిన భంగులన్ “అని శలూ
వధ త్రాితా అరుజనుడు దురోూధనునిమయరవతాినిన గురించి కృషు
ణ ని తో చెపాపడు. -”గంగా త్నయ్ుడు దెగినను -సంగరమున నుత్స హింప
జనునే త్మకున్ --వెంగలులని, య్పుపడు దేలి --య్ంగా నేరిగితి సుయోధనాదుల గృషాణ ;;!అని కిరలట కుంగి పో య్ాడు. ఇలా భీషుీని
య్ుదౌధననతాూనిన, పదద రికానిన కురువంశ పాలకుడిని రండు వెైపులా వారూ ఎంత్ సపషా ం గా అంచనా వేశ్ారో తెలుస్ో్ ంది. దీని వలే య్ుదధ
పరిణామం కూడా నిశచయ్ మై పో యి నటేే . ఈ పదాూలలో పరతి పదం ధిని పరధానం. అరధ గౌరవంతో తొణికిస లాడాయి. ఇవి య్ుదధ పరిం లో
తికకన చేయ్ బో యిే భావి శిలాపనికి మచుచ త్ునకలు మాత్రమ.
దయర ణ పరిం లో కూడా కౌరవ సేన సి్ తి ని వరిణస్ ూ -”పతి రహితాత్ుీడెైన సతి భంగియ్ు, గోపక హీన మైన గో--పరత్తి విధంబు,
ససూ విదూర సి్ తి యిెైన ధరితిర చాడుపను -దధ త్ హరి శూనూ మైన వసుధా ధర కందర భయమి చందమున్ --, మతి మన సేన దయ చే బుధ
మానుూడు భీషుీడు లేక య్ుండుటన్ “అని వరిణస్్ ాడు. భర్ లేని సీ్ ,ి కాచే వారు లేని ఆవులు, రక్షణ లేక పో వటం వలే దురాీరుీల బారికి,
మృగాల నోటకి ఆహారం అవుతాయి. పంట లేని భయమిని చూస్ , ఈసడింపు, సింహం లేని గుహ అంటే తెలికదనం లోక సహజం. అలాగే
భీషుీడు లేని కౌరవ సైనూం అనాధ, దీన, అని త్పపక పాండవుల చేతి లో చికుకత్ుంది అనే ధిని పరధాన పదాూలివి. అంతేనా ఇంకా
విజుర మిాంచి మానవీయ్ కరణాలను ఆవిషకరిస్్ ాడు. “త్న పిరయ్ుడు,, రక్షకుడు అయిన బారథ ను త్న ఎదుటే మింగిన తోడేళళ గుంపు త్నను
చుటూ
ా ముటా గా భయ్ కంపిత్ అయి, దికుకలు చూసే ఆడ జింకలా ఉందట కౌరవ సైనూం. ఇది అత్ూంత్ పరతాానిిత్ ధిని తో కూడిన పదూం.
“భీషుీ నాజిం గబళ్ంచిన పాండవుల వికీమ ల్మల “ను అత్ూంత్ అదుాత్ం గా వరిణంచాడు తికకన. పాండవుల అకలి తీర లేదని, మిగిలిన వాళళ
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ను కూడా మింగనిదే శ్ాంతించదని ధిని. ఆకలి మహా ఎకుకవ గా ఉండే జంత్ువూ తోడేలు. అందుకే ఆ పదానిన సందరోాచిత్ం గా
పరయోగించాడు.
అసలు య్ుదాధనికి బయ్లేదరు త్ునన పాండవ కుమారా వరాీనికి “కనెన కయ్ూం “అవటం తో ఉతాసహానికి అంటూ లేకుండా పో యింది.
ఎపుపదేపుపదని ముందుకు దూకు త్ునానరు పాండవులు. నవ య్వినం లో ఉండటం తో నడక -మదించిన ఏనుగు లాగా ఉందట. భయమి
కంపిస్్ ో ందట. ఉతాసహ, వికాస్ాలతో వాళళ ముఖాలు భుజ గరిం తో పొ ంగి పో త్ునానయ్ట..”కనెన కయ్ూం -మాదూదద ంతి య్యధం “అనానడు.
మనోహర మైన అరధ సూఫరి్. పరళయ్ కాలం లో తానడవ ల్మల లో పరచండ మయరి్ అయిన పరమ శివుని లా విజుర మిాసు్నానదట భీషుీడు.
ఎదిరించే మొన గాడు లేక పాండవ సైనూం కకా విక ల ైంది. అపుపడు వచాచడు య్ువ కిశ్ోరం అభి మనుూడు. కృత్ వరీ, కృపు లను అడ్ గించి,
ముతా్త్ భీషుీని పైకి లంఘించాడు. -ఆ వెైభవం చూడండి --”ఆ స్ౌభదురమ్ డుగీపు-వేసవి దావాగిన శుషక విపినంముల నిరా--య్ాసంబుగ-' దరి క ను గతి -భాసిత్ శర శిఖలు వారి పై బర గినేచన్ “--”రంగ త్రరద నస్ ్సు్యతాూటు -రంగాముడెై, తానద వాభి రాత్ుడగు హరు ల్మ--లం
గడగివీర నృత్ూము -సంగర రంగమున జేసే శత్ురలు మచచన్ “----పనికి రాణి, న్నరస మైన అడవిలా ఉనన కురు సేనకు తీవర వేసవి దావాగిన
అభి మనుూని కరీధం. ఊరికే దాహించేస్ ుంది. దీనితో సరి కురు సైనూ విననషణం ధినిస్ో్ ంది. అడవికి నిపుప అంటూ కుంటే అంతా కాలిసే్ నే
కాని చలాేరదు ఆరేప వారుండరు. అలానే ఉంది కౌరవ సైనూ సి్ తి. అభి మనుూని శ్ౌరూం పరళయ్ కాల రుదురని తో పో లచటం వలే ఉదాత్్ త్
కలిగింది. బ్బందువు తో ఉనన “డకారం “,పాదానా్లలో విరుపు వలే శబాదరాదల తో మంచి భావం, ధిని లో లయ్కాల తాండవం సపషా ం గా కళళకు
కనిపస్ా్యి. భీషుీడు అషా మయరి్ అయిన హరుడు. అభి మనుూడు తాండవ హరుడు. ఈ పో లిక లో అషా మయరి్ ఆధికూత్ ధినిసు్ంది. ఇదద రు
హరుల పరాకీమం విలాసం. అంతే కాదు -ఇంకర చోట అభి మనుూడు అనే కారిచచుచ కౌరవ సేన అనే దూది పై పది నటు
ే ంది అనానడు. ఇది
ఇలా ఉంట --దురోూధనుడు ఎడురైనాడు. ఎలా ఉనానడు అంటే -”ఆకలి లో ఉనన సింహం దగీ రకు చేరే ఏనుగు లా గా ఉనానడట. ఇకకడ
ఏనుగు దురోూధనుడు. సింహం అభి. ఇకకడా కౌరవ పరాభవం ధినించింది. ఇంత్లో కుీపఅశిథామ సితామ, కరూనలు వచిచ అభి మానుూని
బారి నుండి, కురురాజు ను కాపాడు క నానరు. అభి మానుూని నుండి అభి మానుూని రక్షించటం కూ
ీ ర వాూఘరం తిన బో యిే మాంస్ానిన
హరించటం వంటది అట. కరీధాగిన తో వీరందరి పై బాణాగిన కూరి పించాడు య్ువ కిశ్ోరం. గరజన తో పారి పో యిన ల లే గుంపు లాగా పారి
పో య్ారట.

య్ుదధ పంచకం లో వికశించిన మానవ పరకృతి
పరకట బలాధుూలోకకత్ దిరంబాయి, పలుిరు వీక, భయమి పా-- లునకు నడ్ మైన దవులంబడి, హుమీని నోరి కంద, నా--చి గోన
మోరగు బబుాలి విశ్లషము దయ పగ, బారుధ పటా , స్ా --య్కముల నొంచి నం దెరలి రందరూ లేళళలపిండు నాకృతిన్ “
పదీవూూహం
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పదీ
వూూహం

లో

అరుజన

పుత్ురని విశుీమా
వ ల వీర
విహారానికి ఈ విధం గా నే
పదూ

రచన

జరిగింది.

దయర ణునికి

ఏమీ

పాలు

బో వటం

లేదు.

కరణ ,

శకుని, శలూ, ఆశితామ
లను

అస్ ి

గురుడెైన

దయర నాచారుూనికి
అధరాీనికి పో ర త్స హించ
క త్పప లేదు. తీవర మైన
లోక

నిండా

కూడా

భారించాలిసంది ఈ అవి
వేక చరూ వలే . అందరు
చేరి

ఒకనిన

చేసి

శస్ా్ాస్ా్ాలతో క టా చికుకలోే పడేశ్ారు. అయినా “వాలును, బలకయ్ు ను, గొని, య్- బాాలుడు రాయ్ మార గణన భాగంబు న,కు --న్నీలిత్
ధృతి స్ారుండెై--ల్మల నెగసి పో యిే మండల్మ భయత్ గతిన్ “---”త్న విదూ కలిమి వినతా --త్నయ్ుని భంగిం జరిం ప దామ త్మపై డిమ-పూనా నూరుకు నను
త్లంపున

-మన

యోధులు

భయ్ము

గొనిరి మనుజఞ ధీశ్ా
“౧అని

సంజయ్ుడు

అభి
పరాకీమాని

మనుూని
వివ

రించాడు. ఈ విధం గా
దయర నాదులు ఊహించని
అదుాత్ విధానం లో
అభి పరాకీమం తో వీర
విహారం

చేశ్ాడు.

ఓరిలేని

గురుదే

అత్ని

ఖడాీనిన

ఖండించే శ్ాడు. అయినారాధా చకీం తీసుక ని ఉపందురడి లా మీద పడా్డు. --”కుంభ సంభావుడునన దికుకనకు గవిసి --య్డు్ పడు సేన
జించి చెందాడు నకుక --మార వరుని మేని యొపుపను మగత్నంబు --జలము, బలము గలర్ ంి చే నిరజరా గణము “
అపకారం చేసిన వారిని కాటేసి చంపటం కృషణ సరాపనికి సహజ లక్షణం. అలాగే మీద పడా్డు అభి. వీరాధి వీరు లందరలన చీకాకు పటాాడు.
ఒంటరి పో రు తో అలసి పో య్ాడు. చివరికి దుశ్ాశసన కుమారుడిని చంపి, తానూసిరీ ం చేరి చరిత్ర సృషిాంచాడు అరుజన సుత్ుడు అభి మనుూడు.
య్ువకులకు ఆదరశ మీనాడు. విధి వంచిత్ు దాయ్ాదు. కమలా కారానిన కలోేలం చేసే వన గజఞనిన దయ్ లేకుండా ముటా డించిబో య్ వారు
చంపినా విధం గా అందరి అధరీ పరవర్ న తో మహా వీరాధి వీరుడు అభిమనుూ కుమారుడు నెల కరరిగాడు. ఈ విషయ్ానిన సంజయ్ుడు దురత్
రాషుాానికి అదుాత్ం గా వరిణంచి వీనుల విందు చేశ్ాడు ముసలి రాజుకు. సంజయ్ునికి మాత్రం తీవర మనో వేదసన కలిగించింది అభి మరణం ”జగము లనిన య్ు తేజమున వెలిగించి -య్పరాదిర సేరిన, త్పను మాడిక --దార చెైనా కాను
ే దరి క ని నివురు గా --జేస,ి య్ారిన, దవ శిఖి

సరసభారతి ఉయ్యూరు

70

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

విధమున --గగనంబు తో రాయ్ు కరడులు గల జఞలం --బ్బవు ర బారిన మహారణవము కరణి -య్ుననత్ గతి సడి య్ురిి పై గడు వినన -నెైపది య్ునన సుధాంశు భంగి --బీరమున దన వారికి బమోపనరిచ -య్రుల సమయించి వస మరి, య్నువు దపిప, ల గియ్ు జూడిక కి
జఞల వేరగ గుచు బ లిచె --మహిత్ మయరి్ శ్ోభిత్ుడు ధనుూడదిప “తికకన సంజయ్ుని నోట తో పలికించిన ఉపమానాలనిన ఉత్్ మోత్్ మం గా
ఉంది అభి పటమ ను మహో ననత్ం గా పంచాయి. మయడు లోకాలను వెలిగించిన సూరుూడు అస్ మించాదట. అరణాూనిన బయడిద చేసిన
దావాగిన ఆరి పో యిందట. మహా సముదరం ఇంకి పో యిందట. లోకాలను వెలిగించే చందర బ్బంబం భయమి పై వాలి పో యిందట. ఇదంతా కాల
వెైప రలత్ూం -విధి విలాసం. శుదాంషుడు అనటం లో మహా పరాకీమం మనోహరం గా ఉందని భావం. హృదయ్ రంజకం గా య్ుదధ ం చేశ్ాడని
అరధం. అతి లోక య్ుదధ విహార సిరూపం చూపించటం, మహత్్ ర మైన ఉపమానాలు వాడి, మన మనసుస లను లాగి వేశ్ాడు తికకన. అయోూ
పాపం అని పించేటే ు చేయ్ గలిగాడు అదీ సహృదయ్ సపందన. లోకరత్్ ర పరాకీమానికి లోకరత్్ ర ఉపమానాలు. ఔచితాూనికిది పరా కాషా .
పదీ వూూహం లో అభిమనుూడు పరవేశించ టానికి ముందే తికకన పలికించిన వాకాూలు అనరాధనిన సూచించే వి గా కాన్న పిస్్ ాయి. “న్నకు
య్ుదాదనుభావం లేదు. స్ాహసం చెయ్ూ వదుద “అని అభి స్ారధి ముందే హెచచ రించాడు. దానికి అభి --”అనవుడు నలే నవిి, దత్త్నికి టే ను
దేవ య్ుకు్డెై -య్నికి బలారి వచిచన, బురారి గానంబుళళ, దాను బనిననం --గినిసి కడంగి, కీీడియ్ు కృషు
ణ డు డాకిన నే, జయింత్ు, మా-రొకని, య్ను చుండుడున్, సరకు గొందునె దయర ణుని తోడి యోదులన్ “ ఇవి ఒక వీరుని ఉతాసహ వాకాూలే కావు. విధి పేరరిత్ం గ మృత్ుూ
ముఖం లోకి పరవేశించే వాడి నోట నుండి వచిచన అతి స్ాహస వాకాూలు. అతి ఆవేశం తో, అహంకారం తో అనన మాటలు. ఆరి పో యిే దీపం
ఒకక స్ారి మినుకు మననటు
ే వెలిగింది అంతే. ఇలా అభి మనుూ య్ుదధ ం లో విషాదం గరిాత్ం గా ఉంది. మరానడు అరుజనుడు వీర విహారం
చేశ్ాడు. సైంధవ రక్షణ కరసం దయర ణుడు విశి పరయ్త్నం చేసినా దానిన విఫలం చేయ్ టానికి అరుజండు పరదరిశంచిన అస్ ి విదాూ నెైపుణూం, భీమ,
స్ాత్ూకి ల శ్ౌరాూలను అదుాత్ం గా వరిణంచి పరత్ూక్ష దరశనం చేయించాడు తికకన.
సైంధవ వధ కరసం అరుజనుడు ఏకాకి గా పదీ వూూహం లోకి పరవేశించాడు. అత్నికి సహాయ్ం చేయ్ టానికి భీముడు వచాచడు.
దయర ణుడు అడు్ పడా్డు అంత్కు
ముందే

స్ాత్ూకి

త్పిపంచు

దయర నుడిని

క ని

పరవేశించాడు.
పో నివిటం

లోనికి
స్ాత్ూకిని

లో

దయర ణుడికి

మనసు లో ఆంత్రూం ఉంది.
సైంధవ వధ తో పాటు స్ాత్ూకి
రక్షణ

కూడా

ఉంటుందను

అరుజనుని
క నానడు.

పై
ఈ

పరిసతి
ి్
లో భీముడు కూడా
లోపలి చేరితే త్మ పని ఖాళ్ళ.
నిజం గానే, య్ుదధ ం లో అలసి
పో యిన స్ాత్ూకిని అరుజనుడు
కాచు క నానడు. శత్ విధాల
భీమునిన

లోపలి

పో కుండా

అడు్ కునానడు ఆచారుూడు.
ఇకకడ భీమ పాత్ర ను చాలా
గొపపగా

పో షించాడు

“న్న

త్ముీడు నా అనుమతి తో
లోనికి పరవేశించాడు. నువుి
మాత్రం ననున గలిచ లోపలి
వెళే ాలిసందే “అని చెపాపడు. భీముడికి కరపం వచిచంది --”నరుదొ క రది కుని య్ను మతి జొర దలచునే -మనుజ సేన, సుర బాల మీనన్ దెరలి క ని విచచల విడి నరుగున్ దన వలచిన ఎదకు -నది య్టు
ే ండెన్ “అని త్ముీడి శకి్ స్ామరాధయలను ఏకరువు పటాాడు అరుజనుడు లోపలి
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వెలే టానికి ఎవరి అనుమతీ అకకరేేదు పొ మీనానడు. అయితే తాను అరుజనుని లాంట వాణిన కానని త్న మగటమి ని తెలిపాడు --”పిరయ్మున
వలిక, నిననను సరిమపగా, పారుధడు కాదు సుముీ, దు --రజయ్ భుజ శకి్, నిరీదిత్ శత్ురడు భీముడు గాని, న్నవు, డం --డిరయ్ు, గురుండు
బ్బరయ్ుము
్ నని, పీరతీ యొనరచద బయని వెైరికిన్ --జయ్ మొన రింత్ు గాక,య్ని సేత్ునే దరపము సూప కుండునే “అని త్న గద ను విసిరాడు.
దాని కాంత్ులు అనిన వెైపులకు పరసరిచాయి. గురువు గారి రధం ముకకల ై పో యింది. ఆయ్న వేరొక రధం ఎకిక వచాచడు. ఆయ్నున గలిచ
లోపలి వెళేటం సులభం కాదని గీహించాడు. దయర నుడిని విముఖుడిని చేసి, ఆ వూవధి లో లపలికి పరవేశించాలని నిరణ యించాడు. ఆ పరయ్తాననిన
తికకన పరమ రమణీయ్ మైన పదూం లో పో దిగాడు -- “అరదము డిగీ ి, య్పపటు శరా'వలికరరిచ, మొగంబు వాచీ, స -త్ిరుడాయి, వాన పై
గురియ్ వంచిన మస్ కమొపప బో వు, సుమ --దార వృష భంబు ల్మల జఞన్న,, దరప మేలరపగా నొకకచే, నొగల్ --వెరవున బుటా , తేరు పరజఞ
విసీయ్ మందగా వీచి వెైచి నన్ ;;--వరిం పడుత్ుంటే -అతి ఉతాసహం తో చేల రేగి, త్ల వంచి ఎతె్ న
త పరదేశ్ానిన, క ముీల తో ధీ క నే కరడే
గిత్్ లాగ ఉనానడట భీముడు. ఎంతో సహజ మైన వరణన. అత్ని మాటలోే క్షాత్రం , రాజసం ఉటా పడా్యి. గురువు కనుక పిత్ృ సమానం గా
ఆరాధిస్్ ాను కాని, శత్ురవుకి జయ్ం చేయ్ాలని పరయ్తినసే్ -శ్ౌరూం చూప కుండా ఉంటానా -అని అత్ని మాటలకు అరధం. చేత్లోే చూపించాడు.
ఇందులో పరాకీమ ఉదధ తి, వినయ్ం, వివేకం ఉనానయి. ఇంత్ట భీకర య్ుదధ ం లో కూడా ఇంత్ మనోహర వరణన.
భీషుీడు, అరుజనుడు తేవంర గా పో రాడుత్ునానరు. కృషు
ణ డు ఆగ లేక పో య్ాడు. రధం దూకి , భీషుని పై కుపిపంచి, ఎగసే ఘటాానిన
పో త్నన గారు భాగవత్ం లో వరిణంచిన పదూం మనకందరికీ వచుచ. ఇకకడ అదే దృశ్ాూనిన తికకన ఎలా వరిణంచాడయ చూదాదం --”ధరణీ చకీము
గీకుకనం గదల, దిగదంతా వలి శ్లీణ,ి కం --ధరముల్, మోరగగా బదన్, దిశ్ా వలయ్ముత్కంపంబు గా, న్న బలం --బురులం బారాగా భీషుీ పై
గమిసే రౌదయర దేరకము జూచి, ఖే --చార లోకంబులు సంచరింప హరి చంచాదాాహు ఘోరాకుీతిన్ “అని వరిణంచి వెంటనే దృశ్ాూనిన మారేచస్ా్డు
తికకన. --”లలిత్ పీనామారంబు విలాస మొపప --సింహ, నాదయ దాాత్ం బరగు చెలువు తోడ --మరుగు వెలుగును, గరజయ్ు మరయ్ వచుచ
--కారు మొగిలన కృషు
ణ నాకార మొపప “.నిమిషాల మీద పదాూలు దృశ్ాూలు మారిచ భావ శుదిధ తీసుకు రావటం తికకన చాత్ురూం. ఆత్న లో
భకీ్, ఇకకడ శ్రీ కృషు
ణ ని వీర విలాసం. అంతే తేడా.
మేఘ ధరీం కాంతి, గరజనలు. నలుపు రంగు ను వాచూం చెయ్ూ కుండానే వూంగూం తో చెపాపడు తికకన. సహజ మనోహరాల ైన ఉపమానా
లతో ఉదాత్్ మైన విశ్లషారాధలను ధినింప జేయ్టం లో తికకన గడుసు వాడు. ఇదే పౌరఢ కవి లక్షణం. ఈ ధినికే “కావాూత్ీ “అని పేరు.
అరుజనుడు వేసిన బాణాలతో శరలరం అంతా గాయ్ాల ై రక్ ం ఓడుత్ునన కరుణడు “గిరికా నిర్ర పరకార శ్ోభితా చలం “లా గా ఉనానడట. రక్ ం తో
త్డిసిన శరలరం కమన్నయ్ కాంతి తో ఉంది. మహాస్ా్ాల కాంతి గొపప గా పరకాశిస్ో్ ంది. రధం పై ఉనన కరుణడు సంధాూ కాల సూరూ బ్బంబం లా
శ్ోభిత్ం గా ఉనానడు. పశిచమ దిశ కు చేరే సూరూ బ్బంబం లాగా ఉనానడు. “భాసిర “అనే శబద ం ఇటు కరుణడికి, సూరుూడికి కూడా వరి్స్ ుంది.
త్ిర లోనే అరుజనుని చేత్ వధింప బడతాడు అనే ధిని. ఈ విషయ్ానిన అస్ మించే సూరుూడు అనటం లో ధినింప జేశ్ాడు. సూరుూడు త్న
పరచండ పరతాపం తో లోకానిన త్పింప జేసి, త్న కాలం తీర గానే అస్ా్దిరకి చేరటం సహజం. సూరుూని అంశ తో జనిీంచిన కరుణడు కూడా నేలకు
ఒరుగుతాడు అని ధిని. అందుకే తికకన -;;దారుణాస్ ి జఞలాము
ి ల వెైరి సన
ై ూ --తాప మొనరించి య్ా సూత్ త్నయ్ త్రణి --పారధ దుస్ ర
కాలవెైభవము గడవ -ననువు లేమి, నవిిధంబున నస్ మించే “కరుణని పరతాపాస్ా్మయ్ం, సూరూ పరతాపాస్ మయ్ం తో అభేద మైన రూపకం
చేశ్ాడు కవి. కరుణని పరతాపానిన వరిణస్ ూ, దావాగిన జఞిల అనిన వెైపులా వాూపించినటు
ే , బాణ జఞిలలు సరి దిశలా పరయోగించాడట కరుణడు.
కాలే వృక్షాలు, వెదుళళళ, ఫళ ఫళ ఫళ ధినించి నటు
ే కరుణని వింట ధిని విని పిస్్ ో ందట.
భీముడు గద తో గజ సమయహం పై దాడి చేయ్టం వలే ముఖం పరకాశించిందట సరైన జయడి దొ రికి నందుకు. “ఏనుగు నెత్్ ుట గదయ్ున్,
దాను దడసి, విలయ్ కాల దండ ధరుణి చందమున “ఉనానడట భీ ముడు. అంతే కాక “అడవి దరి క నిన, పావకు వడువున భీముడు “కౌరవ
వూూహానిన పొ డి చేశ్ాడు. పీనుగు పంట చేయ్టం దండ ధరుడు అంటే య్ముని లక్షణం. అడవిని కాలచటం అగిన పని. దహించిన క దీద దావాగిన
వాూపి్ విస్ా్రం అవటం సహజం. దాహక శకి్ కూడా వృదిధ చెందు త్ుంది. అందుకే భీముని దేహం ఉపొ పంగి పో యింది. అత్ని శకి్, ఉతాసహం
ఇనుమడిస్ ునానయి. స్ారధిని రధం లోనే ఉండమని, దిగ,ి గదతో వీర విహారం చేసిన తీరు అత్ూదుాత్ం, దివూ శకి్ స్ో పరకం. అగిన కి త్ర త్మ
భేదాలుండవు. అలానే భీముడు అందరిన స్ాి హా చేస్ ునానడు --ఆ వెైభవం చూడండి -“కవిసి య్ుగాంత్ దండ ధరుని కైవడి, గోలు మసంగి, కుంభముల్ --పవులగ, దునద ముల్ దునియ్, బరకకలు వరకకలు గాగ, దరపమున్ -జవము బలంబు, నొపపగ,గజంబుల వేరసిన, నెత్్ ు రోలక గా --నవి, వడె, ధాత్ు నిరజర మయ్ాచల పంకు్ల బో లి మేదినిన్ “.య్ుగాంత్ం లో
పారణులను చంపటం య్ముని ధరీం. ఆ విలయ్ం లో రౌదరం, భీభత్సం త్పపదు. అవి విలయ్ నృతాూమే చేస్్ ాయి. అలాగే కౌరవుల పాలిట
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య్ముడు అయ్ాడు భీముడు. సహజ సుందర వరణన. కింద పడిన గజ రాజులు ధాత్ు వులతో, నిండిన పరితాల లాగాఎరీగా ఉనానయ్ట.
పదూం నడక మతే్ భం జి నడక లా ఉదేరక పరధానం గా ఉండటం మరో విశ్లషం.
సైంధవ వధ నాడు అరుజన వీర విహారానిన కూడా అదుాత్ రస పో షణ లో వరిణంచాడు. కవితా శిలాపనికి వనెన త్చాచడు. కిరలట యిెడ
తెరిపి లేని య్ుదధ మే చేశ్ాడు. అరుజనుని అశి శరలరాలు బాణ మయ్ాల ైనాయి. అవి కదల లేవు అనానడు కృషు
ణ డు. రధం దిగాడుకిరలట..
గాండీవ జఞూ రవం చేశ్ాడు. కౌరవ సైనూం ఒకక స్ారి గావచిచ మీద పడింది. ఆ సమయ్ం లో అరుజనుడు పరదరిశంచిన గాండీవ , అస్ ి వినాూసం
అనిత్ర స్ాధూం అని పించింది. అస్ాధారణ మైన ఆత్ీ విశ్ాిసం తో, గాంభీరూ శ్ౌరాూదు లతో, పాండవ మధూముడు మహా య్ుదధ ం చేశ్ాడు.
దివూం గా పరవరి్ంచాడు. తికకన వరిణంచిన తీరు చూడండి -“భీభత్స,

రౌదర

మహాద్ోములు

-

మయరి్ మంత్ములుగా
మన మొనలు రక్ మాంస,

మేదయ

సతి

మసి్ షకమా

య్థా

జూడ

-ఘోర
రూపంబుల ై

పరిక్షోభమొందే “-ఇలా
భీభత్సం

సృషిాస్ ునన

భీ భత్ుసడినవుి ను
చూసి బావ కృషు
ణ డు -”పరికిన

బాగులు

మేనులు -నేరి బడ
నెలే దల

గలయ్,

నివిరితి, ప రు లి -త్్ రి
న్నళళలు దారవకతె -పిపరి నెటే లకర శత్ుర సైనూ భీకర మయరల్ "'!మళ్ళళ నవాిడు గాండీవి. అందరలన న్నళళళ కూడా తా గ కుండా చేస్ ునానవు అని
మేళ మాడాడు బావ. ఇదిగో చూడమని బాణం తో నేల పగుల గొటాాడు. బాణాలతో తొటా కటా , అందులోకి భయగరా జలాలను చేరిపంచి,
తారగించాడు బావ కృషణ మయరి్ కి. -”ధర దివాూస్ ి హతిం బగిలిచ -క లనుతాపదించి, వె,దానికిన్ --శర జఞలంబుల నిలుే గటా మన సైనూంబులున్
వెరం బ ందె, న --చెచరు వందెన్ సుర సంఘముల్, హరి నుతించేమొాంగి, య్పాపరుద, భయ --వర, మునినటా వి, సూడరు, విననేవాిరుం
దిరలోకంబులన్ “ఇలాంట వింత్ ఇంత్ వరకు య్ుదధ రంగం లో ఎవరు చూడలేదు విన లేదు ఇకకడే కాదు తిరలోకాలలో కూడా అని ఆశచరూం తో
సంజయ్ుడు ముసలి రాజుకు వరిణంచి చెపిప పొ ంగి పో య్ాడు అరుజన పరతాప గరిమను చూసి. భీ భత్సం గా య్ుదధ ం జరుగు తోంది. అలంట
సమయ్ం లో ఈ అదుాతాలనిన విలాసం గా, ఆట విడుపు గా, అలవోక గా చేశ్ాడు అరుజనుడు. ఇక సైంధవుడు బరత్కటం కలే అని తెలియ్
జేసి నటేే . ఇదంతా అత్ని చావుకు నేపధూం -అరుజన మయరి్ మతాినిన పరశంశ చేస్ ూ చెపిపన పదూ రాజఞనిన చూదాదం “కురు సేన పై బడ్ సరకు సేయ్క మంచు -విరియించు, భానుని వెరవు మరసి --ఇది నడుగ గల నని ఇంచుక గొంకక -త్న ఘోటకంబుల
దడవ బనిచి -క లనకకజంబుగా నలుగుల మొన ఘట -ఇంచి య్ముీల దాని కిలే ుగటా -స్ారధి ల్మల నశిముల కారూము దీరుచ -నంత్కు
నవుిచు నవుల నిలిచి --గారవమున దాను గాని వాడును బో ల --నరద మకక నింక నడు్ పడగ --నలవియిె, పురారి కైన ను,వీనిచే -జచుచ
వాడు గాక సైంధవుండు “.
దయర ణాచారుూడు ఇచిచన”పరా భేదూం “అనే కవచానిన తొడుక కని, దురోూధనుడు అరుజనుని తో త్ల పడ టానికి య్ుదధ రంగానికి చేరాడు.
అరుజనుడు ఆ కవచానిన బాణాలతో చీలిచ ముకకలు చేశ్ాడు. యిెడ తెరిపి లేకుండా ఆత్ని చేత్ులపై బాణ వరాినిన కురిపించాడు కీీడి. చేత్ులిన
వాచీ పో య్ాయి. ఎంత్ కిేషా పరి సి్ తి లో నెైనా య్ుదధ ం చేయ్ గలనని నిరూపించాడు సవూ స్ాచి. సన
ై ధ వుడిని చంపి , శిరసుస కింద నెల మీద
పడకుండా, ఆకాశం లోనే తిపుపత్ూ, అరుజనుడు చేసిన విధానం పరమాసచరూం గా ఉంది. అందరు నిశ్లచషుాల ై చోదూం చూశ్ారు. దివాూమి
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గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

సంభయత్ుడు కనుక అత్నికి అది స్ాధూమైంది. అవల్మల గా చేయ్ గలిగాడు. --”పటు శరముల మీదికి డా --పటకిన్ వలపటకి, నపర
భాగమునకు, -ముందటకి, జదల నడప సము -త్కట రయ్మున శిరము గందుక కీీడ గతిన్ “ బంతిని ఆడు క ననటు
ే ఆకాశం లో కిందికీ,
మీ దికీ పరకకలకు బాణా లతో సైంధవుడు త్ల కాయ్ను తిపుపత్ూ పగ తీరుచక ంటు అనడిరకి వినోదానిన, భయ్ాన్నన కూడా కలిగిస్ ునానడు.
వూవ స్ాయ్ దారులకు ఎడే ను ఎలా కటాాలో తెలుసు. దాపట ఎదుద , వలపటఎదుద అని అంత్ం వింటాం. ఆ పదాలనే ఇకకడ తికకన పరయోగించి
అచచ తెనుగు రుచి కూడా చూపించాడు.
రక్ ం తో త్డిసి, ఆభరణాలతో, కూడిన శరలర భాగాలతో, శస్ా్ాస్ ి ఖండాలతో, చెలే ా చేద రైనా అనేక ఆభరణాలతో, మీ్పు
ముదద లతో, పీనుగుల సమయహం తో జుగుపాస కరం గా య్ుదధ భయమి ఉంది. అయితే తికకన దానిన “కాశ్రీర రాగ రంజిత్ం, వివిధ ఆభరణాలు
ధరించిన సుందర సీ్ ి దేహం “లా గా ఉంది అనానడు. ఆ భయ్ంకర దృశ్ాూనిన సుందరం గా చెపాపడు. భీకర, పౌరుష పరధానం గా ఉనన య్ుదధ
రంగానిన కరమలత్ కు, లాలితాూనికి నిలయ్ మైన సీ్ ి విలాస్ానిన ఆపాదించటం క త్్ విశ్లషం. సమరంగానానిన రమణీయ్ం గా, అవసర మైన
చోటే భీషణం గా చితిరంచి య్ుదధ వరణన కు క త్్ అందానిన సంత్ రించాడు. ఈ విధానం తికకన, మహా కవి కాళ్దాసుకు నిజమైన వారసుడు
అని రుజువు చేస్్ ో ంది. దుశ్ాశసనుడు అమానుష య్ుదధ ం చేశ్ాడు భీముడి తో. కరుణడు శకి్ నంత్టన్న ధారా పో సి య్ుదధ ం చేసి అత్నిన రక్షించే
సకల పరయ్తానలు చేశ్ాడు. చివరికి భీముని చేతి లో చని పో య్ాడు దుశ్ాశస నుడు అనన వార్ ను సంజయ్ుడు పదద రాజుకు వివరించి
చెపాపడు. ముసలి రాజు హృదయ్ ఆవేదనను తికకన మహాదుాత్ పదూం లో తెలియ్ జేస్్ ాడు --”పడుచు ల్మక లూడిచ, పటా య్ాడెడు నటా పులుగు చంద మయిేూ దలప, నా, య్-వస్ , ఎందు జొచుచ వాడ, న్న య్లమట --దీరప నెవి రింక దికకగుదురు ?”--చినన పిలేల చేతి లో
చికిక, వాళళళ ఈకలు ఒక కకకట గాపీకి రాలిచ పారేస్ ుంటే, బాధ పడే పక్షి లాగా తాను అవసథ పడుత్ునానను అనానడు. ఈకలు దేహం తోనే
పుటేావి. సహజ మైనవి. అలాగే అత్ని పుత్ర, పౌత్ురలు కూడా త్నూజులే అంటే త్న శరలరం నుండి జనిీంచిన వారే. వారంతా, కళళ ఎదుటే
హత్మై పో త్ుంటే, మరీ భేద మైన వేదన ను అనుభ విసు్నానడు. ఆయ్న పరిసతి
ి్ ఇపుపడు ఈకలు తెగిన పక్షిలా ఉంది. విల విల లాడి
పో త్ునానడు ఈకలు తెగిన పక్షి కి మరణం ఖాయ్ం. అలాగే త్నకూ చావు త్పపదు అనే నిరణయ్ానికి వచాచడు. జీవచచవం అయిపో య్ానని
దుఃఖించాడు. దీనినే “సంపూరానరధ స్ో పరకం “అంటారు..
భీముడు దుస్ాశసనుడిని చంపినా విధానం అతి భీకరం గా ఉంది. “ల్మల గేల నమరిచ, మత్్ గజ కేళ్ళ సుందరోలాేస మా -భీలత్ింబలరింప, దిరపుప జదలం బురదీిస్ లిన్,వెైచు, ముం --గాలం దయర చు మొగంబు వేరయ్ు దేశలు,గీ సూపరి్ వీక్షించు మొ --కాలూడంబయి,
గీమీ రండ మడ చికకం దొర కిక, నిలుచన్, నగున్ “ఇత్ను త్ముీడి లాగే బంతాట ఆడాడు. ఆకాశం లోకి విసిరేశ్ాడు. కింద పడేశ్ాడు. ఇటు
అటు దొ రే ంి చాడు. కాళళ తో తోకేకశ్ాడు. పాత్ పగ అంతా తీరుచక నానడు. పైగా నవాిడు. “న్న గుండె చీలిచ నెత్్ ురు తాగుతా. న్నకు దికుకనన
చోట చెపుపకర “అనానడు దుసస సేనుడి తో భీముడు. భీముడు అపర నరసిమహ ావతారమే ఎతా్డు. పూరిం పొ ందిన పరాభవానికి పరతీకారం
సంపూరణంగా తీరుచక నానడు. --ఆ భీభత్సం ఎలా ఉందొ చూడండి -”నరసిమహ ుమదసురేందృ వరచుచ కరణిన్, రౌదర ముదగీంబుగా, --నుర
మత్ుూగీత్, జీరి, కీమీరు రుదిరంములాేసియిెై, దయ సిటన్ --వెర వారం గొని, తారవు మచుచ జవికిన్, మేనున్, మొగంబున్, భయ్ం -కర
రేఖంబో రయ్ంగా, జలిే క ను, నకౌకరవుూ జూచున్ బ రిన్ 'ఈ విషయ్ానిన వరిణంచే ముందు తికకన భీముడిని “మహా బల నందనుడు “అనానడు.
మహా బలుడు అంటే వాయ్ువు అని అరధం. గాలి శకి్ మనకు తెలిసిందే. అనినటీన ఎగరేసుకు పో త్ుంది , పీకి పారేస్ ుంది. దానికి అస్ాధూం ఏదీ
లేదు. గాలి పరవాహం ముందు ఏదీ నిలబడ లేదు. ఇంత్ అరధం ఉంది ఆ మాట లో. అది పరళయ్ కాల ఝన్హ.పర తిజఞా నిరిహణ కరసం భీముడు
రాక్షస రూపానేన పూనాడు. కాని రాక్షసుడు కాలేదు. రకా్నిన పదవి కి చేరాచడే కాని, తాగ లేదు. సుక్షతిరయ్ వీరుడు కనుక అధరీం గా
పరవరి్ంచ లేదు.
ఆశితామ విషయ్ం లో చాలా తేడా ఉంది. దురోూధనుని దుసి్ తి, త్న త్ండిర దయర ణుని మరణం అత్నిన కలచి వేశ్ాయి. కరీధం పరిగి
పో యింది. అయితే దానితో పాటు వివేకం కరలోపయ్ాడు. పూరిం కరుణడు, దురోూధనుడు చేసిన పాపపు పను లనినటని, వాళళ ఎదుటే చెపిపన
దయర ణ సుత్ుడు, ఎపుపడూ నెైతిక సరూం
త్
తో ఉండే వాడు, త్ండిరని మించిన వీరుడు, పైగా బారహీణుడు -అయి ఉండి కూడా, కరీధం తో వివశుడెై,
రాక్షసుడిగా పరవరి్ంచాడు. తాను దురషా దుూమునని ఎలా చంప బో త్ునానడయ , కృప, కృత్ వరీ లకు వివరిస్్ ాడు. ఆ విధానం పరమ భీషణం గా
ఉంటుంది -“దురషా దుూమున ని,ముటా పటుాదు, మదయ దేరకంబడంగింత్ు, ను -త్కృషాాస్ ంి బుల, జంప నలక, పశు భంగిమజంపినం గాని, పో --దిషా ా వాూపి్
య్నగ నా కిదియిే, భయ ఇషా ంబు, గౌంతేయ్ులన్ --గషా సైిర విదాభి యోగ మృత్ులం గావింత్ు నుగాీకృతిన్ “
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పశువులను చంపి నటు
ే చంపుతానని సియ్ం గా పరకటంచాడు. అపుపడు కాని కరపం తీరాడట. ఉత్్ మాస్ా్ాలతో చంపాడట. ఎంత్ట ఉనాీద
సి్ తి లో ఉనానడయ దయర ణ సుత్ుడు మనకు అరధమవుత్ుంది. అందుకే నిదారవాస్ లో ఉనన దురషా దుూమునని త్ల పటుా క ని --”నెల పయిం బాదాం
దిగిచి, నుర స్ లంబు, మోర--కాల నొగిలిచ, యిేపున మొగంబతి దారుణ ముషిా నొంచే, ని --దారలస వుుతి్ , నంగముల య్ందు, బలంబును,
బుదిధ, నేరుప నం --జఞలని య్విిరోది, వివశత్ిము బ ందగ జేసే వేరలిీడిన్ “
కాళళతో, చేత్ులతో పొ డిచి త్నానడు. పసువు ను సింహం చంపి నటు
ే చంపేశ్ాడు. వేదన తో రోజుత్ూ, పో రాేడుత్ూ, నెత్్ ురు కకుక కుంటూ,
దురషా దుూమునడు దుషా మరణం పొ ందాడు. ఇకకడే భీమ, ఆశితామ ళ కరీధాగిన లో ఎంత్ తేడా ఉందొ తెలుస్ో్ ంది. నిదర లో ఉనన ఉప
పాండవులను చంపినా కసి తీర లేదు. దురషా దుూమునని వధ తోనూ తీర లేదు. ఆ కౌీరూం తో ఏనుగులను,, గురాీలను ఇషా ం వచిచ నటు
ే చంపి
పారేశ్ాడు. పీనుగుల పంట చేసే శ్ాడు. వాట పాదాలు కరశ్ాడు క నినట మోరలు చేకేకశ్ాడు. క నినట గొంత్ులు తెమేపశ్ాడు. క నినట వీపులను
నొకేకశ్ాడు. ఇలా పిచిచ ఎకికన వాడిలా అతి ఉనాీదా వస్ లో రాక్షం గా పరవరి్ంచాడు.. అనిన అవయ్వాలను “కూ
ీ ర విచేషా త్, విభరమం గా
“దారుణం గా హింసించి చంపాడు. కిరాత్కుడి లా పరవరి్ంచాడు. ఇంత్ రాక్షస్ా వేశం తో పైశ్ాచికం గా పరవరి్ంచి మానవీయ్త్ కే మచచ తెచాచడు.
పరతీకారేచచ ఉండ వచుచ కాని ధరాీధరీ వివేకం ఉండాలి. ఉచితానుచితాలతో పరవరి్ంచాలి. దయ్ా దాక్షినాూలకు న్నళళళ వదిలి అతి అమానుషం
గా పరవరి్ంచాడు దయర ణ సుత్ుడు. య్ుదధ నియ్మాలకే వూతి రేకం గా పరవరి్ంచి త్ండిరకి త్ల వంపులు తెచాచడు. రౌదారనిన, భీభాతాచనిన ఇంత్
తేలిక మాటలోే చెపిపన, వరిణంచిన కవి ఇంత్ వరకు లేడు. భీముడి కరీధం దుశ్ాశసన వధ తో ఉపశమించింది. కాని ఆశితామ కు అటాే కాలేదు.
ఈ విధం గా ఒకే రక మైన సన్నన వేశ్ాలలో, భినన వూకు్ల పరవర్ న లలో తేడా, వారి శ్రల సిభావాలలో భేదాలను సపషా ం గా వూకీ్కరించాడు
మహా శిలిప తికకన కవీశిరుడు.
భీమ, ఆశితామ ల య్ుదధ రలతి లోని భేదం చూశ్ాం. ఇపుపడు అరుజనుని య్ుదధ ం తీరు చూదాదం. భీముడిని య్ుదధ రంగం లో
అనవసరం గా నినదించాడు కరుణడు. అపుపడు కిరలట “ఎందుకు మా అననను ఊరికే తిడ తావు ?అత్డు విజుర మిాసే్ సిగీ ు లేకుండా పారి పో తే,
నినున ఎవరైనా ఏమనాన అనానరా ?త్పుపనన మాత్రం తో ఇంత్ గరిమా ?స్ాత్ూకి నినున గలవడా ?గలుపు, ఓటమి య్ుదధ ం లో మామయలే.
అంత్ మాత్రం చేత్ ఇలా నోరు పారేసుకరవటం వివేకుల లక్షణం కాదు. దీని తో హీనం గా పరవరి్ంచి న్న కులం, గుణం అందరికి తెలియ్ బరచు
క నానవు. “అని గడి్ పటాాడు. “అభి మనుూని చిత్ర వధ చేశ్ావు. న్న కళళ ఎదుట న్న క డుకు వృష సేనుడిని చంపు తాను చూడు “అని సవాలు
విసిరి మరల చంపాడు. ఈ వదా విధానం లో పాం డవ మధూముని పరశ్ాంత్త్, ఆత్ీ విశ్ాిసం, సథ ర
ధ ూం, నిగీహం మనకు గోచ రిస్్ ాయి. క్షతిరయోచిత్
మైన ఆత్ీ

నిగీహానిన పాటంచాడు. బారహీణుడు అయినా ఆవేశం పూని ఉనాీదం తో పరవరి్ంచాడు గురు పుత్ురడు అశి తామ. “భురకుట

సూపరిజత్ ఫాలభాగు డెై,కరణ కుమారుని కరదండం, బా హు దండం, త్లా ఒకే స్ారి బాణం తో ఎగర గొటాాడు ఫలుీణుడు. దురోూధనుడు కరుణడు
చూసు్ండగానే ఇంత్ పన్న చేశ్ాడు. అదీ పౌరుషం, మగటమ. అశితామ చివరకు “బరహీ శిరోనామ కాస్ ంి “పరయోగించాడు. వాూ స్ాది
మహరుిలు వచిచ ఉప సంహరించ మనాన వినలేదు. పరలక్షిత్్ ు ను నొపిపంచెంత్ వరకు వెళే ాడు. అయినా భీమారుజను
ే అత్నిన పారణాలతో వదిలి
పటాారు. క్షమించి పంపించేశ్ారు. త్మ గుణానిన చాటుకునానరు.
కరుణడు మొదల ైన వారంతా అభి మనుూని చేతి లో ఒడి పో య్ారు. మళ్ళళ మళ్ళళ వచిచ స్ాహసం తో య్ుదధ ం చేశ్ారు కాని
అధరీ య్ుదధ ం చెయ్ూ లేదు. ఆవేశం తో దయర ణుడే అభి మానుూని చావుకు కారణమయ్ాూడు. అందుకే ధరీ రాజు “ఆ దయర హికి నినన, ఇవాళ
తోడపడిన దయర ణుని తెగటా రాచలి “అనానడు. అయితే దయర నునిన దురషా దుూమునడు చంప గానే అరుజనినికి కరపం వచిచంది. ధరీ రాజు ను
నినదించాడు కూడా. అపుపడాయ్న పాంచాలి పరాభవానిన గురు్కు తెచాచడు. అభి మనుూ వాదా విధానం చెపిప “ఇటా ధరీ పరుడెైన, కలశ
సంభావుతోడ సరి వచుచ టుచిత్ంబ ?”అని పరశినంచాడు. ఈ విధం గా య్ుదధ రంగం లో భినన వూకు్ల విభినన మనో పరవృతి్ ని ఆవిషకరించాడు
తికకన. య్ుదధ రంగం ఒక నాటక రంగమైంది. దీనికి అనుగున మైన సరళ భాష ను పరయోగించాడు. ఆతారల సిభావం, మానసిక భావావేశ్ాలు,
భావ స్ాందరత్ అన్న అభి వూక్ ం చేశ్ాడు. సమయోచిత్ రాస్ా విషకరణ చేసి నిండుదనం చేకూరుస్ా్డు.
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భీషీ
పితా

మహునిన

చంప టానికి ధరీ
రాజఞదులు

విధి

విధానానిన
ఆలోచిసు్నానరు.
ధరీ రాజు “అకటా,
త్ండిర సచిచ నంత్
నుండియ్ు, మము
-నరసి, పారచి నతి్
య్నుగు దాత్, -జమపమది దలంచు తెంపు సూ చితే, రాజ ధరీ మింత్ కూ
ీ ర కరీ మగునే ?”అని వాూకుల పడా్డు త్ండిర పో యిన త్రాిత్ అన్నన తానే అయి
త్మను పంచి పేదద చేసిన పితామహుని చంపాలంటే మనసు ఒపపటం లేదట. రాజ ధరీం బంధువులను ఎవరిన్న ల కక చెయ్ూదు కదా అని
బాధ పడుత్ునానడు. భీషుీని చేరి ఆయ్న మరణ విధానానిన ఆయ్న తో నే చెపిపంచు క నానరు. పితామహుడు త్న మరణ విధానానిన
తెలియ్ జేసి, “అది త్న ఆజన గా పాటంచ” మని ఆదేశించాడు. అలా అయితేనే ధరీజుడు అంగలఅరిస్్ ాడని భావం. అపుపడు అరుజని మనో
వేదనా లలిత్ సుందరం గా ఉంటుంది --”గురుని, కృత్ పరజునని, ధ -రీ రత్ు, వయో వృదుద, లోక మానుూ, దయ్ాళళన్ --సుర త్టన్న సుత్ు,
వంచన --బురుషో త్్ మ, చంప బుదిధ పుటా దు నాకున్ “అని విల విల లాడి పో య్ాడు. వంచన చేసి చంపాలిస వస్ో్ ందే కురు వంశ సూరుూడిని
అని మహా వేదన చెందాడు. ఈ పదూం లో పరతి శబాదనిన అరధ వంత్ం గా పరయోగించాడు తికకన. త్మకు భీషుీడు -గురుడు, పరజా ఞ పారభవ ఖని,
పరతిజఞా పాలన కు జీవిత్ం అంకిత్ం చేసిన వాడు, ధరీ విషయ్ం లో వేల తి్ చూప లేని వాడు, ఇదంతా కాదు అసలు వయ్సుస లో అందరిన
మించి జఞానం తో కూడా వృదుధడెైన వాడు, లోకం అందరి తోను మానుూడు అని పించుక నన వాడు, దయ్ా సిరూపుడు, గంగా నదీ కుమారుడు,
అయిన భీషుీడిని వంచన తో ఎలా చంప మంతావయ్ాూ పురుషో త్్ ముడు అనే పేరునన ఓ కృషణ పరమాతాీ !”అని ఆవేదన చెందాడు. ఆయ్న
గునాలనినటన్న వరుస కీమం లో పరయోగించాడు. పరయోగించిన పరతి మాట “భీషుీని చంప రాదు “అని సూచించే మాటే. ఆయ్న త్నను వూకీ్
గత్ం గా ఎంతో ఆదరించాడు. అందుకే ఈ వేదన. “ననున, బాంసు కేళ్ నునన, నరిీలి ఎతి్ --మేని దూలి త్నదు మేను వ రయ్ --పీరతీ కౌగిలించి,
మా త్ండిర గుణము,ళ --గిీంచి కనున న్నరు నించు నత్డు “
త్న చిననత్నం ఒళే ంతా మటా క టుా క ని ఉనన త్నను ఎటుా క ని ఆ మాటా త్న ఒలంతా అంటంచుక ని నాకు బుదుధలు చెపిప నా త్ండిర
గుణాలను జా పకి
ి్ తెచిచ, తాను ఏడిచే ఆ పిత్మహునిన నేను ఎలా చంపను ?అని దుఃఖించాడు. అంతే కాదు ధరీ పరత్ిం, మొదల ైన సహజ
గుణాలను తెలియ్ జసేఎ పదూం ఒక రసధుని. --”అకకట త్ండిర లేని మము నేమాీయి బంచిన తాత్, నిమీయిం --దయర కేకనగా డత్ండు
సముదీరణ భుజఞ బల శ్ౌరూ శ్ాలియిెై --ఇకకడి సేన జకకడిచె, నేనియ్ు జూత్ును గాక, ధరీ ముం --దకుకట కరరి జఞలుదునె ధరీ రాజు,
త్ముీలు కూ
ీ ర కరుీలే “అని కన్ననరు మున్ననరు అయ్ాడు.
శిఖండి ని అడ్ ం గా పటుా క ని, అరుజనుడు భీషుీని తో య్ుదధ ం చేస్ ుంటే, దయర ణా చారుూని మనసులో చెపాప లేని కలవరం చేల
రేగింది. అనరధం గోచ రించింది. ఆయ్న పరిసథ తి
ి --”త్డ బడే దివూ బాణములత్ంత్రము, మంత్రము దపపడుం గడున్ --వడ కదు జఞప దండము,
మనంబును నాకు, వశంబు గాడు, వీ --దాిదియిేడు, జేయ్ుిలంగాముగమంత్రం త్పుపతోంది, త్ంత్రం త్డ బడు తోంది. డంక, దయ రంగేడు నేట
భంగి,, గ --విడి, త్న పూనిక దీరుచట దురవంబని, బుదిధ జనించే బుత్రకా “దయర ణుని చేత్ులు కాళళళ ఒంకి పో త్ునానయి బాణం పటుా త్పుప
తోంది శరలరం త్డ బడు తోంది. ఇవనిన గమనిసు్ంటే ఆయ్నకే ఆశచరూం వేస్్ ో ంది. అరుజనుడు భీషీ పితా మహునిన చంపి తీరుతాడు అనే
మనో నిశచయ్ానికి దయర ణా చారుూడు వచేచ శ్ాడు. అరుజనుని పరాకీమం అలా ఉంది. త్న వశం త్పిప పో తోంది. శిఖండి ముందునానడు. కనుక
సుర నాదే త్నయ్ుడు సుర లోకం చేరటం ఖాయ్ం అను క నానడు.
పదీ వూూహం లో అభి మనుూడు మరనినచటానిన ధరీ రాజు దిగ మింగు కర లేక పో య్ాడు. త్న వలేే ఇదంతా జరి గిందని తీవరం
గా విల పిస్్ ాడు. ఇనిన కషాాలు, కురుక్షేత్ర య్ుదధ ం అన్నన త్న త్పిపదం వలే నే వచాచయ్ని బాధ పడ తాడు. ఈ సందరాం లో అత్ని మనో
వేదన ను వూకే్ కరించ టానికి చెపిపన తికకన పదాూలు ఆణి ముతాూలు. “క డుకు బో డగానకరుజనుడడిగే నేని, --వానితో నింక నేమను వాడ ?
హరికి --నత్ని గారాబు చెలియ్లి కధిక దుఃఖ --మే న చేసితి వగ వంగ నేమి గలదు ?--వాని తోడి లోకమి ఏను బో వ -నెైతి బో గనన పుతార
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

శ్ోకాత్ురత్ి --మున, నిటన్ వివరణత్ బ ంద కుండ, --జూడ కుండేడి వాడ నరుజనుని మొగంబు “అని త్ండిర క డుకు చని పో యి నపుపడు
పొ ందే వూధనంతా పొ ందాడు. అంతా త్న అసమరధత్ అని చెపుప క నానడు. అరుజనుడు వచిచ అడిగితే యిేమని సమాధానం చెపాపలి /అత్నికి
త్న మొహానిన ఎలా చూపించగలను ?అని కుమిలి పో త్ునానడు.
అభిమనుూని మరణం వినన అరుజనుడు సకందావారానికి వచిచ, అననలను త్ముీళళను చేత్ కాని వారిగా నినదించాడు. పుతార శ్ోక
వివశ్ాత్ిం తో చాలా కఠినం గా మాటాేడాడు. అభి మనుూని త్లిే సుభదర వూంగూం గా, తీక్షణం గా, భీమాదుల హృదయ్ాలను కరసే మాట
లంత్ుంది. సీ్ ి సిభావం గా, పుతార శ్ోకానిన వెలేడిస్ ుంది. --”అనిలజు నుకుక, లావు, గల డందురు, స్ాత్ూకి శ్ౌరూ శ్ాలి నా --జఞనూ
దురపదుండు, సంగర విశ్ారద భావము పూని య్ుండు, మా --త్ుచయని బటు వికీమాధుూదని చూత్ురు, పాండవు లిండ రుండి, యొ --కకని
కి, గడంగ లేర, నిను గావగ బుత్రకా !”అని అందరిన కడిగి పారేశింది. అంకుశ్ాలతో పొ డిచి నటే యింది వాళే కు. శ్రీ కృషు
ణ డు స్ో దరిని ఓదారుసూ
్
“త్గు మాట లాది కరడలు ఉత్్ ర శ్ోకం తీరుచ -న్నవు ధెైరూ వతివి, నినున చూసి మేమయ ధెైరూం పొ ందాలి “అనానడు లోక సహజం గా. న్న శ్ోకం
సరే -న్న కరడలిన ఎవరు ఒదారుస్ా్రు నువుి త్పప అని. గరా శ్ోకానికి ఊరట ఉంటుందా /అందుకు సుభదర అనననే మత్్ ని మనసు గల త్న
కరడలి దుఖానిన తీపి, త్ళళకు లోలేక మాటల తో ఒదారచమని కరరింది. అలాగే స్ౌపి్ క పరిం లో దౌరపది పుతార శ్ోకం హృదయ్ాల గయడులను
పటా లాగేస్ ుంది ఉప పాండవుల హత్ూ విని. ఈ విధం గా మాతా, పిత్ృ హృదయ్ పరకృత్ు లను అత్ూంత్ సమరధ వంత్ం గా తికకన పో షించాడు.
ఘోర య్ుదధ ం లో కూడా, ఇలాంట మానవ హృదయ్ వాూపారాల ైన దయ్, వాత్సలూం, బంధు భావం చకకగా పరదరిశమపప జేశ్ాడు.
సైంధవ వధ కు అరుజనుడు ఏకాకి గానే వెళే ాడు. అత్ని క్షేమం విషయ్ం పై ధరీ రాజు తీవర వాూకులత్ చెందాడు. స్ాత్ూకిని వెళ్ే
స్ాయ్ం చేయ్మని చెబుత్ూ --”హరి గురుడు న్నకు గలీడియ్ు, --గురు డిరువుర ఎడరు దీరప గోరి, గురులకుం గురుడ నగు నేన, చేసేద -పరమ పారరధనము దీని బాటంపు దగన్ “ --ఈ విధం గా త్న చింత్ పో గొటా టం, గురుడు సఖుడు బంధువు అయినఅరుజను నికీ, అనన శ్రీ
కృషు
ణ డికి తోడపడటం త్న పరాకీమ పరదరశన చూపటం ఎంత్ అవసరమో ధరీ రాజు చాలా మంచి పదాల తో స్ాత్ూకి కి చెపాపడు. సరే నని
బయ్లేదరి వెళే ాడు స్ాత్ూకి. అత్ని పై వీరాధి వీరులంతా పది విజుర మిాంచారు. మళ్ళళ బాధ పడా్డు పాండ వాగీజుడు -”త్ముీని దలంచి కృషు
ణ ని
--త్ముీ బనిచె నాత్ని బదంబడి త్న, చి --త్్ ముీన, దలపడ ధరీ రాజు --డమీయి వాడయ కరక నారే ఈ య్ునన జనులున్ “ మొదట
పదాలను చాలా స్ారద కం గా పరయోగించాడు. త్న త్ముీలు ఉండగా కృషు
ణ డి త్ముీడిని పంపటం లో త్ను ఎంత్ గడుసు వాని గా సైనూం
లోని వారు అనుక ంటారో నని బాధ పడా్డు. ఆ ఊహే ఆయ్న విచారానికి కారణం. య్ుదధ ం లో సంరుదలిన పంపటం సహజం. కాని ఇకకడ
బంధుత్ి విచారణ చేశ్ాడు. ధరీ రాజు. లోకాప వాడ ముదర పడ రాదన్న భావించాడు. ఇది ఉత్్ ముల లక్షణం. చివరికి త్న మనసు ను
సమాధాన పరచు క ని భీముడిని సహాయ్ం పంపాడు. --”భీము జేర నరిగి భీభాత్ుస న్న త్ముీ --నని, యిెలుంగు, గళము నందు దగుల ---నశుీలోలుక మాట సపప లేడత్ --డారి్ సూచీ ఇటుా లనియ్ నత్డు” భీభాత్ుసడు అనటం తో అరుజనుని పరాకీమానిన గురు్ చేయ్టం న్న
త్ముీడు అంత్ం తో భారత్ుర వాత్సలాూనిన కర్ వూ పరాయ్నతాినిన తెలియ్ జేయ్టం, అత్డిని రక్షించు కరవాలిసన అవసరానిన గురు్ చేయ్టం
అన్నన ఇందులో కన్న పిస్్ ాయి. అంతే కాదు అరుజనుడిని ఎంత్ అభిమానం గా తామందరం చూసు క ంత్ునానమో అత్నికి ఏదెైనా జరిగితే ఎలా
త్టుా కరలేక పో తారో వివ రించే ఇంకర పదూం --”న్న త్ముీ గురీ, రూపసి, --న్నతి విడుదు, సకల గుణ నిది, మదాకు్ం --డాత్నికే డరగు నో
య్ను --చేతో గతి పలే టలే జేయ్దే తాలిీన్ “--అరుజనుని గుణాలను ఏకరువు పడుత్ూ, ఒగుడుత్ూ, భీముని పో ర త్స హించటం చాలా ఉచిత్ం
గా ఉంది. అత్దింకా ధరీ రాజుకు “కురీడే”.అంతే కాదు తానంటే భకీ్ శీదధలుననవాడు. భీముడు తొమిీది రోజుల య్ుదధ ం చేసి శత్ుర సైనాూనిన
చీలిచ చెండాడి పీనుగుల రాసి చేసి పారేశ్ాడు. అత్ని పరాకీమానిన తెలిసి పొ ంగి పో త్ు కృషు
ణ డికి వివ రించి చెబుతాడు. సంత్ుషుాదౌతాడు -”కారిచచుచ గవిసి మరుగ త్తి -నేరుచ కరణి నేడు భీషుీ డేచిన కడిమిం --బేరిచ, మన సేన బ దివె శ --రారుచల న్న వీరు గనున లార.గంట తాను జూదమాడి, త్ముీళళను చాలా కషా పటాాడు. దానికి మనసు లో బాధ పడుత్ూనే ఉనానడు. త్న మీద అంత్ అనురాగం గౌరవం ఉనన
త్ముీళళళ బాధ పడటం సహించ లేక వాళళను రక్షించక ని కనానరా చూసూ
్ సంతోషించాలి కాని భీషుీనికి బలి ఇవి లేను అని త్న అంత్
రంగానిన ఆవిషకరిస్్ ాడు. “
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ఆశితాథమ

నారాయ్నా స్ా్ానిన పరయోగించాడు. అరుజనుడు మొదల ైన వారంతా రధాలు దిగి విలుే బాణాలు మొదల ైన ఆయ్ుదా లనిన వది

లేసి దానికి నమసకరించారు. కాన్న భీముడు మాత్రం సైనికులతో --”దిగకుడు వాహనంబులు, గడింది మగంటమి గోలు పో వ, మీ --రు గడక
దకకవేటాకుడు,రూపర నాయ్ుధముల్, మహాస్ ి --శకి్ గలుత్ు, గోత్ర భిత్ుకలి శ,థీ వర శరంబుల వెైభవంబు, భయ --రి గదా విహార భంగియ్ు,
నరి పరకరంబులు పిచచ లింప గన్ “ ఎవరు
భయ్ పడదద ని రధాలు వగైరా లు దిగాకకర
లేదని ఆయ్ుధాలు విసరిజనాచకకర లేదని
తాను దానిన ఎదురొకని అందరిన రక్షించ
గలనని ఉతాసహ పరిచాడు. శంఖ నాదం తో,
తొడలు క టుా క ంటూ సింహ నాదం తో
ఆశితామ

ను

ఎదురోక

బో త్ునానడు

భీముడు. నారాయ్ణాస్ ంి కారిచచుచ లాగా
భీమ

సేనునిన

చుటుా

ముటేాసింది

కృషాణరుజనులు ఉత్్ చేత్ుల తో భీమునిన
నిరాయ్ుదుడిని చేసి, రధం నుంచి కిందికి
తోసేసి కాపాడారు. ఈ విధం గా భీముని సహజ
మైన ఔదధ త్ూం, స్ాహస్ాలను తికకన ఇకకడ
పరదరిశంప

జేశ్ాడు..

స్ాత్ూకి పరాకీ మానికి దురోూధనాదులు పారి
పో య్ారు. ఈ విషయ్ానిన సంజయ్ుది దాిరా
వినన దురత్ రాషుాాడు --”పులికి బసులు వారిన కిీయ్, --సలుప జలము సిగీ ు విడిచి, య్టలేకకని కర --ల్ ల కరరికవిరిగిన --పుత్ురల నేమని
విందు, నేను రోయ్క ఇంకన్ “ అని సంజయ్ుని తో త్న బాధ వెలే గకుక కునానడు. కౌరవుల అశక్ త్ ను గురి్ంచాడు. స్ాత్ూకి చేతి లోనే చావు
దెబా తింటే, ఇంకా ముందు జరిగే య్ుదధ ం లో త్న క డుకు గతేమిటో అని విచారించాడు. మనసు స్ాిధీనం త్పిపంది. దయర ణా చారుూడు మొదల ైన
వారిని త్పిపంచుక ని, భీముడు వూూహం లోకి పరవేశించాడని విన గానే “ఇటు
ే సింహ నాదమిచిచన భీముని --మారొకనంగ, మగడు, మన
బలమున --గలిగినే, మదాత్ీ జుల గాలప బుటా న --చిచుచ వాడు, వాని జనయ్ుం టరిది”భీముడు సింహనాదం చేస్ ూ వూూహం లో పరవేశిసే్ ,
త్మ బలం లో అత్డిని ఎదిరించే మాగాడే లేకుండా పో వటం ముసలి రాజు కు తీవర నిరాశ కలిీ ంచింది. త్టుా కర లేక పో య్ాడు. ఘటోత్కచుని
పై కరుణడు శకి్ అనే అస్ా్ానిన పరయోగించి, చంపాడు అనన మాట వినన పదద రాజు ఎంత్ ఉకరీషం తో, త్న మనసుస లోని మాటను బయ్ట పేడు
త్ునానడు చూడండి -- “ఒకనిని జంపి, ఇటు
ే సమ నుజిల, శకి్ నెరింగి, కరుణడే -- టకి, నరు మీద దాని నిగిడింపక ఇనిన దినంబు లపరయో
--జకము జేసే, గయ్ూము భుజఞ బాల శ్ాలి, నరుండు, వదద బో --రిక,ి మరి య్ుత్స హింప గలరే, పేర వారలు సూత్ నందనా “ -కరుణడు
ఎవరు య్ుదాధనికి రమీనాన, వరత్మని, నియ్మమని, అంటూ ఎందుకు ఇపపట దాకా కాల క్షేపం చేశ్ాడు ?అని బాధ పడా్డు. అంటే అంత్కు
ముందే ఈ పని చేసి ఉంట త్న క డుకిక ధెైరూం వచేచది కదా. అని లోపలి భావం. ఇకకడ అత్ని పుతార మొహం తీవరత్ సపషా ం. దేవుని పై
విశ్ాిసం, విధి విలాసం అనులే ంఘ న్నయ్ం అనే జఞానం కూడా లేని వాడు అని మనకు సపషా ం గా తెలుస్ో్ ంది. అందుకే గత్ం అను కూలించ
లేదే అని విచారిస్ ునానడు. దీనిననే దురత్ రాషుాాని “ఆశక్ దురజ నత్ిం “అనానరు పదద లు. -- రండయ రోజు య్ుదధ ం లో పాండవులోే ఒకకడు కూడా
చావా లేదని త్న సేన ఆడ వాళళ మధూ లో ఉనన మగ వాళళ లాగా పరవరి్ స్ో్ ందని ఆవేదన చెందాడు. శలుూడు, దురోూధనాదుల చావు వినన
త్రాిత్మనసు లోని దుఖానిన బాధను, ఆవేదన ను బయ్టకి వదులుత్ూ --”చావరు, నొవిరు, పాండవు --లేవురు నని, న్నవు చపప,,
నిపపలుకులు, దుహ్--ఖా వేష కరముల ై, చే--తో వుుతి్ దహింప జొచెచ, దురార భంగిన్ “అని వాపో య్ాడు. ఆయ్న మనసు ఎంత్ విష
పూరిత్మో, దుషుాల సిభావం ఎలా ఉంటుందయ , సపషా పరిచాడు తికకన. బహుశ్ా వేద వాూసుడు కూడా ఇలా ముసలాయ్న అంత్రాూనిన
బహిరీత్ం చేసి ఉండదు. త్న క డుకుల తో పాటు, పాండవులోే ఒకకడు చచిచనా ముసలి రాజు ఆనందించే వాడు. కాని ఎవిరూ చావా లేదు.
త్న వాళళంతా అగిన లో పడ్ మిడుత్లాేగా భసీ మై పో య్ారు. మరి మండదా?ఇదే దుసశహవూధ అంటే. ఈరియ గాంధారల వలే భుడిని పూరల్ గా
ఆకీ మినేచసింది. దురజన సిభావం తేట తెలే మయింది. పుతార శ్ోకం ముంచి వేయ్గా, విధి అపుపడు జఞాపకం వచిచ ఎంతో ఏడుస్ా్డు. “క డుక!
త్ముీలు తోడపడ గడగి శత్ుర --వరుల గలిచెద నంట, ఒకకరుడుండక, --కుండా న్న త్ముీ గురీల, నూచ ముటుా--గొనియిెనె, విధి, యిే గతి
జనుదు జపుమ “త్ముీలుేనానరనే నమీకం తో కయ్ాూనికి కాలు దువాివు. న్న త్ముీల నందరలన ఊచ క త్్ కేసేశ్ారు పాండవులు. విధి
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బల్మయ్ం నాకినేకమిట గతి అని ఆకరీశం వేలిగకాకడు. --”గదిసిన పవనుజుడుబటుాగ- గదవేరసి, -తొడలు విరిగి, కయ్ూపు నేలన్ --మద మరి
పడి నపుపడు న్న --మది నేమని త్లచితో, కుమార ఎరుంగన్ “భీముడు గద తో పరతిజఞా పాలనం చేస్ ూ తొడలు విరగొీటా నపుపడు నేలకు ఒరిగి
యిేమని విలపించాడయ పదద క డుకు అని ఆవేదన ఈయ్నకు. మంచి వాడెైనా, చెడ్ వాడెైనా మానవుడికి రాగ మొహాదులు, వాత్సలాూదులు,
సమానం గా నే ఉంటాయి. ఇది పరకృతి సహజం. వీటని ఇంత్ గొపప గా బహిరీత్ం చేయ్టమే తికకన చేసిన గొపప పని. కరణ వధ వినానడు
ముసలి రాజు. అత్నికి ఉదాత్్ గౌరవాలనిచిచ మాటాేడాడు. మంచి విశ్లషణాలతో అత్నిన సు్తించాడు. అత్ను త్న కుటుంబానికి చేసిన సేవ
మరచి పో లేనిది. కరుణని పై త్న క డుకులు ఎంతో ఆధార పడా్రు. ఆత్ని వధ తో కౌరవ సేన నిసే్ జం నిరలిరూం అయిందని చెపుపకునానడు
సంజయ్ుడికి. --”ఆలా లోని ఆబో త్ు ను బో ల నొపుప --గురు బలంబులలో, నునీద దిిరద మయరి్ -సింహ సంహనుండు, నిసీసమ వికీ -మాభి రాముండు,వోయిెనే ?య్కక టకకట”ఇలా దురత్ రాషుాాని చిత్్ వృత్ు
్ లను ఆయ్ా సందరాాలలో జరిగిన సంఘటన ల ను ఆధారం గ ఆకరి
ణీయ్ం గా వెలి బుచాచడు తికకన.

దురోూధనుడు మడుగు లో దాకుకనానడు. అత్ని అనుజులు అందరు అపపటకే హత్మై పో య్ారు. ఆ ఆనందం లో ధరీ రాజు కరుణని త్న
స్ో దరు లతో ఎవరి తో నెైనా గదా య్ుదధ ం చేయ్టానికి ఎనున కర మంటాడుఇందులో ఆత్ని తొందర పాటు ఉంది. అత్ని హృదయ్ వెైశ్ాలూమయ
కనిపసు్ంది. దాక్షిణూం, ధరీ బుదీధ కన్న పిస్్ ాయి. శ్రీ కృషు
ణ డు ధరీ రాజు ను విమరిశస్ా్డు. “జూదం లో చేసి నటేే మళ్ళళ చేస్్ ావా ?”అని
పరశినంచాడు. అమితోతాసహం తో, ముందు వెనుకలు చూడ కుండా పందాలు కాయ్టం, శపధాలు చెయ్ూటం ఎంత్ చేటు తెచిచందయ తెలియ్
జపాపడు. ధరీ రాజుకునన దూూతాసకి్ యిే మహా భారత్ య్ుదాధనికి కారణం అయింది. అందుకే ఉపాయ్ం గా “ఈ రాజు కు భీముని తో పో రితేనే
సమంగా ఉంటుంది “అని సనానయి నొకుకలు నొకాకడు. వెంటనే భీమ ప రాకీమానిన,, దుశ్ాశసన వదను చెపిప, ఉతాసహానిన పరశంశించాడు.
దురోూధనుని పగ ను ఎగ దయ స్్ ాడు. చివరికి రోగల పధూమే కరరాడు, వెైదుూడూ అదే చెపాపడు అనన స్ామత్ లాగా దురోూధనుడు భీముడి తోనే
య్ుదధ ం చేస్్ ాననానడు. ఏమైనా సరి జయదుతో చేసనే
ే్ మజఞ కదా. ధరీ రాజు సంసకృతి కల మాన వ శ్లీషా ుడు. కాని, మానవ సిభావాతీత్ దివూ
పురుషుడు కాదు అంటారు విశ్లేషకులు. అందుకే మనకు దగీ రవుతాడు. వాూస మహరిి ఈ విధం గా ధరీ రాజఞదులను ఇందిరయ్ వాూపారాలతో
కూడిన మానవులు గా చితిరంచి భారత్ పాత్ర లను లోక జీవిత్ం లో అను సందించాడని మనం గీహించాలి. దానికి తెనుగు దనం తో మయరి్
కటా ంచాడు తికక య్జి.
భీషుీడు త్నను అరధ రధుని కింద జమ కటా నందుకు కరపించిన కరుణడు అస్ ి సనాూసం చేశ్ాడు. కాని పిఠా మహుడు శర త్లపం
మీద పడి పో గానే, సందరిశంచి భకీ్ వినయ్ాలతో, పాదాలకు పరణామం చేశ్ాడు. వినమరం గా వినన వించు క ంటునానడు చూడండి --”అలుక
దకిక, ననున, అధిక వాత్సలూ శ్రలము గాగ జూచి, త్గిన మాట లాడవే మహాతాీ !”అంటూ రుదధ కంఠం తో పారరిధస్్ ాడు. పశ్ాచతా్పం తో కరుణడు
త్డిసి ముదద అయ్ాూడు. దారి మారిన క డుకు పుత్రవాత్సలూంకరసం త్ండిర ని చేరి, పరి త్పించి నటు
ే ంది అత్ని పరిసతి.
ి్
“పారడిగల్ సన్ “అయి
పో య్ాడు. పితా మహుడు కూడా “--న్న దెస గోపిన్ ూనే, అది శిక్ష కాని, రోషంబు గాదు, కాని, న్నవు, పాండు త్నయ్ుండ వగుటం, న్నయిెడ
వాత్సలూంబ,కాని, మాత్సరూంబు లేదు “అని అనునయించాడు భీషుీడు కురు పితా మహుని హో దాలో. ఆమాటలు కరుణని కరానలకు
అమృత్పు పలుకు ల ైనాయి. కౌరవులకు జయ్ం లభించ దని, కుంతీ పుత్ురడు కనుక, పాండవులను చేరటం శ్లీయ్సకరం అన్నఉపదేశించి
చెపాపడు. కాన్న కరుణడు నిశచయ్ బుదిధ తో --”దెైవ ధీనము సరిమున్, మన మతిం దపిపంప గా వచుచనే “అని విధి విలాస్ానికి త్లోగుీ తాడు.
“న్న వింకన్ నను నొండు వలకక, పరాన్నకంబు పై బంపు, మతేసవా ధరీము నిరి హించెద “అని సరి సైనాూధి పత్ూ సీికరణకు అనుమతి
కరరాడు. మరానడు మళ్ళళ య్ుదధ సననదుధ దెై వచిచ, వీర శయ్న మహా న్నయ్ుడెైన మహాను భావునిన భీషుీణిణదరిశంచి, ఆయ్న పాదాల పై
పడి, కన్ననరు కారుసూ
్ , చేయిెతి్, వినయ్ం తో, ఒంగి నమసకరిస్ ూ --”వచిచతి రాధేయ్ుడ గను -- విచిచ, ననుం జూడు భరత్ వీరాగీణీ న్న-సచచరిత్ము ఫలమే,యి --టే చచట, న్న య్ునికి, దాత్ నేమన నేర్ ు న్ --పావనంబైన పలుకులు నా చెవు --లార నెమిీ ననున నాదరింపు -మయ్ూ, ధరీ నిత్ూ య్ంచిత్ సత్ూ శం --త్న కుమార గాఢ ధెైరూ స్ార “అని, నిససహాయ్ుడెైన చినన పిలే ాడిలా ఏడేచశ్ాడు కరుణడు. ఇలాంట
మాటలు ఆత్ని నోట లోనుంచి రావటం మనకు ఆశచరూమేస్ ుంది. త్న బాహు బలానిన నముీ కునన వాడు దురోూధనునికి అముీ క నన
వాడూ ఈ కరుణడే నా అని పిస్్ ాడు తికకన. విధి నిఎవరు ఏది రించ లేరనే సతాూనిన గీహించే వివేకం అత్నికి కలిగింది. ఇదొ క గొపప మారుప.
భీషుీడి పై పూజూ భావం, విధి చేతిలో అలాంట అసహాయ్ శూ రుడూ ఒక బ మీ అయ్ాడని అభి పారయ్ం. అత్ని లోను పితామహుడి
లోను ఉనన పవిత్రత్, హృదయ్ మారద వము వూక్ మయ్ాయి. అత్ని లో సదింశం లో జనిీంచిన వాడికి ఉండే భకీ్ , పేరమ, ఔదారూం మయరల్భ
వించి నటు
ే గోచరిస్్ ాయి. అరధ రధుడు అని కౌరవ సభలో కరుణడిని భీషుీడు అనగానే “నువేి అరధ రదుడివి “ అని నిండు సభలో బీరం గా
పలికన కరుణని లో ఎంత్ట పరి వర్ న వచిచందయ గమనించండి.
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గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

భీషీ పితా మహుని శ్ౌరూ పరాకీమాలను వరిణస్ ూ కరుణడు కన్ననరు కారుసు్ంటే, కరుణడిని చూసి రాజులు అందరు ఆర్ రవాలు
చేసి, కన్ననరు మున్ననరు గా విల పించారు. రాదేయ్ుడు భీషుీని --”దమమును, సత్ూముం దపము, దానము, శ్రలము, నస్ ి వీరూ శ్ౌ -రూములును, భీషుీ నంద కలవటా మహాత్ుీడు పో ర న్నలీ , నిం --క, మనకు నేట బాహు బల గరిము ల కకడి సేన లకకటా --సమసేనే, కౌర
వేశిరుని, సంపద య్ంచు విషనన మయరి్ యిెై “.అంతే కాదు చాలా సహజ స్ౌజనూం తో భీషుీడి పటే త్న కునన, గౌరవ భావానిన
ఆవిషకరించాడు. అది మనసు లో ఉంది. ఇపుపడు బయ్ట పడింది. త్న పరత్ూరిధ అయిన అరుజనుని పరాకీమ వికీమానిన కూడా జంకు లేకుండా
పరశంసించాడు కుంతీ పుత్ురడు. వివిధ సంఘటన లలో మానవ హృదయ్ం లో కలిగే పరి వర్ నం, దానికి కారణం అయిన పరవర్ న, సిభావ సిదధ
మైన శ్రలాదులు తికకన చికకగా చకకగా, పో షించాడు. కరుణని మాటలు వినండి --”భరితాశ్ాన్ ర, పాం-- చ జనూ రవ దృపూదేదవదత్్ ధిని, -సుఫరణన్, వీనులు వరయ్ూ, గేత్న కపి సూఫరజత్రరభన్, జూడుకలా --త్ురత్ంబ ందంగ, చండ గాండీవ సముదూాతాస్ ి జఞలంబు, ల --విరు
సైరింత్ురు న్నవు దకక, భుజ గరి సూఫరి్, నిరాిహకా !”అని అరుజనుని గాన్నద వానిన ఎదురోకవా లనాన, పానాచననూ ధిని విని త్టుా కరవాలనాన,
భీషుీడు త్పప వేరేవారు లేరని నిససందేహం గా తెలియ్ జేశ్ాడు. త్న వలే కాదు కిరలట ని త్టుా కరవటం అని నరీ గరాం గా తె లియ్ జేసి
నటేే .
ఈ రకం గా, మహా కవి తికకన భీషణ య్ుదధ సమయ్ం లోను, మానసిక సిభావాలకు అత్ూధిక పారధానూమిచిచ, య్ుదాధనిన
కూడా మానవ జీవితానికి అతి సనినహిత్ం చేస్్ ాడు. పౌరుష శ్ౌరూ ధెైరూ స్ాహస విజుజామాణయ కాదు మానవ పరకృత్ుల ఆవిషకరణ ను కూడా
అంతే ఉదాత్్ ం గా వెలువరింప జేస్్ ాడు తికకన. పౌరాణిక మారీ ం లో కాక, ఒక రూప కర్ లాగా, తాను పాత్రల వెనుక ఒదిగిఉండి, నాటక రంగం
లా య్ుదధ రంగానిన నిరిీంచాడు. అవసరానిన బటా మనోహర పరకృతి స్ౌందరాూలను, మరో చోట విశిషా శబద పరయోగ చాత్ురాూనిన చూపిస్్ ాడు.
అరధ గౌరవం, రసధినుల సూఫరి్, సందరోాచిత్ మైన సంభాషణా, రసవత్్ ర నాటకీయ్ సంవాదం, సన్నన వేశ్ానిన బటా , మానవ సిభావ
వూకీ్కరణం, పరిసతిని
ి్
బటా మారే, మానసిక పరవృతీ్ , మనో రంజకం గా వ చితిరంచే మహా కవి తికకన స్ో మయ్ాజి. ఉభయ్ కవి మిత్ురడి ఉదాత్్
పౌరఢ కవితా రచన కు ఆదరశం, మానవ పరకృతికి అదద ం (ఆదరశం -అంటే -అదద ంఅనే అరధం ఉంది )ఈ య్ుదధ పంచకం.

సీ్ ి పరి నిరిహణ
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వీర రౌదారలకు, రస వత్్ ర సన్నన వేషాలకు
నిలయ్ మైన య్ుదధ ం ముగిసింది. య్ుదధ
సమయ్ం లో ఉనన ఉతాసహమంతా అయి
పో యింది. శ్ోకం, నిరేిదం పారధానూత్ పొ ందాయి.
స్ౌపి్ కం లో దౌరపది పుత్ర శ్ోకం తారా స్ా్యి కి
చేరింది. సీ్ ి పరిం లో ఆ శ్ోకం ఇంకా పారధానూత్
చెందింది. గాంధారి, మిగతా కురు సీ్ ల
ి ఆకీందన
లతో నిండి పో యింది. కరుణ రసం రస సిదధ ి
పొ ందింది. బంధు జన మరణాలతో, ధరీ రాజు
మనసుస వికలమయింది. విలపించే సీ్ ి లను
చూసి నిరేిదం పొ ందాడు. య్ుదధ పరిణామ
ఫలిత్ మేమిటో తెలిసి వచిచంది. దీని కంత్టకీ
కారణం త్న దూూత్ వూసనమే ననిపించింది.
పరజఞ పాలనం మీద విముఖత్ి మేరపడింది. వన
వాస్ానికి వెళే ాలని సిదధ పడా్డు. త్న వలే లోక
హాని జరిగింది. కనుక సత్ుపరుషుని లాగా వూధ
చెందాడు. పరితాపం తో శుదధ మనసుకడెై,
పరశ్ాంతి పొ ందితే త్పప, ముందుకు స్ాగ లేదు.
శ్ాంతి త్రాిత్ గురూప దేశం తో జఞానోదయ్ం
కావాలి.

దాని వలే ధరీ నిషఠ కలుీత్ుంది.

అందుకే య్ుదధ ం త్రాితా శ్ోకాదిషా త్
ి మైన సీ్ ి
పరాినిన రచించాడు వాూస మహరిి. పాప
పరిణామా నిన అందరు అనుభ వించాలి. పాపులే కాక, పుణూ వంత్ుల హృదయ్ాలు కూడా ఆరదరత్ చెందాలి. అపుపడే లోకం లో నాూయ్ం,
ధరీం, గురించి సీృతి కలుీత్ుంది. ఒకడు చేసిన పాపాలకు సంఘం లో అనేకులు నశిస్ా్రనే పరకృతి సత్ూం హృదయ్ాలలో నాటు క ంట త్పప,
పాప భీతి కలుగదు. పాపభీతి, అసత్ూ, అధరాీల యిెడ విముఖత్ిమేరపడి, ధరీ సంస్ా్పనకు అవకాశం లభిసు్ంది. ఈ ఉదేదశం తో, సీ్ ి పరి
మంతా శ్ోకానికి నిలయ్ మై పో యింది. ధరీ రాజు హృదయ్ం భరించ లేని నిరేిదనానికి లోనెైపశ్ాచతా్పం చెందింది.

దురత్
రాషుాాని ఏడుప తోనే సీ్ ి
పరిం

పారరంభమైంది.

“క మీలు

దునీ

మోరడపడు

భయరుహం

వల “ఆయ్న ఉనానడు.
క మీలిన విరిగిన చెటా ు
లాగా ఉనానడు అంటే
అందరిన

కరలోపయి

జీవచచవమైనాడు. “నా
కత్ంబున
బో లిసిరి నందనులు”అని తెలుసు క నానడు. “వీరే కాదు, చెలులు, చుటా ంబులు, సహాయ్ులు “కూడా నశించారు. దీనికి కారణం తానే. అని
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పూరి్గా నమాీడు. “ధెైరూం ఎలా వసు్ంది ?అపర కరీలు ఎలా నిరిహించాలి ?.పారణం తో ఎలా నిలువ గలను ?”అని వా పో య్ాడు.
సంజయ్ుడు, విదురుడు దుఖయప శమనం చేసే మాటలు చెపిప ఊర డించారు. సంజయ్ుడు మాత్రం దురోూధనాదుల పాప పరవర్ నం, పదద రాజు
లోభపర వుుతి్ లను తీవరం గా విమరిశంచాడు. సియ్ం కుీతాపరాధం అనానడు రాజుతో. ఇపుపదేడిచ లాభం లేదు -హాస్ాూసపదం అన్న అనానడు.
“సుహృజజ నంబు
లుపదేశించిన
మాటలు

విన

లేదని

నువేి

అంటావు. -ఏడిచ
పరయోజనమేమిట
?న్నకు, న్నక డుకిక,
దుశ్ాశసన,

కరణ,

శకుని ల మాటలే
రుచి

కరం

ఉంటాయి
ఈస

గా
అని

డించాడు.
“ముందుకు

దూకు తాడే కాని,
కారూ త్ంతారనికి పూను కరడు. దానిన నువుి మానప లేవు. వాడి బలం మగటమ నచిచ, లోభం తో పరవరి్ంచావు. త్ృషణ తో అతి స్ాహస్ానికి
పూనితే ఫలిత్ం ఇలాగే విపరలత్ం గా ఉంటుంది “అని లోక నాూయ్ం తో సంజయ్ుడు ఛీ వాటు
ే పటాాడు. “అందు కరవటానికి వీలు లేకుండా,
ఆపదలకు నిలయ్ మైన క ండ చరియ్ లో ఉనన తేనె కరసం పరలోభ పడి, కిందా మీదా తెల్మకుండా తెగ పరి గతె్ తిండి పో త్ు కు పటేా గతే న్నకూ
పటా ంది. అలభూ మైన పాండవుల సంపద యిెడ అతి లోభం తో,, య్ుకా్య్ుకా్లను వదిలి, శ్రీ కృషణ , విదురాదుల హిత్ వచనాలను విన కుండా
త్ృషణ తో అతి స్ాహసం గా పరవరి్నాచవు “అని దెపిప పొ డిచాడు. --”తాన చుటుా దగిలిచ య్ునన య్ుదగీత్ం దరి క నన, దా -- పానుభయతికి
నోరి జఞలక, య్పరయోజన వాకూ, సం --తాన శ్ోషిత్ వకు్రడెై, య్తి దెైనూ మొందెడు వాని, య్-టన
ధే న్నదు విలాప మనుూల కాట పటా గు
భయవరా !”అని అత్నిఅవి వేక పరవర్నకు, దాని ఫలితానికి సియ్మురూతాప రాధమే కారణమనానడు. ఇపుపదేదాిత్ం అవివేకమే ననానడు.
ఈ సమయ్ం లో అలా అనటం నాూయ్మా అని మనకు అని పిస్ ుంది. కాని దురత్ రాషుాాడికి ఇది అవసరమే. ఉచిత్ం కూడా. విదురుడు మాత్రం
వెైరాగాూనిన బో ధించాడు. “య్వినం, రూపం, దరవూం అనిత్ూం. ఇవి పో తే ఏడవటం అవి వేకం “అనానడు. ఉదాహరణ గా ఒక విషయ్ం చెపాపడు
“.మటా కుండ రూపం పొ ంది,ఎండి, కాలి, చివరకు పగలటం ఎంత్ సహజమో, జనిీంచిన వానికి, మృత్ుూవు అటాే సహజం “అనానడు. భవ
బందాలపై, విరకి్ కలిీ ంచి, వెైరాగూం అవలంబ్బప జేయ్టం విదురుని కర్ వూమ్. ఇలాంట భావాలిన చెపపటానికి అనుకూల మైన శ్ైలి, రలతిని ఎనున
కుంటాడు తికకన సూటగా, సంక్షిప్ం గా అరధ వంత్ం గా చెప్ ాడు. య్ుదధ ం వరకు మహా భారత్ం ఐహిక సంబంధ మైంది. త్రువాత్ అంతా
ఆముషిీక సంబంధం.. ఈ ఆరంభం విదురుని తోనే చేయిస్ా్డు --”వెడలు నెడ, గాఢ పీడం --బడి, సుడువడి, యోని నోత్్ ు వడి, యొక భంగిన్
--వేడలగా, గీహ భయత్ముల --పుపడు, దొ డగి, య్నేక దురిత్ములు గలిపంచున్ “--భయమిని పీదిసే్ గీహాలన్నన అనేక అనరాధలను తెస్్ ాయి
అని స్ారాంశం. ఇలా చినన చినన మాటలతో, సూటగా, భావ గరిాత్ం గా వేదాంత్ వినాూసం చేయిస్ా్డు తికకన యోగి.
కౌరవ సీ్ ి లతో కలిసి దురత్ రాషుాాడు అపర కరీలకు బయ్లేదరే తీరు ను వరిణస్్ ాడు తికకన. దురార హృదయ్ వేదన, శ్ోకా వేశం వెలిే విరుస్ా్యి.
“చేలుల ైన జూడ బయిెూద -దయ లగుటకు సిగీ ు పడు వధూ జనసతి, య్ --టా ల నెదుర నేక వస్ ంి -బులతో నంగములు వికృతి బ ందగ గడచెన్
“--”మునెనననడు నెవిరికిం -గనున లేదుర బడని య్టా కాంత్లు, జన ల --లే నిన లిచి, చూడ వేద లిరి -కనునలు గమరన్,
సుహు
ు నినకాయ్ంబులకున్ “--రాజఞన్ ః పుర సహజ లావణాూనిన, స్ౌందరూ గామీారాలను ఉదాత్్ రమణీయ్ం గా చితిరంచాడు. స్ాధారణ
దెైనాూనికి చోటు ఇవి లేదు. ధరీ రాజు ఎదు రైతే , ఈ సీ్ ల
్ తిటేా శ్ారు.
ి ంతా, సహజ సిభావం తో, అఆభి జఞత్ూం తో, చేత్ు ల తి్ ఏడుసూ
సంయ్మనానిన కరలోప లేదు. గంభీరం గానే పరవరి్ంచారు. “ఇందర జంపితి నని, య్ుబామ్ --దీరద,దురపద త్నయ్ పటుాల నాభి మనుూం దెగటారిచతి, మరదుల --నందర మిరంగితి విభయతి య్న న్న కదీద ! “అని నిల దీశ్ారు. ఇందులో వాళళ దీనా వస్ వలే , ధరీ రాజు లో నిరేిదం
పరగ టానికి కారణం ఏరపడింది.
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భీమునిన కౌగిటే ో బంధించిన్ చంపా
లనన

పదద

రాజుడురాలోచన

గమనించి,
కిీషనయ్ూ

మాయ్లాడు
ఇనుప

బ మీను

దగీ రకు చేరాచడు. దానిన నొకిక
బ్బగియ్ార కౌగలించి మసి చేశ్ాడు
దురత్

రాషుాాడు.

--

”కరపంబుత్కటమై,

య్ా--

రూపము నిరుగేల బటా , రూఢత్
ఘోరా

--తోపంబసగానా

--

భయపతి వెస గౌగలించి పొ లుపర
విరిచేన్

“'నిజమైన

భీముడే

అనుక ని ఈ దెబాతో వాడి పని
థాఅనుక ంటూ

కౌగిటే ో

బ్బగించి

చంపాలని పరయ్తినంచాడు. త్న
ఆత్ీకు శ్ాంతి కలిగింది భీముడు
చచాచడు అను క నానడు పాపం గుడి్ రాజు. కాని లోపలి భావం బయ్టకు రాన్న కుండా, భీముడు త్న చేతిలో చని పో యి నందుకు వటో్టా
ఎడుపలేడాచడు. దానిన చూసి చిరు నవుి తో కననయ్ూ మందలించాడు. ఇదంతా దృశూ కావూం లా వరిణంచాడు తికకనన. --”త్నయ్ శ్ోకా
త్ురున్ వెై ధరీ మడలి --య్నిల సుత్ు దేగాటా రేచదనని త్లంచి --త్టా పని, న్నదు చే నేల య్గు, విధా. త్ుర --ల్మల బరికింప, నేరక బేల వెైతి
“అని మత్్ గా నవుిత్ూనే నాలుగు చివాటు
ే పటాాడు. మత్సర గీస్ ు డెైన పదద రాజు పరకృతి తెలిసి కృషు
ణ డు చేసిన కపటోపాయ్ం. ఆయ్న
వాూఖాూనం కూడా. స్ో ిత్కరి తో పాపం గా పరవరి్ంచిన రాజు సిభావం ఇంత్ వికృత్ం గా ఉంది అని అందరికీ తెలియ్ బరచే చకకని సనిన
వేశం.అందరూ చచిచనా ఇంకా బుదిధ రాలేదాయ్నకు. పాండవుల మీద పగ నర నరాన జీరిణంచుక ని పో యింది. ఇదే చివరి అదును అని చంప
బో య్ాడు భీమునిన. అందుకే అలాంట కౌగిలిని “దురత్ రాషా ా కౌగిలి “అని పిలుస్ా్రు. విధిని గురి్ంచకుండా పరవరి్నచటమే సరి అనరాధ లకు
కారణం అని ఇంకా ఆ ముసలి నకక కు తెలిసి రాలేదు పాపం.
గాంధారల దేవి లో పుత్ర శ్ోకం మయరల్భావించింది. ధరీ రాజునూ శపించ టానికి సిదధ పడింది. మంచి చెడ్లను విచారించే జఞానం
ఉందామకు. అయినా భీముడు త్న కుమారుడు దురోూధనుడిని నాభి కింద క టాాడని బాధ గా ఉంది. దుస్ాశసనుడిని భీకరం గా చంపటం
కూడా ఆమ గుండె గాయ్ాలను తీవరం చేశ్ాయి. భీముని పరవర్ న అధరీమని, రాక్షసం గా ఉందని కఠినం గానే తెలిపంది. భీముడు త్గిన
సమాధానం చెపిప “న్నవును, సువిచార వింత్య్ు విచారింపుము “అనానడు. ఆమ అందులోని సతాూనిన గీహించింది. త్న బాధను ఇలా వూక్ ం
చేసింది --”అందులకు నూత్ కరలగా నకట యొకని --నెైన నిలుపక నూరుిర నదయ్ వుుతి్ -మిరంగి త్ందేవి డేనియ్ు మీకు నెగీ ు లాచరిమపని వాడులేడయిెూ నయ్ూ “-అంటూ --ఒకకరిని న్నవు సంపక -త్కికన నంత్టనె పరతిన దపుపనే విభవం --బకకడ మీ య్నన నత్ం
--డెకకట రాజూంబు సేయ్ న్నడేకుమారా “!అని అతి దీనం గా ఏడిచంది “.గుడి్ వాళే కు చేతి కరీ లాగా ఉండాలిసన క డుకులోే ఒకకణిణ కూడా
మిగలచకుండా చంపశ్ావే అందులో ఒకకడెైనా న్నకు అపకారం చేయ్ని వాడు లేడా” ?అంది. “మిరగటం “ “ఊత్ కరల”పదాలను చాల మలకువ
తో పరయోగించాడు తికకన.
దౌరపది పుతార శ్ోకం తో ఉంది. అయినా త్న దుఖానిన పకకకు నెటా , కౌరవ సీ్ ి ళ మీద స్ానుభయతిని చూపించింది పరశంశ న్నయ్ం
గా. ఆమ గాంధారిని సమీ పించి పాదాలకు మొకికంది. కుంతీ దేవి కూడా దుఖానిన దిగ మింగుక ని దయర వ దిని ఊరడించింది. “న్న, నా, తెరగు
టో కక రూప య్గుట చేత్ మనం ఒకరొనకరు ఓదారుచ కరవాలి “అననది. ధరీ రాజు దూూత్ వుుతి్ , దురత్ రాషుాాని ఉపేక్ష వలే నే ఇంత్ట అనరధం
అందరికి వాటలిే ంది. య్ుదధ ం యొకక అనరధం ప్ త్ూక్షం గా య్ుదధ ం లో పాలకీనన వారికే కాక, బాల, వృదధ , సీ్ ి జనం అందరు అనుభ వినాచలిస
రావటం లోక సహజం. గాంధారి పాంచాలితో -“పుతిర !ఇటే గు నమీ శ్ోకము బ ంది, కుందుచు నునన న్న --గాత్ర మందొ క కీడు పాటలి కందు, బాండు త్నూభవుల్ --పుత్ర వరీ ము గననచో
నెద భయరి తాపము బ ందుడున్ --బౌత్ర హీనత్ బడ్ గొంతికి, బాయ్ నేరుచనే నెవిగల్”--”నిను నే నోదారచద, --నను న్నవూరారప వలదే, నా,
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

న్న, తెరగుల్ విను నొకక రూప మన,కే--మన గలడు విధాత్ కూ
ీ రుడెై పరు పంగన్ “గాంధారల దేవి త్న దుఖానేన కాదు, కౌరవ, పాండవ వనితా
హృదం లోని దుఖానిన కూడా తానే వెలి బుచిచ పదద రాణి అని పించు క ంది కురు వంశం లో పరతి వూకీ్ దుఖం ఆమదే అననటు
ే గా హుందాగా,
బాధూత్గా పరవరి్ంచింది..
య్ుదధ రంగం లో త్మ ఆతీీయ్ుల కళళబరాలను చూసి, విచలిత్ అయి హృదయ్ విదారకం గా విలపించే కౌరవ కాంత్ లను ఒక కకకరిన
కృషు
ణ డికి చూపిస్ ూ గాంధారి త్న హృదయ్ క్షోభ ను వెళళ గకికంది.. --”పేవ
ర ులు గండలు పరికి, వేటాడి య్ం -గద గొని, మొదళళలగలిచ,
క నుచు ----రాగిలి రక్ ంబు దారవుచు, లోచన -గుళ్కల నొలిచి, మిరంగుచును, గుండె --కాయ్ లాదట మయి, గబళ్ంచుచును గొీవుి -దేమలించి, నమలుచును, నెముక య్యట--చవి గొని, య్ానుచును, జఞవక య్ునన రూ-పులు నచుచటకు గాక బలుచ దనిన --క నిన వెర
బాయ్ బారుచు జనకి తొడరి --కాటు లాడుచు నునన సృగాలములును --గాకములు, రాపులుగులును, గీదదలును వృ--కంబులును,
మానసము వికలంబు సేయ్ “అని భీభత్సం గా హృదయ్ విదారకం గా ఉనన య్ుదధ రంగానిన వరిననిచంచాడు తికకన. ఈ శ్రను చూస్ బాబో య్
య్ుదధ ం వదుద అని పిస్ ుంది. గాంధారి తో పాటు ధరీ రాజఞదులు కూడా హృదయ్ వెైకేబూం పొ ందారు. ఒకకరోకకరేన త్లచు క ంటూ
ఎడుసు్నానరందరూ. య్ుదధ ఫలం నిరోదశులిన కూడా ఎలా బలి తీసుకరననదయ గాంధారి వరిణంచింది. --చందర నారదర కుటా మముల చరణ త్లము-లకందుటకు నెవ గించు నయ్ుూవిద లిపుడు --నెత్్ ురు తేవ( theva )మకికన నెల బ రలు --చునన వారేమి చెపుపడు నుడులకు పేరిీ “-”బాలలు, దరుణులు, బౌరదులు, --దూలేదు వికలామాకము లతో దేనదముల్ --వాలిన, విరహానన ము ల -పాల ై, వందురద నొకక భంగిన,
య్కటా !”--లలిత్ కరమలం గా ఉంటూ సకల స్ౌభాగాూలతో త్ుల త్ూగే కురు సీ్ ల
ి ు ఎంత్ట దెైనాూనిన పొ ందారో వివ రించే ఘటా ం. కళళకు కటా
నటు
ే వరిణంచటం అంటే ఇదే. త్న కుమార్ దుససల సి్ తి ని చూసి గాంధారి దుఖం కటా లు తెంచు క ని పరవహించింది.
“హృదయ్మున వగా లేని య్టా టా ు నటుా -దిరుగు చుననది దుససల వరుని శిరము గానకీ కూత్ు నేమాీయి గనుట కంటే --దలప
నెకుకడు దుఃఖంబు గలదే కృషణ “భర్ త్లకాయ్ కన పడక ఏడుసూ
్ తిరుగు తోంది దుససల.. కూత్ురు దుఖం చూసి త్లిే త్లే డిలిే పో యింది.
అవధి దాటన దుఖం. అభిమనుూని కళళబరం పైన పడి ఉత్్ ర దీనం గా రోదిస్్ ో ంది. ఆమను చూసిన గాంధారి దుఖానిన ఆపు కరలేక పో యింది.
ఆమకు తెలిసినంత్గా శ్ోక భారం ఇంకవరికీ తెలియ్దు. --”పాడి మాలి, త్నను పలువురు పొ దివిన --బో రి త్దద డపిప గయరి నిదుర --పో యిే
నాకర, సుభదర పుత్ురండు మృత్ుడెన
ై --జలువ మింత్ గలుగ నేరుచ “ఎలచని పో యినా అభి ముఖం లో ఇంకా పో రాట పటమ త్గీ లేదు జీవ
కల పో లేదు. ఉత్్ ర ఏడుప కు అంత్ం లేదు. మాట మాటకీ కృషు
ణ నిన చూస్ో్ ంది. ఆమ ముగధ సిరూపానిన చాలా స్ాిభావికం గా వరిణస్్ ాడు
తికకన కవి. లలిత్ శృంగారం గా, కరుణ రస స్ో పరకం గా వరిణంచాడు. ఆమ భగన జీవి. దానికి తాగి నటు
ే గా చినన చినన మాటలతో సుకుమారం
గా చెప్ ాడు. ధరీం యిెడ వివక్ష చూపిసే్, అందరికీ అదే గతి అని సరుిలకు గుణ పాథంచెబుత్ుంది ఈ పరిం.
కరపం త్టుా కరలేక గాంధారి కృషు
ణ డిని శపించింది. ఇంత్ జరిగినా ఆమ లో పూరల్ వివేకం కలగ లేదు. త్న పుత్ర వాూమోహం,
దౌరపది పరాభవం లో త్న ఉపేక్ష ఇంత్ట అనరాదనికి కారణం అని ఇంకా గీహించ లేదు. తాను సియ్ం గా అడు్ పడి దౌరపదిని రక్షించు క క
పో వటం, ధరీ లోపం., నెైతిక దౌరాలూం అని తెలుసుకర లేక పో యింది. దాని ఫలితానిన అనుభ వినాచలిస వచిచ నపుపడు మాత్రం దేవుణిణ
నిందించింది. అననదముీల య్ుదధ ం లో శ్రీ కృషు
ణ డు ఉపక్షించాడని శపించింది. త్న త్పుప తెలుసు కర కుండా నలే నయ్ూ పై నింద మోపింది.
ఆమ “వాూమోహానికి నిలు వెత్్ ు దరపణం “అని పిస్ ుంది. వాూమోహం తో కళళళ మయసుక ని పో యిన వారి సిభావం లోకం లో ఇలానే ఉంటుంది.
ఈ విధం గా య్ుదధ ం వలే జరిగిన లోక అనరాధనిన పరత్ూక్షం గా, శ్ోక భయయిషా ం గా, కరుణ రస్ో తాపదకం గా సీ్ ి పరిం లో వరిణంచాడు మానూ
కవి తికకన స్ో మయ్ాజి.
దీని త్రాిత్ శ్ాంతి పరి విశ్లషాలను తెలుసు క ందాం,

శ్ాంతి, అనుశ్ాసనిక, అశిమేధ పరాిలలో ధరీ సూక్షీ విచారణ
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కౌరవ, పాండవ సీ్ ి ల ఆకీందనం ఆధారం
గాపో షించ బడిన “నిరేిదం “ఆ త్రు వాత్ “శ్ాంతి” గా
మారింది.

శ్ాంత్ రస్ానికి నిరేిదమే స్ా్యిా భావం అని

ఆలంకారికుల భావన. అందుకనే, శ్ోక భరిత్ మైన సీ్ ి పరిం
త్రాిత్ ఈ పరాిల ను రచించటం సరోిత్్ మం గా ఉంది,
ఉచిత్ం గానూ ఉంది. భారత్ ఇతి వృతా్నిన బటా , ధరీ రాజు
జీవిత్ పరిణామానిన అనుస రించి కూడా సీ్ ి పరిం త్రాిత్
శ్ాంతిని పరతిషిాంచటం సముచిత్మే. య్ుదధ పరిణామ
ఫలానిన పరత్ూక్షం గా అనుభవించటం వలే , దుఖం తో పరజఞ
పరి పాలనకు విముఖు డెైనాడు ధరీ రాజు. శ్రీ కృషణ
పరమాత్ీ ఆదేశించటం తో భీషీ పితామహుని చేరి
ఉపదేశం పొ ందాడు. త్న లోని చీకట ని పో గొటుా క ని,
సిధరాీనిన అనుసరించటం ఇందులో పరధాన వృతా్ంత్ం.
సంఘం లో ధరీం నశించటం, కౌరవుల పాప
పరవర్ న, దాని ఫలిత్ం గా 18 అక్షౌహిణుల సైనూం లోని
వీరాధి వీరులు నశించి పో య్ారు. ఇపుపడు నాూయ్ం,
ధరీం క ంత్ జఞాపకానికి వచాచయి. ఆ సి్ తి లో ధరీ
పరుడు,

న్నతి

కరవిదుడు,

శిషాాచార

సంపనునడు,

అనుభవజుా డు, నిరాసకు్డు అయిన కరీ యోగి,

లోక

కళాూణం కరసం రాజూ పాలనకు పూను క ంటే నే, ధరీం లోకం
లో మళ్ళళ పరతిషాాపించ బడుత్ుంది. ఆ సి్ తిని కలిగించాలనే కృషు
ణ ని ఆశయ్ం, సిదధ స
ి ్ ుంది. కాని, య్ుద్ధం వలే వికల మనసుకడెైన ధరీజుడు,
నిరేిదం తో సంస్ార విముఖుడయి నాడు. --”దురత్ రాషుాాండు, దనూజు కీడు సమబుదిధం జూడ కనేనచు, డే --గతి జననం జన, నిచేచ గాని,
మగుడం గా దివిడయిేూన్, నిరా --కృత్ శ్రలుండగు నా సుయోధనుండు, సంక్షీణంబు సేసం, గులం --బత్ని జంపంగ, గోప మారే, మది శ్ోకా
కాీన్ ంమయిెూం దుదిన్”

--అని బాధ పడా్డు. “ఆ దురజనుడెైన దురోూధనుడు దుషా ం గా పరవరి్సే్ , సరి పుచుచ కరలేక పో య్ాను.. రాజూం

కావాలని నాలో కరరక ఉండటం వలేే ఇంత్ పాపం చేశ్ాను. పరిగీహ దయ షం పరితాూగం వలే కాని పో దు. పరిగీహ తాూగం చేసే్, మనిషి జనాీ,
మరణం, దుఃఖాలను పొ ందడు అని వేదం చెబుతోంది. కనుక అపరిగీహం ఒకకటే ననున శుదుదనిన చేస్ ుంది. “అని విశుదధ మనసుకడెై
వివరించాడు. అంత్ట మానసిక క్షోభను అనుభవించాడు. మాటలతో చెపప రాని వేదన అది. దురోూధనుడు అపకారం చేశ్ాడు కనుక అత్ని
వధీంచటం తో త్న కరపం తీరి పో యింది., కాని ఇపుపడు శ్ోకం తో మనసుస నిండి పో యి ఉకికరి బ్బకికరి అయి పో త్ునానడు. మనసులో
విత్రికంచు క ంటునానడు. హింసకు పరతి హింస జవాబు కాదు. పరతి హింస తో మనకు మనశ్ాశంతి చేకూరదు. పైగా, దానికి వూతి రేక మైన
ఫలానిన అనుభ వినాచలిస వసు్ంది. ఇది పరకృతి సత్ూం. “vengence recoils itself on the perpetrator “.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

85

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

దురోూధన వధ తో
కరపం

త్గిీ

తాతాకలిక

త్ృపి్

కలిగింది.

కాని,

సకల

బంధు

నాశనం తో శ్ోకం
ఇంకా

పరిగి

పో యింది. మనసు
వికలమై,

రాజూ
విముఖత్

ఏరపడింది.

కర్ వూ

పరానుీఖుడెైనాడు.
పశ్ాచతా్పంతో సల సలా
కాగి పో య్ాడు. ధరీ రాజు మనో వెైకలూం పో యి పరశ్ాంత్త్ పొ ందాలి అంటే సదు
ీ రువు ఉప దేశమే శరణూం. అత్డు విశిషా జఞానం తో కరీ
యోగిగా మారాలి. భారతీయ్ుల అభి పారయ్ం పరకారం ఆ నాట మిధిలా నగర చకీ వరి్ జనక మహా రాజు లాంట జీవనుీకు్లే రాజఞూరుహలు.
కనుక ధరీ రాజుకు పరజఞ పరిపాలన కరసం సంపూరణ మైన ఐహిక, ఆముషిీక జఞానం పుషకలం గా లభించాలి. జఞానోప దేశం పొ ంది , సి ధరాీనిన
అనుస రిస్ ూ, రాజూ భారం మోసూ
్ , వాూస మహరిి అను సరణ తో, లోక హిత్ం కరసం అశిమేధ య్ాగానిన వేదయ క్ం గా నిరి హించి, దేశం లోని
రాజు లందరలన ఒకే ధరీ శ్ాసన బదుధలను చేశ్ాడు. నిరాసక్ ం గా, వేదయ క్ ధరాీలను ఆచరించాడు. సిధరాీనిన అత్ూంత్ శీదధ ా స కు్లతో నిరి
హిం చాడు.. సిధరాీనిన శీదధ తో నిరిహించటం వలే , గృహసు్డు కూడా భవ బంధాలను చేదించు క ని మోక్షం పొ ంద గలడు అని,అశి మేధ
పరిం దాిరా నిరూపించాడు. ఇందులో “నకు్ పరస్ ుడు “అనే వాని కధ సిధరీ నిరిహణ ను బో ధిస్ ుంది.
ఈ
లోనే

ధరీ

పరిం

రాజు

మనసుస,

త్న
చేసిన

అకారాూలను త్లచు క ని
వికల

మై

నటు
ే

చెపప

బడింది. సజజ నుల మనసుస
వజర

సనినభం.

స్ాిభావికం

గా

అయినా
కుసుమ

కరమలం. దయర ణ, అభిమనుూల
అధరీ

వధలకు,తానే

కారణం అను క నానడు. త్న
వంట అధరీ పరవర్ కుడు
రాజూం లో ధరాీనిన ఎలా
నెల కరలప గలను ? అని బాధ పడా్డు. సంకరచించాడు. మనశ్ాశంతికి ముందు ఇలాంట మానశిక క్షోభ చాలా అవసరం. రాజూ పరి పాలన
విషయ్ం లో వాూస ముని అభిపారయ్ం కూడా ఉదాత్్ ం గా నే ఉంది. శ్రీ కృషణ , వాూస మహరుిల ఉపదేశం కారణం గా ధరీ రాజు లోని చీకట
తొలగింది. చిత్్ ం ఈశిరాయ్త్్ ం అయింది. భారతీయ్ భావన ఇంత్ ఉదాత్్ ం గా ఉంటుంది కనుకనే మన పురాణాలు, ఇతి హాస్ాలు స్ారి
కాల్మనాలు అని గౌరవానిన పొ ందాయి.
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“మనుజులు సేయ్ నెవిరు సమస్ ము న్నశిరు నాజా జలే డు- నిినుము,

కుఠార పాణి ధరణీ రుహముల్ నరకంగ,బాప మొం-

దునొక ,కుఠారమున్ జనులు దయ సము బ ందరు కర్ , ఈశిరుం --డని యిేడు నిశచయ్ంబు దురధమది నిలిచన జఞలు భయవరా “,అని ధరీజుని
కి వాూస మహరిి జఞానోప దేశం చేశ్ాడు. అహంకార మమకారాలు, రాగ మొహాలు, వీడి పో గా మనసుస కుదుట పడింది. ఆతాీ జిజఞాస ఏరపడింది.
అందుకే యోగాభాూసం లో ఉనన శ్రీ కృషు
ణ ని సందరిశంచి, మారీ ం బో ధించా మని కరరాడు. దీని వలే అత్నికి యోగా నిషఠ లో ఆసకి్, పర త్త్్ వం
ఐ కరరికా బలపడా్య్ని తెలుస్ో్ ంది. శ్ాంతి, అనుశ్ాసనికపరాిలలో ఆధాూతిీక త్త్్ వం పరకృతి రహసూం అంతా అత్నిన కరీ యోగి గా
మారాచయి.
కదా నాయ్కు ల ైన పాండవుల జీవిత్ చరమాంకం
పరశ్ాంత్త్ పొ ందటమే. నాయ్కుడూ, ఫలాది కారి అయిన ధరీ రాజు
సిరీ ం చేరా లాంటీ, చిత్్ శ్ాంతి పొ ందాలి. అత్ని విషయ్ం లో ఒక
వేదాంత్ అరధం కూడా ఉంది. పూరి జనీ సంస్ాకరం కారణం గా సత్ూ
నిషఠ , ధరీ పర త్త్్ వం దెైవ భకీ్ మొదల ైనవి కలిగాయి. ఇందిరయ్ాలను
వశ పరచు క నానడు. రాగ దేిషాదులను జయించి, సిధరీ
నిరిహణ చేశ్ాడు. క్షతిరయ్ులకు ఉచిత్ మైన య్ుదధ మయ చేశ్ాడు.
రాజసం అవలంబ్బంచి, విజుర మిాంచినా, య్ుదధ ం త్రాిత్సహజ సిదధ
మైన పరశ్ాంత్త్ పొ ందటం అత్ని పరకృతికి చాలా సమంజస మైనది.
కలాపంత్ం లో తీవర మైన గాలితో ఉపొ పంగి, సమస్ా్నిన ఆకీమించి
ముంచేసే మహా సముదరం, మళ్ళళ శ్ాంతి పొ ంది, మేర అంటే చెలియ్లి
కటా దాటకుండా ఉండే విధం గా సిభావం తో స్ౌమూ మైన బరహీ జయూతి
కారనాన్ రంగం గా, రాజసం మొదల ైన వికారం పొ ందినా, మళ్ళళ సహజ
సిభావం అయిన స్ౌమాూనిన పొ ందు త్ుంది. ఈ విషయ్ానేన -”నిసరీ స్ౌమూ మేవ బరహీం జొూథిహ్ కుతోపి కారణా --తారూప్, వికార
మాపి, పునః, సిభావమే వావ తిషా తే--కలాపంత్ వాత్ సంక్షోభ
లంఘితా శ్లష భయభురత్ః --సథ ర
ధ ూ పరస్ాద, మరాూ దాస్ా్ ఎవహి
మహొదధెహ్ “అనన దాని లో వివ రించారు.
మొహం తో దూూత్ం లో పాలకీనాన, అరణూ వాస త్పో నియ్మాడులతో పూరమ సంస్ాకర సీృతిని ధరీ రాజు పొ ందాడు.
ఇందిరయ్ాలను జయించి, శ్రీ కృషు
ణ ని ఆలంబనం గా భీమారుజనుల సహాయ్ స్ాధన సంపతి్ తో దురోూధనాది శత్ుర వరాీనిన జయించి, భీషీ
గురూప దేశం చేత్ జఞాని యిెై, ఆతాీ స్ాక్షాతాకరానిన పొ ంది, చివరికి స శరలర సిరీ పారపి్ అనే జీవనుీకి్ ని పొ ందటం అంతా పైన చెపిపన
వేదానా్రధం లో సమనియ్ం అవుత్ుంది. ఆధాూతిీకతాినిన పరతి పాదించటం లో వాూస విధానం చాలా విశిషా మైనది. దివాూమి సంభయత్ుడు,
జితేందిరయ్ుడు, మనో వాకాకయ్ కరీ ల చేత్” సంయ్మి “అని పించు క నన వాడు, జఞానిగా జీవించి, వీరోచిత్ య్ుదాధనిన పరతి ఫలా పేక్ష
లేకుండా నిరిహించి, చివరకు పరశ్ాను్డెై, అంపశయ్ూ మీద త్న మరణం నిమిత్్ ం ఉత్్ రాయ్ణం కరసం ఎదురు చూసూ
్ , పరమ నిషఠ లో ఉనన
భీషీ పితామహుడు ధరీజునికి త్గిన “ఉప దేషా “.అంటే ఆచారుూడు,, ఉపదేశించదగిన శ్లీషా ుడు. ఎంత్ ఔచిత్ూ వంత్ం గా ఉందొ ఆలోచిసే్ మన
మనసులకు మనకే ఎంతో ఆనందం గా ఉంది. పారపంచిక కషా సుఖాలను అనుభవించాడు. ధరీ పరుడు, ఆతాీ విమరశ తో పశ్ాచతా్పం తో
శుదుధడు, రాగ దేిశ్ాడులను తొలగించు క నన వాడు, జిజఞాసువు అయిన ధరీజుడు” శ్ోీత్ “.పరమ గురువుకు పరమోత్ురూషా శిషుూడు. శ్ాంతి
పరదాయ్క మైన ఆధాూతిీకం ఇంత్ట విశిషా పరిసథ తి
ి కి అనుగుణం గా తికకన రచన కూడా పరశ్ాంత్ గంభీరం గా ఉంటుంది. భావోదేిగం వదిలి
తికకన స్ో మయ్ాజి చకకని సంయ్మనం తో రచన చేశ్ాడు. విపుల పరపంచానుభావం, విశిషా లౌకికాలౌకిక జఞానం కలిీ జితేందిరయ్త్ిం యోగా
నిషఠ మొదల ైన వాట వలే ఆతాీ స్ాక్షాతాకరం పొ ంది, బరహాీనందానిన అనుభవించిన గురువు భీషుీల వారు. ఇహ లోక విరకు్డు, పరిణత్
మనసుకడు భకు్డు ముముక్షువు అయిన ఉత్్ మ శిషుూడు అయిన ధరీ రాజుకు ఉత్్ మోత్్ మం గా ఉపదేశించిన విషయ్ాలన్నన ఈ పరిం
లో అపూరిం గా చెపాప బడా్యి. అరాధనికి మాత్రమ పారధానూత్ నిచిచ, కతిన పదాలు ఆడంబరాలు లేకుండా, సమాస్ాల జయలికి వెలే కుండా,
తికకన చాలా సరళ మైన రచన చేశ్ాడు రాజ న్నతి మొదల ైన వాటని బో ధిం చే త్పుపడు త్గిన ఉపమానాలు, ఉదాహరణలను ఎనునక ని
మనసుస కు హత్ు
్ కరనేటే ు చెపాపడు. కావూము, పరబంధమయ అనే విధానాలు కాకుండా” పౌరాణిక మారీ ం” లో రచన చేశ్ాడు. అరధం కాని
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

వేదాంత్, అధాూతిీక విషయ్ాలను చాలా సులభ మైన శ్ైలి లో, లోక సహజ దృషా ంతా లతో వివరించాడు. సమత్లం లో పరవహించే గంభీర
గంగా పరవాహం లాంట శ్ైలిని తికకన మహా కవి అవలంబ్బంచి పరతిభా విశ్లశ్ాడు లతో నిరిహించి ఔనని పించుక నానడు. అదీ మహా కవుల
లోకరత్్ ర విధానం.
య్ుదద విషయ్ాలన్నన వరినంచా లిస వచిచనా, చాలా కుేప్ ం గా వూంగూం గా వివ రించి ఔచితాూనిన పాటంచాడు. నకులుడికి
భీషుీడు ఖడీ పరభావానిన తెలుపుత్ూ, శివుని రౌదారనిన వరిణంచే ఘటా ం లో --”హరుండు బటుాగా నవిి, పలాేరుచటయ్ును, విని సముదధ త్
రయ్మున, దనుజ కరట -మునుగ బర తెంచి తాకిన మును క ని, వ --దించి, ఇల ఎలే నెత్్ ుట ముంచే నత్డు. “నాలుగు పొ డి మాటలతో
తేలిచ పారేశ్ాడు. అలాగే కార్ వీరుూడు హెమహయ్ులను చంపటం కూడా ఒకే ఒక పదూం లో చెపాపడు. పరశ్ాంత్ చిత్్ ం తో చని పో వాలని ఎదురు
చూసే భీషుీని చేత్ శ్ాంతి రస పరధాన మైన విషయ్ానిన చెపిపంచటం లో ఎంతో సంయ్మనం పాటంచాడు తికకన. అశి మేధ పరిం లోని
య్ుదధ వరణన లో కూడా ఇంత్ట ఔచి తాూనేన నెల కరలాపడు. --”నవుిచు నానా శరముల -నవీిరుల బ లియ్ జేయ్ నంత్య్ు విని, తా -నేవిగతో, దుసస ల, య్ా --కవిడి బౌతారనిిత్ముగా, గానగ వచెచన్ “--అని సింధు దేశ్ాదీషులు అరుజనుని పక
ై ి య్ుదాధనికి వచిచ నపుపడు
అత్డు పరవరి్ంచిన విధానానిన వివరించాడు --”రాజుల జంపకు మని మా --రాజఞనతి, ఇచేచ, నుదుదరత్, నేననిన --యోూజ విడిచి, నటన
ధే బరాజిత్ుగా, నననదధ రారా పతి దలచున్ “అవసర మైన య్జన కరీ నిరిిఘనం గా జరగత్మే ధరీ రాజు, అరుజనుల ఆశయ్ం. అందుకని
య్ుదధ ం లో రాజసం కంటే, స్ాతిికం పరధానం గా పో షించ బడింది. విజజుర మాణ అరుజనుని య్ుదధ ం లోను లేదు, తికకన శ్ై లి లోను కన్న పించక
పో వటమే ఇకకడ గొపప విషయ్ం.
తికకన మహాకవి కవితా సరసితీ సరవంతి శ్ాంతి, అనుశ్ాసన పరాిలలో స్ాతిికం గా పరత్ూక్ష మైతే, అశి మేధం లో అంత్రాిహిని
గా,

నిగయధం

గా

పరవహించింది.
“ఇందిరయ్ములు

దామ

ఇచచ నటుా నిటుా, --దిరిగ
నేనియ్ు,
దెచుచ

దుఖముల్

నవియ్

వడి, సుఖ

--కటుా

య్ాత్ీ --

గావలయ్ు నిందిరయ్ చోర
గణము

వలన

తికన

“--ఇది
శ్ైలికీ

వరి్స్ ుంది.ఇందిరయ్ాలను
అణచి వేస్ , ఆతాీ చకకగా
పరకాశి సు్ంది. అలాగే అలంకారాలను త్గిీసే్, శ్ాస్ా్ాల అరధం చాలా సులభ గాీహూం అవుత్ుంది. --”విను, కేవలుడగు జీవుడు, -దను బరముం
గాగ, జూతి, త్ల్మే నత్ిం --బున, వెలుగు నది, నిరామయ్ --మనంత్ మగు పదము సూవే య్త్ుల వివేకా “అని అరధ గౌరవానికి
పారదానూమిచాచడు. శబాదరధ చమతాకరాడు లను వదిలేసి శుదధ స్ాతిిక రూప రచనను చేశ్ాడు. దీనేన నిసరీ రమణీయ్ం అనానరు. ఈ విధానం
లోను చదు వరులను అత్ూంత్ంగా మపిపంచాడు.. గాలి లేని చోట దేపం నిశచలం గా ఉంటుంది. సుఖ నిదర వలే పరశ్ాంత్త్, మేఘాడంబరం లేని
ఆకాశం లో నిరీ లత్ిం, త్రంగాలు లేని మహా సముదరం లో పరస్ాద సి్ తి అంటే పరశ్ాంత్త్, అలాగే అంత్రుీఖుడెై,ఆతాీ స్ాక్షాతాకరం తో
జనిచిన బరహాీనందం లో ల్మన మైన యోగి సి్ తి కూడా అలానే ఉంటుందని చకకని ఉపమానాలతో విసపషా ం గా తెలియ్ జేశ్ాడు.
“అవుుషిా సంరంభ మివాముా వాహం --అపా మీవా ధారా మనుత్్ రంగం --అంత్శచరాణాం మరుతాం నిరోధా --నినవాత్, నిషకంప
మివ పరదీపః “అనినమహా కవి కాళ్దాసుగారి రచన తికకన రచన కు సమాన ఉజీజ లా ఉంది. తికకన రచన నిశచలత్, పరశ్ాంత్ సిచాతో, లక్షణా
లతో “వేద వాజీయ్ం “లాగా మహా తేజయ మయ్ం గా పరకాశించింది. ధరీ రాజు తాను త్పో వనానికి వెళ్ే హాయిగా జీవితానిన గడ పాలని అను
క ంట ననటు
ే త్ముీలకుతెలిపాడు. వారందరూ ఏమంటునానరో చూడండి --”కేవల నిషకరీత్, మో-క్షావహ మగు నేని గిరులు,
నవన్నజములున్--భయవర, ముకి్ం బడయ్ం --గా వలదే, య్డవి నునికి, కైవలూదమే ?”శకి్ ధెైరూం ఉనన వారు శత్ుర పరయ్త్నానిన వూరధం
చేసి, కారూ సిదధ ి పొ ంది,, రాజఞూనుభావానిన వదద నటం, అవి వేకం అనానరు. యిే కారూకీమం లేకుండా అంటే నిషిరరయ్త్ిం తో మోక్షం వసు్ందని
భావిసే్ -యిే పని లేని క ండలు, చెటే ు, అడవులు మోక్షానిన పొ ందాలి కదా !అలా పొ ందు త్ునానయ్ా ఆలోచించు అని చాలా చినన మాటలతో
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అనంత్ సతాూనిన వివరించారు అననకు -కాదు వివ రించి చెపిపంచాడు తికకన. అదీ కవితా రహసూం. చాలా అరధ వంత్ మైన దృషాాంతాలను
చెపిప, ఒపిపంచారు అననయ్ూను. హింస లేకుండా జీవించటం ఎవరి త్రమయ కాదనానరు. దీనికర పదాూనిన తికకన సమయోచిత్ం గా చెపాపడు
--”కాయ్ల, బండే , న్నళళలు గలీ వె, సూక్షీ
జంత్ువుల్ మునుల్ --సేయ్రే హింస,
వాని,

నుప

మయలముల్

జీవిత్

దరవిర,

కంద

--న్న

యిెడ

జూడు

పారణములు నిలవగా నేర వహింస నేరికిన్
--వేయ్ును నెల, భక్షూముగ, వేధ విధింప
బడే పారణి పారనికిన్ “అని లోక సహజ మైన
హింసను వివ రించారు. న్నళళలోే గాలిలో,
కాయ్లోే కూరలోే పాళళలో స్ట్ ఉనన సూక్షీ
జీవులు మునులు తీసుక ంటుంటే హింస
చేసినటాే ?కందమయలాలు త్వుిత్ుంటే
ఎనోన జీవులు నశిస్ా్యి ఇది హింసే
అయితే జీవిత్ విధానం స్ాగాడు. ఒక పారణి
చావు ఇంకర దాని చేతి లో ఉండటం లోక
సహజం. ఈ భక్షణ అనేది వేధ అంటే
చంపటం హింసించటం అని పించు కరదు.
ఇలా వేదాంత్ రహస్ాూలను సులభం గా, సరళం గా చెపాపడు తికకన. తేట తెలుగు మాటలే ఉప యోగించాడు. శ్ాంతి ఆనుశ్ాసనిక పరియిే
ఆరూ స్ాహిత్ూం లో మహా భారతానికి విశిషా స్ాథనానిన సంపాదించి పటాాయి. మహా భారత్ రచనా పరక జనమ్ కూడా దీని తోనే సిదధ ి పొ ందింది.
వాూసుని హృదయ్ం దివూ జఞానం అరధం చేసుక ని సులభ గాీహూం గా తికకన మహా కవి తె లుగు చేశ్ాడు. “తెలుగింట వాూసుడు “అని
పించుక నానడు తికకన స్ో మయ్ాజి.
ధరీ సంకటం చాలా కిేషాం గా ఉంటుంది. తేలిచ చెపపటం మహా కషా ం. శ్ాస్ ి జఞానం లేని వారికి ఇలాంట పరి సి్ తే యిేడు రైతే
ఎలా నడుచు కరవాలో అదుాత్ం గా చెపాపడు మహా భారత్ం లో. --”ధరీమధరీము భంగిన -ధరీము ధరీంబు మాడిక, దనయ్ా, తోచున్
--నిరీల మతి నరయ్ వలయ్ు --ధారిీకత్న కరరు వాడు దానకేరపడగన్ “--బరహీ చరూ, గృహస్ , వాన పరస్్ ా, సనాూస ఆశీమాలను
అవలంబ్బంచిన వారు అనుసరించే ధరాీలు యిే విధం గా సూ
్ ల దృషిాకి పరసపర విరుదధ ం గా కనిపంచినా, సూక్షీ పరి శ్రలన లో ఉత్్ మ
ధరాీలుగా వరి్స్్ ాయి. శ్ాంతి తో జీవ య్ాత్ర చేసే వారికి --”వినుము బరతి గీహంబును, --య్ాజనంబును, నదాూపనమును ధరామరులకు -పరజ రక్ష,నృపులకు బసు పాలనము గృషి, వాణిజూము నివి వణిజులకు “అని వరాణశీమ ధరాీలను తెలిపాడు. అయితే అనిన వరాణల వారు
ఆచరించ వలసిన ఉత్్ మ ధరాీలను కూడా వివ రించాడు. --”సత్ూ శ్ౌచంబులును, నహింసయ్ు, ననసూయ్య్ు, శ్ాీదధ ంబు, నాటది పూజ
నమును నాత్ీ దార పరత్య్ు సరి స్ాధారణంబు లనఘ వీనను, నిజ వృత్ు
్ లను సమస్ --జఞత్ులును నిహా పర స్ౌఖూ సంపదలకు -నాసపదములగు నిందూంబు లనూ విధులు “అని సపషా ం చేశ్ాడు. వివిధ ధరాీలను అవలంబ్బంచటం లో త్మ ధరీం పటే దురభి మానం, అనూ
ధరాీల పటే న్నరసం కలగా కుండా సరి ధరీ సమానతాినిన పరతి పాదించి చెపాపడు. --”వినుమనేక విధంబుల విస్ రిలే ు --ధరీముల
య్నోదకండును దలప, నిషరహ--లంబు లేదాత్ీ మొక్షావ లంబీ యిెైన --ధరీ ముత్్ మమండురత్త్ిజుా లధిపా “అని సరోిత్్ మ మైన ధరీ
సిరూపానిన విడమరచి చెపాపడు.. అనేక ధరాీలునానయి అందులో ఏదీ పనికి మాలినది కాదు. కాని మోక్షం కరరు క నే వారు మాత్రం త్గిన
ధరాీనిన ఎనునక ని ఆ మారీ ం లో మోక్షానిన స్ాధించాలి.
క నిన ధరాీలు పాపం గ కనిపస్ా్యి. కాని సూక్షీ విచారణ లో అవి సతిియ్లు గా తెలియ్ బడతాయి. ఎలాగో చూడండి -”దూరమున గైదువు గొని త్ను --బో రి గోన నేతెంచు నటా పు రుషుని --వేదాంత్ రహసూ వేది నయినను --బో రి గొనినను, గిలిాషంబు
వ ందదువతాస “దూరం గా ఉండి ఏదయ అనుక ని దగీ రకు వచిచ చూస్ అసలు రహసూం తెలుసు్ంది. అలాగే వేదాంత్ రహసూం కూడా ఆచరణ
లో దాని విలువ కన్న పిస్ ుంది. పారణి హిత్ం కరసం మాటాేడినవనిన సతాూలే. భయత్ హిత్ం పరమ ధరీం. అనిన మతాలకు ఇదే మయలం
అనితెలియ్ జేశ్ాడు. --”సత్ూంబు పలుకట సరి ధరీములకు --మికికలి, య్నృత్ంబు మేట పాత్ --కము, త్దిిశ్లషంబు గలదు చెపేపద నోరు
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--నరదంబు, పారణంబు నపహరింప --జూచు పాత్కులతో సూనృత్ంబాడుట --పాపంబు, బ ంకులు వలికి య్టా --వారి హింసించుటవర ధరీ
మిది యొకక --డేల భయత్ములకు హిత్ము సేయ్ు --బ ంకు ల లే ను ధరీముల్ భయత్ బాధ --కంబు లగు నికకములు, పాత్కులు వినుము
--భయత్ముల దుషా శిషా త్ిములు వివేక --సూక్షీతా వేదూములు, వాని జూడ వలయ్ు “నిజం మాటాేడటం అబదధ ం చెపపక పో వటం అందరు
త్పపక చేయ్ాలిసన పనులే. పారణానిన డబుాను సంపదను దయ చుక నే పరమ పాపు లతో నిజం చెపపటం మంచిది కాదు అకకడ త్పిపంచుకరవ
టానికి అబదధ ం త్పపదు. అసలేపుపడూ అబదాధలు చెపేప వారిని దండినాచలిసందే. సరి భయతాలకు మేలు చేసే టపుపడు అబదధ మాడినా అది
సత్ూం తో సమానమే. కనుక పారణుల దుషా త్ిం శిషా త్ిం చాలా ధరీ సూక్షాీ లతో పరిశ్రలించి నిరణయించాలి. పిడుకీక బ్బయ్ాూనికీ ఒకే మందు
పనికి రాదు. ఇదే ధరీసూక్షీం.
వేదాలు
కరీ చేయ్మని
ఒక స్ారి, కరీను
పరిత్ూ జించమని
ఇంకర

స్ారి

చెబుతాయి.
దీనిన ఎలా అరధం
చేసు

కరవాలి

అనన ధరీ రాజు
పరశనకు

భీషుీనిసమాధానం --”క ందరు కరాీచరణ మభి -నందిం త్ురు, వారలకు జనన మరణములం --బ ందక, పో రాదు, మహా --నందము
బ ందుదురు నిత్ూ నెైషకరీయ పరుల్ “--”చిత్్ శుదిధ మాత్ర జేసే నేనియ్ు, నవి --దాూత్ీకం చూవె, య్రయ్,గరీ -మది, దయ రంగు త్మిచతాత్ీ
విదాూత్ీక --ధరీ మది య్ మోక్షదంబు సుముీ “అని కరాీలను చేయ్టం లో ఉనన ధరీ సూక్షాీలను చెపాపడు. “ఫలములు గోరక, కరీంబులు నడపుచు, వాని విమల బో ధాగిన హతిం --బ లియించుచు, నిరదవందత్ --నెల క నునే కాంతి జనులు నిను గండుర హరల “ అని ఆచరణ
స్ాధూ మైన కరీ సిదధ ాంతానేన చెపాపడు. ఫలా పేక్ష లేకుండా చేసే సత్కరీ లనిన మోక్ష కారకాలే అవుతాయి. ఎవ రైనా ఎలా పరవరి్ంచాలో,
చాలా సపషా ం గా వివ రించి చెపాపడు. సూక్షీ ధరాీ లననినటని రాశి గా పో శ్ాడు. ఆధాూతిీక ఔననతాూనికి ఈ పరాిలు చకకని స్ో పాన
మారాీలు. జీవ బరహీ ల ఐకమత్ూ త్కు విశుదధ మారాీలు. కరీ చేసే వారికి జనన మరనాలుంటాయి. అయితే నిషాకమ కరీ చేసే వారు
మహానందానిన పొ ందుతారు.
“ జనులకు గలడు రోయ్క, య్జసరము ధరీ రతిం జరించి, స -జజ న, గురు పూజనంబులు సత్ూ హితోకు్లు దీన పో షణం --బున,
నాటది పిరయ్త్ిమును, భయరిత్ దయ్ారదర త్య్ుం గలటా వా--రనిమిష లోకములని య్ాత్ీ నేరుగుము మేనకాత్ీజఞ “ఎంత్ సూక్షీం గా
సిరాీనికి చేర గలమో చెపాపడు -ఏమీ లేదు -పరజలకు కీడు చేయ్ కుండా ఉండటం, ఎపుపడు న్న కు విధించిన మారీ ం లో నడవటం, మంచి
వాళళను గురువులను పూజించటం, సతాూలు మంచి మాటలు వారి నుండి గీహించటం, ఆపదలో దీన సి్ తి లో ఉనన వారిని ఆదరించటం,
అందరి తో పిరయ్ం గా పరవరి్ంచటం, సరి భయతాల మీద దయ్ కలిగి ఉండటం సిరాీనికి మారాీలు.
“పరుసని పలుక, బ ంకులగు పలుకులు, ననూ ధనాభి లాష ముం --బర వనితావిలోలత్య్ు, బాంధవ సజజ న విపిరయ్ముా, దు -శచరిత్ులతో డి మైతిర య్ును, సంత్త్ ధరీ రతాభూసూయ్య్ుం --గలి,ని భయ్ాన ఘోర నరకంబున కేగేడి వారి చిహనంల్ “అంటే --పరుష
మైన మాటలు, అబదాధలు ఇత్రుల ధనం పై ఆశ, ఇత్ర సీ్ ి ల మీద వాూమోహం, బంధువులకు మంచి వారికి కీడు చేయ్ాలనే త్లంపు, చెడ్
వారితో సేనహం, ఎపుపడూ ధరాీనికి విరుదధ ం గా ఆలోచించటం ధరీ వూతి రేక పనులు చేయ్టం కలి కాలం లో ఘోర నరకం పొ ందటానికి
కారణాలు అవుతాయి. ఇంత్ కిీసాల్ కిేయ్ర్
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లేదు. అరణాూలకు వెళ్ే గడా్లు మీస్ాలు పంచి జపత్పాలు చేసి శరలరానిన కషా పటా కకర లేదు. సంస్ార జీవిత్ం లో ఉంటూనే సరాకరాీ చరణ,
నిషాకమ జీవిత్ం లోనే సిరీ పారపి్ కలుగు త్ుంది. . జప తాపాలు చేసి కషా పడ కకర లేదు. మంచి పనులు చేసే్ మోక్షం, చెడ్ పనులు చేసే్
నరకం వస్ా్యి. ఈ విధం గా వివిధ ధరీ శ్ాస్ా్ాలలో చరిచంచ బడిన విశిషాారాదలనినటని సరిజనులకు అరధమయిేూ టటు
ే , సిదద ాంత్ రూపం గా,
ఆందర మహా భారత్ం లో పరతి పాదించ బడా్యి. దీని విశిషా త్ ను బటేా ఆందర భారత్ం విజఞాన వాూపి్ కి ఉత్కృషా స్ాధనం గా నిలిచింది.
దీని తో ధరీసూక్షీ విచారణ పూరల్ అయింది. దీని త్రాిత్ చివరి పరాిలలోని ఆంత్రాూనిన, పరమ పరయోజనానిన తెలుసు క ందాం.
సదు
ీ రుని ఉప దేశం తో విశిషా జఞానం పొ ంది న ధరీ రాజు, ధరీ సింహాసనం అధిషా ంి చి, రాజూ పరి పాలన చేసిన విధానం
అంతా ఆశీమ వాస పరి పూరి భాగం లో వరిణంప బడింది. రాజు లందరలన ధరీ బదుధలను గా మారిచ , పరజఞ రంజకం గా 35ఏళళళ మాత్రమ
రాజూ పాలన చేశ్ాడు. ఆయ్న పాలన లో సత్ూ నాూయ్ ధరాీలు బాగా పో షింప బడా్ యి. గాంధారి దురత్ రాషుాాల జీవిత్ విధానం, వారి యిెడ
పాండవుల పరవర్ న ఇందులోనే వరిణంచ బడా్యి. ఉత్్ ర భాగం లో దురత్ రాషాాాదులు ఆశీమ వాసం చేయ్టం, నిరాూణం పొ ందటం తో నాయ్కు
డెైన ధరీ రాజు ఇతి వృత్్ ం చివరి దశకు చేరు త్ుంది. ధరీ రాజఞదులకు ఇది వరకే ఇహ లోక కాంక్ష నశించింది. య్ుదధ ం వలే శ్ోక, నిరేిదాలు
హృదయ్ం లో ఇంకా అంత్ రాిహిని గా పరవహిస్ ూనే ఉనానయి. అవి, త్రువాతి జీవిత్ం లో మాట మాటకి పరత్ూక్ష మావు త్ూనే ఉనానయి.
ఆశీమ వాస కధ దీనికే పారధానూ మైంది.
వాూస భగ వానుని
తో పాండవు లందరూ కలిసి దురత్
రాషుాాని ఆశీమానికి వచాచరు.
అకకడే

ఉండి

పో వాలనే

నిశచయ్ానికి వచిచ, ఇంటకి వెలే
టానికి విముఖత్ చూపించారు.
కాని, ధరాీనిన ఆచరించాలిసన
బాధూత్ వారి పైనే ఉందని ఆ వృదధ
మయరు్లు

చెపాపరు.

--”ఇటు
ే

మీరు ననున నెంత్య్ు దరిమిన
--విపిన భయమి మిముీ విడిచి
పో వ

--నియ్ూ

క నదు

నాదుహృదయ్ంబు మును వోల
--కలుగదిపుడు

రాజూ

కాంక్ష

నాకు “అని ఇలాంట సి్ తి లో
ముసలి
పాలు

వారందరలన
చేసి,

సింహాసనం

తాను
ఎకిక

అరణాూల
మళ్ళళ
రాజూం

చేయ్టానికి మనసు ఒపపటం
లేదనానడు. --మళ్ళళ ఒక స్ారి
ఫ్ాేష్ బాక్ లోకి వెళే ాడు --”విను
పాంచాలురు

మాత్ుచయలు,

--

వనితా జన శ్లషు ల ైరి వారలు
లేమిన్ --జనన్న శూనూం బై తో -చిన య్ది, రాజూంబు నాడు
చిత్్ ంబు నకున్ “మత్చ, పాంచాల రాజు లంతా య్ుదధ ం లో చని పో యి ఆడవారికి శ్ోకం మిగిలిచ పో య్ారు. ఇపుపడు రాజూం నాకు త్లిే లేనిది
గా కన్న పిస్్ ో ంది అని వాపో య్ాడు --”సమరము దీరిన కరలేను -శమ నిరతా, నామనంబు స్ార త్పమునన్ -రమి యింప గోరు య్ుషీత్చమధిక త్పమునకు నేను సందడి సేయ్న్ “అని త్లిే కుంతీ దేవితో చెపుపక నానడు. య్ుదధ ం పూరల్ అయిన దగీ ర నుండి త్న మనససంతా
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త్పసుస చేయ్ాలనే సంకలపం తోనే నిండి పో యిందని వివ రించాడు. సహదేవుడూ అవే మాటలు పలాకడు. ఇలా, అందరి చిత్్ వుుతి్ ,
ఆముషిీకానికి పరుగులు తీస్ో్ ంది. వాూసుడు- చని పో యిన బంధువు లందరలన యోగ శకి్ తో చూపించాడు. ముసలి రాజు భారూ గాంధారి
అగిన దగుదల ైనారు. ఇవన్నన చూసి పానడవు లందరికి ఐహిక కాంక్ష పూరి్గా నశించి పో యింది. ఈ పరిం లో కుంతి మనస్ త్ిం బాగా విశ్లేషింప
బడింది. య్ుదాధనికి పో ర త్స హించింది ఒక రకం గా ఆమే. అయితే మానసికం గా మారుప వచేచసింది. గాంధారి, దురత్ రాషుాాల తో పాటు తానూ
అరణూ వాస్ానికి వెళ్ళంది. వాళళ తోనే మరణించింది. కరుణడి వృతా్ంత్ం ఆమను క్షోభింప జేసింది. దాని వలే ఆమ కు హృదయ్ వేదనా, అశ్ాంతి,
నిరేిదం ముపిపరి గోనానయి. త్టుా కర లేక పో యింది. --”కన్న, ఏటలో నిడితి, గల --గని, నటే యి య్ుండె, దత్రరకారంబ్బది, మీ--కనిన య్ది,
దివూ బో ధం --బున, నతే్ రగంత్రంగమున, గోలు కాలున్ “అని త్న అశ్ాంతిని చిత్్ క్షోభను, ఆస మరధత్ను చాపలాూనిన ఉపక్షను వెలేడించు
క ంది.ఈ విధం గా కధ లోని ముఖూ పాత్ర లనినటకి ఇహ లోకం పైన విరకి్ కలిీ , దృషిా అంత్రుీఖ మైంది. య్ాదవ నాశనం కూడా పాండవులోే
నిరాశను పంపొ ందించింది.
మౌసల పరిం లో కరుణ రసం ఉత్కృషా సి్ తికి చేరింది. య్ుదధ పరిం లో అకకడకకడ కరుణ రసం సూచించ బడింది. సీ్ ,ి
అనుశ్ాసన పరాిలలో కరుణ రస పో షణ జరిగింది. మౌసల పరిం లో కరుణ రసం పరి పకిం చెందింది. విరాటపరిం వీర రస పరధానం,
మోదాంత్ం. అంటే ఆనందం తో ముగిసింది. య్ుదధ ం త్రాిత్ మౌసలం కరుణ రస విషాదాంత్ం. దీనికి ఒక పరతేూకత్ కూడా ఉంది. శ్రీ కృషు
ణ ని
జీవిత్ పరమారాదనికి ఈ పరిం పరత్ూక్ష వాూఖాూనం. లోకం లో అనాూయ్ం పరిగి, పాపం విజుర మిాసే్ , సత్ూ ధరాీలకు హాని కలిగితే, భగవంత్ుడు
అవత్రిస్్ ాడు. దశ్ావతారాలనిన ఈ పరయోజనం కరసమే. శ్రీ కృషాణవతార ఫలిత్ం కూడా ఇంతే. అధరీ పరి ణామ ఫలిత్మే కురు క్షేత్ర య్ుదధ ం.
శ్రీ కృషు
ణ డు సూత్ర దారి. అరుజనుని చేత్ య్ుదధ ం చేయించాడు. అధరీ పరిణామ ఫలితానిన లోకానికి పరత్ూక్షాను భవం చేశ్ాడు. వారికి ధరీ
పరవర్ న లో ఆసకి్ ని కలిీ ంచాడు సత్ూ ధరాీలను స్ా్పించాడు. ఇదే ఆయ్న అవతార పరయోజనం. ఆయ్న రాజన్నతి -దుషా శిక్షణ, శిషా రక్షణ..
ఈ కారూ కీమాలలో అవలంబ్బంచిన విధానాలు పై పరయోజనాలకు మయలమైనవి. పాపానిన పరతిఘటంచే నెైతిక ధెైరూం లేని వారి , పరత్ూక్షం గా
ఘోరాలు జరుగుత్ునాన, ఉపేక్షించి, పాపులకు బాసట గా చేరి,. య్ుదధ ం చేసి, అధరాీనికి దయ హదం చేసిన భీషీ, దయర ణుల విషయ్ానికి, శ్రీ
కృషు
ణ డు అవలంబ్బంచిన విధానానికి ఈ మహా పరయోజనమే కారణం. ఉదాహరణకు -కరుణడు శకి్ బాణ పరయోగం చేసి ఘటోత్కచుని చంపాడు.
అపుపడు కృషు
ణ డు “పరమోదనంబు నొంది, సింహ నాదంబు సేస,ి శంఖంబు పారించి పగీ ంబుల నొగల ముడిచి, మంద మారుతానోదలిత్
మందారంబు చందంబుదయ ప, నరి్నుచచు, నరదంబు నడిమి కరిగి, కిరలటం గౌగలించుక ని వీపపపళ్ంచి, వెండియ్ు నారిచ “కృషు
ణ డు
ఘటోత్కచుడు చావటానిన అంత్ ఆనందం గా అనుభవించాడు. పదద సీనే సృషిాంచాడు య్ుదధ ం మధూ భాగం లో. అరుజనుని వీపు
చరిచాడటఉతాసహం గా.. అననభీముడి క డుకు చసే్ , త్ముీడి వీపు చరచటం ఏమిట / అని మనకు సందేహం కలుగు త్ుంది. కృషు
ణ ని
సంతోషాతిశయ్ానికి కారణం ఏమిటో ఈ దుఃఖ సమయ్ం లో ఈ చిందు లాటలేమితో అరధం కాలేదు. ఆ విషయ్మే అమాయ్కం గా బావను
అడిగాడు. “ఇందరదత్్ మైన అమోఘ శకి్ సంపననమైన శకి్ అస్ ంి వలే న్నకు ఇంక భయ్ం పో యింది. అంతే కాదు ఘటోత్కచుడు కిమీీరుడు,
హిడింబ్బ లతో కలిసి ఉనానదు. ధరీ దేిషం, రోషం లతో వారు ముగుీరు ఎంత్ కైనా తెగించ గలరు.. ఆ రాక్షసులిదద రి లాగా ఘటోత్కచుడు
కూడా చని పో వటం నాకు చాలా ఇషా ం. వీడు రావణాసురుడు అంత్ట వాడు. కరు్ు వాడి మీద శకి్ని పరయోగించాడు ఇపపటదాకా దాచుక ని
లేక పో తే న్న మీద పరయోగించే వాడు. ఇపుపడు ఆ పరమాదం త్పిప పో యింది. ఇక విజం విజయ్ునిదే. వాడిని కరుణడు చంపక పో తే నేనే
సియ్ం గా మన వాడెైనా, చంప వలసి వచేచది. కనుక నాకిపుపడు మహా సంతోషమే కాని దుఖం యిే మాత్రమయ లేదు “అని త్న మనసుస
లో మాట చెపేపశ్ాడు. ధరీ రక్షణ కరసం త్న వారు, పరాయి వారు అనే భేదం ఉండదుపరమాత్ీకు అని తెలియ్ జేశ్ాడు. ధరీ దేిషులు,
ధరీ విముఖులు ధరీ యిెడ ఉపేక్షా పరులు అందరు నశినాచలిసందే. అందులో మొహమాటం లేదు. అపుపడే ఆయ్న అవతారానికి పరయోజన
సిదధ ి కలుగుత్ుంది. అందుకరసమే కురుక్షేత్ర సంగాీమం లో అరుజనుని విషాదం పో గొటా ధరోీపదేశం చేసి వాూమోహం నుండి దూరం చేసి కర్ వూ
పాలన తో య్ుదధ ం చేయించాడు. అభి మనుూడు, ఉప పాండవులు, విరాట దురపదులు, నారాయ్ణ సైనూం అందరు నశించారు. ఇరా వంత్ుని
చావుకు బాధ పడే అరుజనుడికి సృషిా త్తాినిన తెలియ్ జపాపడు. పాండవులను రాజఞూధి కారులను చేసి, అశిమేధ య్ాగం చేయించి, భారత్
య్ుదధ ం లో పాలకీనని రాజులిన చంపించటమో, లకంగ దీసు కరవటమో చేయించాడు. దానితో లోక ధరాీనిన పరతిషిాంచాడు.
మౌసల పరిం అంటే రోకలికధ. అదే య్ాదవ వినాశనానికి కారణమైంది. అందుకే ఎకకడెైనా త్గాదాలు బంధు జనం
మధూ వసే్ “ముసలం పారరంభ మైంది “అనే మాట లోక సహజ మై పో యింది. బల రామ, శ్రీ కృషు
ణ ల న్నడలో య్ాదవులందరు దాిరకా నగరం
లో సకల సుఖాలు అనుభవిసు్నానరు. మత్ు
్ లో జయగుత్ూ, మదం బలిసి విశృంఖలం గా పరవరి్స్ ునానరు. అవిన్నతి, బంధువులతో త్గాదాలతో
ధరీ నాశనం చేస్ ునానరు. య్ుకా్య్ుక్ విచక్షణ కరలోపయి పరవరి్స్ ునానరు. పదద ల మీద గౌరవం, భకీ్ పూరి్గా పో య్ాయి. య్ాదవ కుల
నాశనం అయితే త్పప, శ్రీ కృషాణవతార పరయోజం పూరల్ కాదు. అపపటకే గాంధారి త్న వంశం లాగానే య్ాదవ వంశమయ నిరింశం కావలి అని
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

కృషు
ణ ని శపించింది. అది ఒక నెపం మాత్రమ. అపపటకే చరిత్ర రాసి ఉంచాడు పరమాత్ీ. ఆ శ్ాపం ఫలించే సమయ్ానికి య్ాదవ వంశ పరవర్ న
న్నతి బాహూం గా మారి పో యింది. “--గురుల కవమానమోనరించు దిరుగు, లజజ --విడిచి, య్భి లాషముల వెంట, విభుల పంపు --సేయ్
కునాీరుీల, దమ చిత్్ ములకు --వచిచ నటు
ే వరి్ంత్ురు వనిత్ లధిప “.--ఆడ వాళళళ కూడా బరి తెగించి పరవరి్స్ ునానరు. ధరీ చుూతి
త్టుాకరవటం కషా మైంది కననయ్ూకు. సంఘం ఇలా న్నతి బాహూమై అధయ గతి పాల ై పో యింది. “వినాశ కాలే విపరలత్ బుదిధహ్ “ఆ వినాశనానిన
సూచిసూ
్ , పరకృతి విరుదాదల ైన విశ్లషాలు కలగటం సహజం.
“అరుణములు ఘయరిణ త్ంబు ల ై న,లోచ--నములు మరయ్, మహో గీ దండము ధరిం చి --తిరుగు నొక కకక చోట,,
నడురశుూడగుచు, --నన్ కుని్ దే, య్దె, తోచే ననగ నదిప “అంత్కుడు అంటే య్ముడు ఎకకడ పడితే అకకడ కాన్న పిస్ ూ కాన్న పించాకుండా
ఎరీట కళళ తో కన్న పిస్ ునానడట. --”విను గయడు గయర పాకము -గాను గొని, పొ ర యి వాపిడింప గా, నపుపడ, సం --జనిత్ము ల ై, పుువుిలు
గల --గోన, మిల మిల, మొదలు నందు గురుకుల ముఖాూ !”విప రలతాలన్నన జరిగి పో త్ునానయి. య్ాదవులు కణాిది మహరుిలను
అవమానించారు. శ్రీ కృషు
ణ నికి అవకాశం చికికంది. ఆ నెపం తో పాపం పరదరిశత్ం అఎటు
ే చేశ్ాడు. పాప ఫలానిన వారితో అనుభ వినేచటు
ే చేశ్ాడు.
దాని ది రా ధరీ స్ా్పన చేయ్ాలని సంకలపం. అందుకే వారికి అంత్ట శిక్ష త్పపని సరి. మహరుిలకు జరిగిన అవమానం వినన కృషు
ణ డు
నిశచలం గా ఉనానడు. “విదాత్ుర కరణీయ్ం “అనానడు. అంటే బరహీ రాత్ త్పిపంచు కర లేనిది. య్ాదవ నాశనానిన, ఎకక దెైనా మంచి తీరధ
భయమి లో చేసే్ బాగుంటుందని సంకలిపంచాడు. ఉత్సవం పేరు తో మొత్్ ం య్ాదవు లందరలన త్రలించేశ్ాడు.
“త్న రధము లేమి, నొండొ క --ఘన రధమును, దారకుండు గైక ని యిెలమిం -గొని రా, వెడ వెడ గస
ై ే--సిన, కృషు
ణ డు, నిరిికార
చిత్్ త్ వెడల న్ “--కృషు
ణ డికి రధం లేదు స్ారధి వేరే రధం తెసే్ చాలా వేగం గా యిే రకమైన చిత్్ వికారం లేకుండా, వెళే ాడు య్ాదవులునన
చోటకి. --”బ డవు చీర పూత్ లకంట య్టుాలు గాగ --నేమి వాహనంబు నెకక కించు --కేని, వికృతి లేని, హృదయ్ంబు మిత్ర సం --భాషణంబు
గలిగి, బలుడు వెడల “బాల రాముడు రోజూ వేసుక నే విలువెైన చీని చీనాంబరాలు కాకుండా చాలా స్ాధారణ వస్ ి ధారణం చేసి, రధానిన ఎకక
కుండా, బంధువు లతో మాటాేడు క ంటూ యిే వికారం లేని శుదధ అంత్ రంగం తో బయ్లేదరాడు. ఇలా, నిరిికారం గా అననదముీలు బాల
రామ కృషు
ణ లు బయ్లేదరటం తో కాలపురుషుని శ్ాంత్, గామీారాూలను సూచించాడు. స్ాత్ూకి తో సహా, అంతా విపరలత్ం గా మదూం సేవించి,
ఊగి పో త్ునానరు. స్ాత్ూకి కృత్ వరీ ను అనవసరం గా నిందించాడు. ఆయ్నా నానా మాటలు అనానడు. ఇలా నెమీదిగా కలహం పారరంభ
మైంది. కృత్ వరీ భయరిశీవనుడి చావుకు కారణం స్ాత్ూకే నని దెపిప పొ డిచాడు. శమంత్క మణి కరసం, సతార జిత్ు
్ ను చంపినా విధానానిన
జఞాపకం చేశ్ాడు స్ాత్ూకి. ఇదంతా విని సత్ూభామ కన్ననరు కారిచంది. కృషు
ణ డికి కృత్ వరాీదుల కరపం వచిచంది. అతి కూ
ీ రం గా చూశ్ాడు.
అసహాూనిన పరదరిశంచాడు. ఈ విధం గా స్ాత్ూకిని పో ర త్సహించి నటేే కృషు
ణ డు. స్ాత్ూకి మదిరావేశం తో కృత్ వరీను నరికేశ్ాడు. భోజ, అంధక
వీరులందరూ స్ాత్ూకి పై విరుచుకు పడా్రు. త్ముీడు స్ాత్ూకిని కాపాడే పరయ్త్నం ఏమీ చేయ్ లేదు కృషు
ణ డు. ముని శ్ాపం వలే పుటా న
ముసలం అంటే రోకలి వలే జనిీంచిన త్ుంగ మొకకలతో బాదు క నానరు అందరు చచిచ పో య్ారు బహుస్ా దీని వెనక ఉనన కధ అందరికి
తెలిసిందే. ఒక య్ాదవుడు కడుపు తో ఉననటు
ే నటంచి మునిని అవమానించాడు “న్న కడుపు లో ఏముంది "'అని ముని అడిగితే, వాడు
పడసరం గా “ముసలం అంటే రోకలి “అనానడు. దానికి కరపించి ముని అదే న్నకు పుటా మీ య్ాదవ వినాశ్ానికి కారణ మవుత్ుందని శపించాడు.
అలాగే రోకలి పుటా ంది. పాపం ఏమి చేయ్ాలో తెల్మక దానిన అరగ దీసి సముదరం లో కలిపారు. అదే త్ుంగ మొకకలుగా పుటా ంది. దానితో
బాదుక నే య్ాదవు లందరూ చచాచరు. త్ుంగ మొకక చాలా సునినత్ం గా మత్్ గా ఉంటుంది. అదే వినాశ్ానికి ఆయ్ుధమై పో యింది అదీ
విచిత్రం.
“త్ండిర, పుత్ురడననదముీడు నాకయ్ --యిూరుదేరంగు వారు, నేపు రేగి --మడియ్, మొదగాలి బడు మారకుగాముల తె--రంగు
దయ చే, నేమనంగ గలదు., “అనానలేదు త్ముీడూ లేదు త్ండీర లేదు బంధువులు అనే విచక్షణ జఞానం లేకుండా ఒకరి నొకరు చచేచదాకా క టుాకు
చచాచరు. ఇదే “య్ాదవ కులం లో ముసలం “అంటే. అనిరుదధ , పరదుూమానదు ల ైన కృషు
ణ ని క డుకులూ చని పో య్ారు. మిగిలిన వారవి రైనా
ఉంట అవతార మయరి్ కృషు
ణ డు తానే త్ుంగ బురీ లతో మోది చంపేశ్ాడు. య్ాదవ కులానిన సమయలం గా నాశనం చేశ్ాడు. గాంధారి వాకాూనికి
స్ారధకత్ిం చేకూరాచడు. ఆడవారిని, ఏనుగులు మొదల ైన వాటని దాిరక కు త్ర లింప జేశ్ాడు. తాను త్పో వనానికి వెళ్ ళననటు
ే త్లి
దండురలకు తెలియ్ జేశ్ాడు. ఇని గంభీర విషయ్ాలను తికకన అతి చినన పదాలతో అలంకార రహిత్ం గా చెపిప మనసులిన ఆకరిిస్్ ాడు.
శ్రీ కృషు
ణ డు అనన బాల రాముడునన చోటకి వచాచడు. బలరాముడు యోగబలం తో త్నువు చాలించాడు. మహా భుజం గా మారి ఆకాశం లోకి
చేరాడు. అనంత్ుడెైన ఆది శ్లషుడు దానిన త్న పరమ మయరి్ లో కలుపు క నానడు. ఇదంతా కృషు
ణ డు చూసు్ండ గానే జరిగింది. తాను భయమి
మీదకు వచిచన అవతారం పని పూరల్ అయిందని భావిం చాడు వాసు దేవుడు. ఇక త్న విముకి్ మారీ ం చూసు క నానడు.. దూరాిస మహరిి
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

ఒకపుపడు త్న శరలరంలోని అనిన అవయ్వాలకు

పాయ్సం పూసి, అరికాలు కు పూయ్టం మరిచ పో యి వదిలేసిన విషయ్ం జఞాపకం

చేసుక నానడు. పాయ్సం పూసిన శరలర భాగాలను యిే శస్ా్ాస్ా్ా లు బాధించవు. అదీ అందులోని అంత్ రారధం. విధి అనులే ంఘన్నయ్ం
పరమాత్ీకైనా. కృషు
ణ డికి అపాయ్ం అరికాలి వలే నే వసు్ందని మహరిి హెచచరించిన విషయ్ం గురు్క చిచంది. మనసును అధీనం
చేసుక నానడు. భయమి పై ఒక మహా సమాధి సి్ తి ని పొ ందాడు. “జర” త్నను మాయ్ చే ఆవహించిన ఒక బో య్ వాడు, శ్రీ కృషు
ణ ని కృషణ
స్ారంగం గా (నలే జింక )గా భావించి భారంతి తో బాణం విడిచాడు. అది సరాసరి వచిచ హరి అరికాలి లో గుచుచ క ననది. అంతే. ఆ నిమిత్్
మాత్రం గా, మానుష దేహానిన పరిత్ూ జించాడు శ్రీ కృషణ పరబరహీ. త్న నిజ పదం అయిన వెైకుమా
్ నికి చేరు క నానడు. దేవేందురడు దేవతా
గానం తో ఎదురొచిచ, భకీ్ తో నమసకరించి “శ్రీ హరల !దయ్ావిదేయ్ మైన ఆట భయమి మీద ఆడావు బంధువుల ైనా. కంస్ాదులను,కౌరవులను
నిరిజంచి, న్న ధరాీనిన నేర వేరిచ మళ్ళళ న్న సి రూప సనినధానానికి చేరావు. లోక హిత్ం కరసం న్నవు అవతారం దాలిచ, ఆ పని పూరల్ కాగానే
మళ్ళళ ఇకకడికి చేరావు “అని పరస్ ుతించాడు.
గుజరాత్ లోని దాిరకా పటా ణానిన చూసి ఆనాట శ్రీ కృషణ వెైభవానిన అనుభయతి గా పొ ంద వచుచ.. సముదరం లో సీామర్ లో వెళ్ే
చూడాలి. అకకడి శ్రీ కృషణ మదేవాలయ్ం పరమ వెైభవం గా అందులోని శ్రీ కృషణ విగీహం పరమ మనోహరం గా దరశన మిస్ా్యి. ఆ త్రాిత్
స్ో మనాద్ వెళ్ే అకకడి స్ో మనాధ దేవాయ్ానిన దరిశంచాలి. అది జయూతిరిేంగం. మహమీ దీయ్ దండయ్ాత్రలలో పడి హేను స్ారుే విధింస్ానికి
గురైంది. అరేబ్బయ్ా సముదరం వ డు్ననే దేవాలయ్ం ఉంది. దానిన దరిశసు్ంటే కైలాసం లో ఉననటధే పిస్ ుంది. ఆలయ్ానికి దగీ ర గా క దిద దూరం
లో నడిచి వెడత
ి ే శ్రీ కృషు
ణ డు బో య్ వాని దెబాకు నిరాూణం చెందిన పరదేశం కూడా కన్న పిస్ ుంది. ఆ పారంతాలకు వెళ్ళన వారందరూ వీటని
సందరిశంచి గత్ వెైభవానిన గురు్కు తెచుచ క ంటారు. 2002 మా రండయ అబాాయి శరీ అహమీదా బాద్ లో పని చేస్ ుండగా, మేము వెళ్ే
అందరం కలిసి అన్నన చూసి, అనుభయతిని పొ ందాము. దసరాపండగలోే వెళాళం. అపుపడు రాతిరళళళ గుజరాతీలు వాళళ పరతెూక మైన నృతాూనిన
అందరు కలిసి స్ామయహికం గా చేస్్ ారు. అందరు రాదా కృషు
ణ లుగా గోపికలాే అలంకరించుక ని కరలాటం ఆడుత్ూ చేస్్ ారు కనుల పండువు గా
ఉంటుంది. అకకడ ఆరు బయ్లు సినెమా ఉంటుంది. యిెటా న చోట సీరరన్ పటా సినిమా వేస్్ ారు. హాయిగా మన కారులో కూరుచని సినిమా
చూడచుచ. తింది తింటూ ఇంటోే చూసి అంటు
ే చూడచుచ. గాంధీ నగరం దగీ ర స్ాిమి నారాయ్ణ దేవాలయ్ం శబరీతి ఆశీమం కూడా
చూదాలిసనవే. అవకాశం ఉనన వారందరూ వెళ్ే చూసి ఆనందం పొ ందాలిసన దివూ క్షేతారలు దాిరకా, స్ో మనాద్ లు.
వసుదేవుడికి చాలా బాధ కలిగింది. శ్రీ కృషు
ణ ని ఉపేక్ష వలేే , య్ాదవ నాశనం అయిందని అనుక నానడు.శ్రీ కృషు
ణ డు త్లచు
క ంట ఎంత్ పని అయినా అవల్మల గా చేయ్ గలడు. పరలక్షిత్ుని బరతికించాడు అశితాథమ బాణం నుంచి. మరి ఎందుకింత్ ఉపేక్ష ?అని బాధ
పడా్డు --”వలసిన య్టా కారూమును, వావిరి నేటా ుగ నెైన జేయ్గా -- వలతి. మృత్ుం బరలక్షిత్ుని, వత్చల త్న్ బరతికించే శ్ౌరి, మొ-గీ లమున, య్ాదవుల్ పనగాగా, గని, మానపడుపక్ష సేస, న్న --పొ లియ్ుటవశూ భావూమని బుదిధ దలంచుట గాన నయిెూడున్ “అని కృషు
ణ డు
కావాలనే ఇదంతా ఇలా జరగాలనే భావించి చేశ్ాడని గీహించాడు. త్నపుత్ురడెైన శ్రీ కృషణ నిరాూణానికి దుఃఖించాడు. ఆయ్నున ఓదారుసూ
్ వేద
వాూస మహరిి “హరి ఎరుంగు మునన య్ా సంక్షయ్ం “అని సపషా ం గా అన్నన శ్రీ హరి యిెైన కృషు
ణ నికి తెలిసే జరిగాయ్ని సపషా ం చేశ్ాడు.
అరుజనుడు ఇంకా అమాయ్కం గా “మయడు లోకాలకు అనూదాతాినినచేచ పరంత్ీ ముని శ్ాపానిన బాప లేడా?”అని పరశినంచాడు. అపుపడు
మహరిి అరుజనునికి శ్రీ కృషణ జనం రహస్ాూనిన బో ధించి జఞానం కలిీ ంచాడు. -”-ధరణి భారంబు వాప, నవతారము నొందిన విషు
ణ డతే్ రం -గరుడుగా, నిరి హించి, య్జరామర, నిషకల, నిరిికార భా --సిర, నిజ సత్సదనంబు నుప శ్ాంతి పరుం డయి, పొ ందే, దానికిన్ -గురుకుల వరూ, శ్ోకమున గుందుదురే, మిము బో ట బో ధనుల్ “భయ భారానిన తీరచటానికి అవత్రించాడు కృషు
ణ డు. ఆ పని సకీమంగా
నిరిహించి, వచిచయ్ా పని అయి పో గానే సిసథ లానికి వెళ్ే పో య్ాడు. జఞాన ధనుల ైన న్న వంట వారు దీనికి దుఃఖించటం భావూం కాదనానడు.
“అవన్న భారము వాపి, తా హరికి దయ డెై, భీమ స్ాహాయ్ూ గౌ --రవ, దురాదంత్ పరాకీమంబున, గుీతారధత్ింబునం జేస,ే య్-స్ ి
వితానంబును నినున బాసి చనియిెన్ దెైవ పరకారాజన, న్న--దు వరిషా ా చరణంబున న్ సురలు సంతోషించి రపో పరులన్ “- కృషు
ణ డు న్నసహాయ్ం
భీముని స్ాయ్ం తో కౌరవ వినాశన చేయించి, మిగిలిన ధరీ కారాూలు మీతో చేయించటానికి మిమీలిన ఉంచి వెళ్ే పో య్ాడు. మీరు చేసిన
య్ుదాధలను దేవత్లంతా మచాచరు. అని చెపాపడు --”బలమును, బుదిధయ్ు, జేవయ్ు, -నలఘు మతియ్ు, నులే శిలుే నగు కాలము నన్ -బో లియ్ుం, గాల విపరూయ్ --కలనంబున బుధులకుబుా గలకయ్ు గలవే “--”నర నారాయ్ణుల ైన పురాణ మునులు లోక కళాూణారధం,
పారధ, పారధ స్ారధు లుగా జనిీంచి ధరీ సంస్ా్పనం చేశ్ారు “ అని గురు్ చేశ్ాడు. --”నరుడు, నారాయ్ణుండు ననంబరాగు --నిత్ూ పురుషులు
న్నవును, నేను జుముీ, --భువన హిత్ మాచరిమపగా, బయని వేడక, --వచిచ, ఇమీహి, బుటా న వార మనఘ “అని జఞాపకాల దొ ంత్ర పరాచడు.
శ్రీ కృషు
ణ డు కూడా పారుదనికి --”నానా రూపంబులని -నిటేే ను బరవరి్ంత్ు జగము లనినంటను, న్న --శ్ానుడు, నభవుడు నమృత్ుడు --నెన
ై
శివుని న్నవు గొలువు మరుజన యిెపుడున్ “అని అరుజనుడు నిమిత్్ మాత్రమ నని, తానే మహా భారత్ య్ుదాధనిన అంత్టన్న నిరిహిస్్ ా నని,

సరసభారతి ఉయ్యూరు

94

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

బావ మరది అరుజనిడికి ఇది వరకేపుపదయ నే బావ కృషు
ణ డు బో ధించాడు. మరపు మానవ సహజం కనుక మళ్ళళ గుత్ుర చేయ్ాలిస వచిచంది అంతే.
--”ఏను రక్షింప, జయ్ము న్న కేసక,మేసగ--సమరమున, శూల పాణి యిెై, శత్ుర కరట న్నదు, మునుమున వధి యించు నిరుప మాన --తేజు
రుదురగా, నేరుగుము ధీర చిత్్ “బావా కిరలఎటీ !. నేను రక్షకుడిగా ఉండి న్నకు య్ుదధ ం లో జయ్ం చేకూరుస్ా్ను. నువుి బాణాలు వేసే
నిమిత్్ మే య్ుదధ ం లో న్న పని. సరి సంహారకుడు అయిన తిరశూల పాణి శివుడే అసలు సంహారకుడు నువుి బాణం వేస్ , ఆయ్న పారణాలు
తీస్ా్డు అంతే. అని ఎపుపడయ విసపషా ం గా చెపేప షాడు అసలు రహస్ాూనిన. ఈ విషయ్ాలనే ఇపుపడు వాూస మహరిి మళ్ళళ చెపిప గురు్ చేశ్ాడు.
శ్రీ కృషు
ణ ని దివూత్ిం తెలిసిన భకు్డు అరుజనుడు. అత్డు చేసిన పరతి పని వెనక శ్రీ కృషణ పో ర తాసహం ఉంది. శ్రీ కృషణ సంకలాపనిన నిరి హించే
భౌతిక శకి్ మాత్రమ అరుజనుడు. వీరిది మనో దేహ సంబంధం. ఇంత్కీ బాదరాయ్ణుడెైన వాూసుడేమి చెపాపడు --”న్నవని సేయ్, న్న వలని,
నేయ్ూమునం, గృప ననూ సైనూమున్ --దా వధియించుశూల ధరతాసుఫరణం బసగంగ,, ముందర, ర--దేదవు డు, దాని గాంచు, భవదీయ్
సమంచిత్ దురషిాయ్ున్ --నినున్ --గావడ,య్ా, మురాన్ కుడు గాల విపరూయ్మావహిలే ు ట న్ “అని కృషు
ణ డు అరుజనికి ఇది వరకు చెపిపందే
మళ్ళళ గురు్ చేశ్ాడు న్న మీద సేనహం బాంధవూం ధరీం తో శూల పాణి యిెైన శివుని పేరరేపించి న్నవు నిమిత్్ మాత్ురని గా య్ుదధ ం చేసి
విజయ్ానిన న్నకు అందించి నినున “విజయ్ుడు “అని పించాడు అని అంటే య్ుదాధనిన గేలి పించాడు. ఎంత్ చినన మాటలో ఎంత్ అరధ వంత్
మైనవో ?చదివితే, అరధమైతే ఎంత్ లోతెైన భావనలో తెలుసు్ంది వాూసుని వారసుని గా తికకన మరో వాూస రూపం గా మన ముందు
స్ాక్షాత్కరిస్్ ాడు.
మౌసల పరిం లోని అరుజనుడు పూరిపు అరుజనుడు కాదు. ఆ ఉతాసహం ఇపుపడు లేదు. ఆ పౌరుష గామీారాూలూ లేవు. అన్నన
నశించాయి. అత్ని లోని దశ్ా భేదానిన అనుసరించి, పాత్ర పో షణ చేశ్ాడు తికకన కవీశిరుడు. చకకని ఔచిత్ూమయ పాటంచాడు. సైంధవ వధ
రోజున లోకాతీత్ం అదుాత్ం దివూ మైన శకి్ స్ామరాధయలను పరదరిశంచాడు. మౌసలం లో కేవలం నరుడే అయ్ాడు శ్ాంతి, సథ ర
ధ ూం, ఉచిత్జనత్,
బంధు ధరీం, పరజఞ రక్షణ, పరిణత్ జఞానం ఇపుపడు అరుజనుడిని ఆవేశించాయి. పారపంచిక విషయ్ాల పై వెైముఖూమేరపడింది. విధి విలాస్ానిన
త్పిపంచటం ఎవరి వలాే కాదు అనే జఞానం కలిగింది. దాని వలే నిరా సక్ త్ ఏరపడింది. అందుచే విషాద, కరుణ రస్ాలు ఈ పరిం లో చోటు
చేసుక నానయి. ఉప నాయ్కుని గా అరుజనుడు, బావ, తిరలోక రక్షకుడు, జగనానధుడు అయిన శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ చివరి ఆదేశ్ానిన శిరస్ా
వహించి, త్న ధరాీనిన నిరిరి్ంచాడు.
సంచిత్ కరీ భారత్ ఇతి వృత్్ ం లో పరచచననం గా అనుసూూత్ం గా, నడుసు్ంది. విధి పారబలూం పరకాశిత్ం అయింది. --”వినుము,
పురాత్న జనీం --బున జేసన
ి య్టా కరీముల ఫలములు పార --జునని నెైన బ ందు, వానికి --నది శ్ోకము నావహించు, నత్ూంత్ంబున్ “
పూరి జనీం లో చేసిన కరీలిన బటా , ఫలాలు కలుగుతాయి. ఎంత్ జఞానికన
ై ా అవి త్పపవు. దానితో శ్ోకమయ అత్నికి త్పపదు అని సందేశం.
ఇలా అవసర మైన అనిన సన్నన వేషాలలో తికకన విధి విలాస్ానిన విసపషా ం గా చెపాపడు. “నముచి కధ “లో దేవేందురనితో దెైవం కాల పరభావానిన
సపషా ం గా ఎరుక పరిచాడు. --”సకల భయత్ంబు లకు శ్ాసకుడు కలడు --గాదే, యొకకరు డాత్ని కలపనమున --పారప్ మైనది న్నళళేలు
పలే మునకు -వచుచ కిీయ్ దాన వచుచ గలరాిణ ముఖాూ “!దేవేందార! సకల భయతాలను శ్ాసించే సృషిాకర్ సంకలపం వలే మన కేది పారప్ మో
అది న్నరు ఎత్ు
్ నుంచి పలాేనికి పరవహించి నటు
ే మనకు సంకీమిసు్ంది అని భగవంత్ుడే దేవత్ల రాజు అయిన మహేనద ుా నికి చెపాపడు. కనుక
మానవ మాత్ురలం మనం ఎకకడ ? అలాగే వాూస భాగ వానుడు స్ాక్షాత్ు
్ నారాయ్ణ సిరూపుడు కూడా అరుజనునికి -”కాల మయలంబు
సరింబు గాన, దీని --క ండు త్లంపులు దకిక, మీరుత్్ మంపు, --గతికి జనుడు, నిశిచంత్, వికార త్నులు --విడిచి, య్ారూ జనంబులు
వినుతి సేయ్ “అనినటకి కాలమే మయలం. దీనికి వేరే ఏమీ లేదు. ఇత్ర ఆలోచన లన్నన వదిల య్ూండి. మంచి మారీ ం లో నడిచి బుధుల
పరస్ ుతి పొ ందండి అని సపషా ం గా చెపాపడు. కనుక మారాీలన్నన మయసుకు పో య్ాయి. ఒకకటే మిగిలింది. అదే ధరీ త్త్పరత్ తో జీవించటం.
దీని తో పారుధని హృదయ్ం ఆనంద పరవశమే అయింది వెంటనే హసి్ నా పురానికి చేరి , ధరీ రాజఞడులతో య్ాదవ వినాశ్ానిన సవిస్ రం గా
తెలియ్ జేశ్ాడు “మన స్ారధి, మన సచివుడు, మణ బాంధవుడు గురుడు కృషు
ణ డు మనల విడిచి అరిగే నృపా “.అని బావురు మనానడు.
ఈ విషయ్ాలను వినన య్ుధిషరుడు
ిఠ
మహా పరస్్ ానం తామంతా చేయ్ాలి అనే కరరిక వెలి బుచాచడు. య్ాదవ నాశనం ఆలంబనం గా,
అనులే ంఘూం, అపరతి హత్ం అయిన విధి విలాస మహాతాీయనిన, కాల పరభావానిన, పరత్ూక్ష మయిేూ విధం గా వివ రిస్ ూ, శ్రీ కృషణ జీవిత్ సతాూనిన
మహా త్తాినిన వాూఖాూనించాడు వాూస మహరిి.
అందుకే మౌసల పరిం సమగీ సిత్ంత్ర కావూం గా భాసిలిేంది. ఇతి వృత్్ ం పూరి్గా పో షింప బడింది. రస స్ో పరక సన్నన వేషాలు
చాలా చకకగా విస్ా్ రింప బడా్యి. విసు్త్ మైన ఇతి వృతా్నిన, దెైవికం అయిన ఒకే సంఘటన తో రాస్ొ ంముఖం చేశ్ాడు మహాకవి తికకన.
రాస్ో త్పతి్ , రస్ానుభయతి కలిగిన త్రాితా ఉదేిగానిన త్గిీంచి, విషయ్ానిన ఉప సంహరించాడు. ఈ ఉదేిగం శ్ాంతి గా మారి, కావూ ఫల సిదధ ి
తో, ముగిసి నిరిహణకు తోడపడింది. ఉదాత్్ వసు్ భావ సమనిిత్మై, మానవ కళాూణారధ పరతి పాదికమై, నితాూనంద దాయ్కమై ణ ఉత్్ మ
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కావూ లక్షణా లన్నన, ఇందులో కనిపస్ా్యి. య్ాదవ వంశ చరిత్ర కధ కనుక ఉదాత్్ ం, పరఖాూత్ం అయింది. మహానుభావుడు శ్రీ కృషు
ణ డు కదా
నాయ్కుడు కనుక ఉత్్ మ నాయ్కత్ిమయ లభించింది. భారత్ వీరుడు అరుజనుడు దివాూమి సంభయత్ుడు కనుక, ఉపనాయ్కుని గా
రాణించాడు. నాయ్కుని సంకలాపనిన నేర వేరాచడు. ఇందులో కరుణ ముఖూ రసం. వీర రసం దానికి అంగ రసం. య్ాదవ నాశనం అరుజని లో
ఉత్కంథ. య్ాదవ సీ్ ల
ి ఆకీందన ఉదేిగం.
అరుజనుడు దాిరక చేరాడు. వార్ తెలిపాడు. వారంతా శ్ోక త్పుా ల ైనారు. దాిరక లోని పరజలను రక్షించే నిమిత్్ ం, అంత్పుర సీ్ ి
లతో

బాల రామ కృషు
ణ ల

నిరాూణ వార్ నుచెపపప లేదు.
సూరోూదయ్ానికి

ముందే,

దాిరక

అందరిన

నుంచి

త్రలించాడు

కిరలట.

వారిని

రక్షించటం లో ఎంతో స్ాిరధ
తాూగానిన
వాళళతో

పరదరిశంచాడు.
అరుజనుడు

--”ఈ

రేయి, సచెచర పరయ్ాణమునకు
గుీత్ూములగు పను ల లే సమ
కటా ,

వేగంగ,గీకుకన,

వెడల

వలయ్ు --గాని, వెడల కునన, భానూదయ్ముాన --వనధి పురము ముంచి, క నిన, గణన --సేయ్ రాని, య్టా సేగియ్ు, బరయ్ుూ బా-పంబు వగయ్ు, నెలే భంగి గలుగు “అని అందరలన జఞగీత్్ చేసి దాిరకను వీడి వెళ్ే పో ఎటు
ే చేశ్ాడు వెంటనే వెళాళక పో తే తెలే వారిన త్రాితా
దాిరకా నగరానిన మొత్్ ం సముదరం ముంచేస్ ుంది. మన వలే ఏమీ కాదు అని హెచచరించి చెపాపడు. య్ాదవ కుమారా పటాాభి శ్లకానిన
దగీ రుండి జరిపించాడు. సత్ూభామ మొదల ైన వారందరూ త్పో వనం చేరారు. ఈ విధం గా య్ాదవ వంశ వృత్్ ం శ్ాంతానిన చే రింది. ఈ
పరాినిన దృశూ పరబంధం గా తికకన మలిచాడు.
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ఆలం కార శ్ాస్ ి రలతాూ పూరి నాటకాలలో నాయ్క వధ నిషిదధమే. కాని, భగ వ వతార పరయోజన మైన ధరీ సంస్ాథపన
సిదధ ంి చటం, అవతార పురుషుడు కారణ శరలరం వదిలి “అమురత్ం,బజరం,బవూయ్, మమలం,బవి త్రకయ, మచల మాగమ, గమూం “అయిన
నిజ పదానిన పొ ందటం లోక కలాూణానికి కారణాలే. కనుక త్పుప లేదు. నిషిదధమయ కాదు అనానరు విశ్లేషకులు. ఈ విధం గా భారత్ రచన
చేత్ మహరిి వేద వాూసుడు నిరిహించాలను క నన పరయోజనం ఈ పరిం లో పూరి్గా సిదధ ంి చింది. సత్ూ, నాూయ్, ధరీ త్తాిల, వివరణ,
సుఖ దుఃఖ విచారం, సత్ుపరుషులకు అరధమయ్ టు
ే , బో ధించి, సంసకరించటం, ఈ పరమ పరయోజనం లో ఒక భాగం. వేద, వేదాన్ రహస్ాూలు,
అందుబాటు లో లేని సూక్షాీలు, భగవత్్ త్ిం,, సృషిా రహస్ాూలు, కరాీది యోగా మారాీలు శ్ాస్ ి జఞానం లేని స్ామానుూలకు అందించి, ఇహం
మీద వెైముఖూం కలిీ ంచి, ఆధాూతిీక స్ాధన కరసం మహత్్ ర మారాీనిన చూపించటం, చిత్్ శ్ాంతిని పరస్ాదించటం, దీనిలో ఉనన మరో
పరయోజనం. య్ాదవ నాశనం తో ఇహ బంధాలన్నన తెగి, పరలక్షిత్్ ు కు పటా ం కటా , పాండవులంతా దౌరపదీ దేవి సహిత్ం గా త్పో వనం చేరి, మహా
పరస్్ ానం స్ాగించారు. ధరీ రాజు అలౌకిక శ్రలము, పరవర్ న ల వలే సశరలర సిరీ పారపి్ పొ ందాడు. మిగతా వారు చని పో యి సిరాీనికి చేరారు.
ఈ రకం గా సీ్ ి పరిం లో శ్ోకరదేిగం, శ్ాంతి, అనుశ్ాసనిక పరాిలలో నిరేిదం, మౌసల పరిం లో కరుణ, పరదానాలు అయినా, ధేూయ్ం అయిన
శ్ాంత్రసం మయదినో్లను అంత్రాిహిని గా పరవహించి, చివరికి మొత్్ ం ఇతి వృతా్నిన త్న లో లయ్ం చేసుక ని, ఒక జీవిత్ పరమారాధనిన
బో ధించింది

మహా

భారత్ం.

దానిన

మహరిి

వాూసుడు అంత్ పకడాందీ గా పరి నిరిహణ చేసి
వేదయ క్ ధరాీనిన పరతి పాదకం గా తీరిచ దిదద ాడు.
ఇనిన మహా గొపప విషయ్ాలను సందరాాను
స్ారం చకకని శ్ాల్మ వినాూసంతో మనసులకు హత్ు
్
కరనేటే ు చేసి తెలుగు భారతానికి పటా ం కటాాడు
తికకన మహాకవి. ఆంధురల మకుకవ కావూం గా
శ్ోభింప జేశ్ాడు. అందుకే తికకన మరో వాూసుదని
పించుక నానడు. ఈ సందరాం గా కవిత్రయ్
కవుల ైన నననయ్, తికకన ఎరీన లకు ఆందర జనం
సరిదా కృత్జుా లు.
ఆడ పిలేలకు త్గిన సమయ్ం లో
వివాహం జరగటానికి తెలుగు దేశం లో భాగవత్ం
లోని

“రుకిీణీ

కలాూణానిన

“పారాయ్ణం

చేయిస్ా్రు. ముఖూం గా పో త్న గారి పదాూలను.
కషాాలు బాధలు తొలగటానికి పో త్న గారి “గజేందర
మోక్షం “ను చదువు క ని బాధల నుండి విముకు్
లవుతారు. మరి భారత్ం సంగతేమిట?--వరాిలు
సకాలం

లో

కురవ

టానికి

శివాలయ్ాలో

అభిషేకాలు చేయించటమే కాకుండా “విరాట పరిం
“పారాయ్ణ చేస్్ ారు దీక్షగా. అదీ వేద వాూస
సంసకృత్ విరాట పరాినేన ఎకుకవ గా పారాయ్ణ
చేస్్ ారు. దానికి చకకని తెలుగు లో వాూఖాూనం
కూడా చెపిపస్ా్రు.. మన ఆందర పరదేశ్ పరభుత్ిం, దేవా లయ్ ధరాీదాయ్ సంసథ , తిరు మల తిరు పతి దేవస్ా్నం, విజయ్వాడ కనక దురీ మీ
గుడి, శ్రీ శ్ైల మలిే కారుజనాలయ్ం మొదల ైన వాటలోే వేసవి లో దీనిన త్పపక చేసి వరి పారపి్ ని పొ ందటం చూసూ
్ నే ఉనానం.
సరిం సంపూరణం -
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మనవి --1994 ఏపిరల్
నెలలో నాకు ఎకకడయ సిరలీయ్
భయపతి లక్షీీ నారాయ్ణ గారు
రాసిన

“భారత్ము

-తికకన

“అనే పుస్ కం కాన్న పించింది.
దానిన ఆస్ాంత్ం మొదట స్ారి
చదివాను.

ఎంతో

ఆనందం

కలిీ ంది.

మళ్ళళ

మళ్ళళ

చదివాను.

ననున

బాగా

పటేాసింది. ఆ పుస్ కం అపపటకే
శిధి

లా

వస్ లో

ఉంది.

కాగితాలు పళళసు గా మారి.
రంగు కరలోపయి పళ పేలా
విరిగి

పో వ

టానికి

గాఉనానయి..

సిదధం

దాని లోని

స్ారాంశ్ానిన

నాకు

నచిచన

విషయ్ాలను

నేను

నానోట్స

బుక్ లో రాసుకరనానను. ఆ
నోటుస

భదరం

గా

ఈ

పదెదనిమిదేళళళ నా దగీ ర ఉంది.
అందులోని

విశ్లషాల

ఇదివరకేవిరు

ను
అంత్

లోత్ుగా,అంత్ ఆంత్రూం గా
త్రచిన వారు లేరని పించింది.
అది చదవటం నా పూరి జనీ
సుకృత్ం

అని

ఇపుపడు

అదంతా

పించింది.
మీకు

“తికకన భారత్ం “పేర భకి్గా అంద జేశ్ాను. ఇందులో విశ్లషాలను వివరించటం లో నేను సరళ భాషనే వాడాను. అసలు రహస్ాూలు, విశ్లషాలు
అన్నన లక్షీీ నారాయ్ణ గారివే. ఏదెైనా మనసుకు హత్ు
్ క ంట అదంతా ఆయ్న ఖాూతి యిే.సరిగీ ా వివ రించలేక కపప దాటు
ే ఎకకడెైనవేస్
అదంతా నా అజఞానమే నని, సవి నయ్ం గా వినన వించు క ంటునానను.
అంకిత్ం --ఉయ్యూరు లో మా మేనమామ సిరలీయ్శ్రీ గుండు గంగాధర శ్ాసి్ ి (గంగయ్ూ గారు )ఉయ్యూరు విషాణవలయ్ం లో
రామాయ్ణ, భాగవత్, భారతాలు, భగవదీీ త్ లను రోజు స్ాయ్ంత్రం నాలుగు నుండి ఆరు వరకు కీమం త్పపకుండా పురాణ పరవచనం చేసే
వారు. జనం వచిచనా రాకపో యినా ఆయ్న సమయ్ పాలన తో చేసే వారు. పరతి ఫలా పేక్ష లేకుండా చేయ్టం ఆయ్న పరతేూకత్. సంసకృత్
గీందాలనే ఆధారం గా శ్ోేకాలను చదువుత్ూ చాలా తేలిక భాషలో తెలుగు లో భావాలను, విశ్లషాలను వివరించే వారు.. నేనూ అపుపడపుపడు
వెళళళ వాణిన. మా అమీ గారు నిత్ూ శ్ోీత్. ఆయ్న పరభావం నా మీద పడింది. నేను కూడా సుమారు అయిదేళళళ అదే ఆలయ్ం లో రోజూ
స్ాయ్ంత్రం ఆరు గంటల నుండి, ఎనిమిది గంటల వరకు రామాయ్ణం భాగవత్ం భారత్ం ఆముక్ మాలూదమొదల ైన వాటని ధనురాీసం లో
అలానే పరవచనం చేశ్ాను. సమయ్ పాలన తో చేసే వాడిని. విననవాళళళ చాలా మంది “ఏమండీ అచచం మీ మేన మామ గంగయ్ూ గారి లానే
చెబుత్ునానరు. ఎనోన క త్్ విషయ్ాలు తెలియ్ జేస్ ునానరు “అని అభినందించే వారు. అదంతా మామయ్ూ అనుగీహం అని భావిస్ా్ను.
అందుకే “'తికకన భారత్ం “అనే ఈ ముపైఫధారావాహిక భాగాలను మా మేన మామ సిరలీయ్”'శ్రీ గుండు గంగా ధర శ్ాసి్ ి గారి “కి
సవినయ్ం గా, సభకి్ కం గా అంకిత్ం ఇసూ
్ క ంత్ ఋణం తీరుచ క ంటునానను.
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ధృత్రాసా ా లో(కౌ)గిలి
కురుక్షేత్ర య్ుదాధనంత్రం నిరేిదనకు గురైన ధృత్ రాషుాాడు కౌరవ వంశ్ానిన నిరింశం చేసిన భీముని పై పరతీకారం తీరుచకరవాలని మనసులో

భావించి పైకి భీముడి పరాకీమానిన మచుచకుంటూ అత్ని కౌగిలి కరరటం ఈ దుషా పనానగం గమనించిన శ్రీ కృషు
ణ డు భీముడికి బదులు లోహ
భీముడిని

త్య్ారు

చేయించి

కౌగలించుకరమనటం, ధృత్ రాషా ా
కౌగిలి లో ఆ ఇనుప భీమ

విగీహం పొ డి పొ డి అవటం

మనం

వినానం,

సినిమాలలోనూ

చూశ్ాం.

అంత్ట కాపటూ౦ ఉననవాడు

గుడి్ రాజు.

నాయ్కుడు

నాయ్క

మహాభారతానికి

ధరీరాజు,

నాయ్కుడు

శ్రీ

కృషు
ణ డు. కృషు
ణ డు ఆడించినటేే

భారత్ం నడిచింది అనిలోకం

విశి సిస్ ుంది. కాని కురువంశ

వినాశనానికి ముఖూ

మయల

కారణం అ౦బ్బ కాత్నయ్ుడెైన

గుడి్ రాజే అని పారచారూ శ్రీ శలాక
రఘునాధ శరీగారు త్మ “వాూస

భారత్ వరి వసూ “గీంధం లో ‘భారత్ య్ుదధ ం –ధృత్ రాషుాాడు “వాూసం లో చాలా లోత్ుగా పరిశ్రలించి వారశ్ారు. ధృత్ రాషుాాని బాహూ పరవృతి్

కౌగిలి లో బయ్ట పడితే, ఆ౦త్రిక పరవు ుతి్ హృదయ్ం అనే గృహం అంటే లోగిలిలో బందీ గా ఉననది అని నాకు అని పించి, శలాక
వారి అభిపారయ్ాలలోని ముఖూ విషయ్ాలను అందరూ త్పపక తెలుసుకరవాలనన అభిపారయ్ం తో మీకు అందించే ఉదేదశూం తో శ్రరిిక గా “ధృత్
రాషా ా లో(కౌ )గిలి “అని రండూ కలిసి వచేచటు
ే పటా రాసు్నానను. స్ాహస్ానికి మనినంచండి.
“ పారమారిధక దృషిా లో చూసే్ భారత్ య్ుదాధనికి మయలకారణం శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ. రాజకీయ్ దృకపధం తో చూసే్ రాజూం పైఆశ. మానవత్ి
కరణం లో చెపాపలి అంటే సరి అనరాధలకు మయలకారణం ధృత్ రాషుాాడే “అనానరు శ్రీ శలాక శరీగారు. పరమారధం శరలరం, శరలరి, త్త్్ వం మొదల ైన
అంశ్ాలకు సంబంధించింది. భారత్ం త్త్ి పరధాన గీంధం. ధృత్ రాషా ా పక్షం అసుర భావాలకు, పాండవ పక్షం దివూ భావాలకూ పరతీకలు.

ఈరండిటకి శరలరం లోను, విశి శరలరం లోను నిత్ూ సంఘరిణ ఉంటుంది. పరమాత్ీను ఆశీయించిన దెైవ సంపతి్ , ఆసుర సంపతి్ ని సరి
నాశనం చేస్ ుంది. దీనిన ఆడించేవాడు పరమాత్ీ. ఆయ్న కర్ వాూలు స్ాధు పరి రక్షణ,, అస్ాధు శిక్షణ, ధరీ స్ాథపన. మానవుని లో చెలరేగే
దుసా భావాలు- అంటే సచిచదానంద త్తాినికి వూతిరేకంగా పరవరి్ంచే అజఞానం మొదల ైనవి అస్ాదువులు. వీటకి వూకి్త్ిం వసే్ ధృత్ రాసుాాడు

మొదల ైన వారు ఏరపడుతారు. ఆత్ీ త్తాినిన ఆశీయించి, కరాీది యోగాలదాిరా సిసిథతిని చేరుక నే జఞానాశిసా భావాలే స్ాదు శబద వాచాూలు.

వీటకి రూపకలపన జరిగితే పాండవులు అవుతారు. ధరీ సంస్ాథపన అంటే వేరే ఏదయ కాదు –పై రండు పనులు జరిగితే ఏరపడే సిథతి. చీకట తొలగి
వెలుగు వచిచనటు
ే అననమాట. ఈదృషిా తో చూసే్ , సరాింత్రాూమి, సరిజుా డు, సరి కారణుడు, వాసుదేవ రూపం లో అవత్రించిన పరమాత్ీ
మహా భారత్ య్ుదాధనికి కర్ , కారయిత్ “అనానరు మహా వాూఖాూన శిరోమణి శలాక శరీగారు. స్ాక్షాత్ు
్ అపర సూత్ మహరిి అనిపిస్్ ారు.
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య్ుదాధనికి రండవ కారణం

రాజఞూశ.

నిజంగా

ఇది

రాజులకు దయ షం కాదు. ఇకకడ

పాండవ కౌరవులలో రండు
పక్షాలు

కాకుండా

సరి

నాశనం

మధేూ

మారీ ం

సూచింపబడింది. అదే రాజూం
లో సగభాగం. అదీ కుదరక
పొ తే అయిదు ఊళళే అయినా
ఇవిటం. కాని కౌరవ పక్షం

“వాడి సూది మొన ఇంచుక
మోపిన య్ంత్ మాత్రయ్ున్
భయమి యొనరిచ “ఇవిను ఫో
అననది.

ఇంక ంచెం

దూకుడుగా ముందుకు వెళ్ే
“ఎవిరైన

జయ్ంబు

సంగాీమమునన్

గొని

రాజూము

చేయ్ుట నిశచయించితి “అనేదాకా వెళ్ళంది. అంతేనా “ఆ మహా భోగం “సిదధ ౦
ి చేదాకా పటా న పటుా విడువకుండా అంగుళం కదలకుండా

కూరుచననది. రాజూం వీరభోజూం అననంత్ మాతారన ధరీం, నాూయ్ం ఇచిచ పుచుచక నే పదధ తీ, స్ో దరత్ిం మొదల ైన మంచి లక్షణాలను మంట

గలిసి పో యిేలా పరవరి్౦చటం వివేక వంత్ుల లక్షణం కాదు. వీటకరసం ఒక పక్షం అంటే పాండవ పక్షం చేయ్వలసిన కృషి అంతా చేసింది.
ఇంగలేష్ లో “గివ్ హిం ఏ లాంగ్ రోప్ “అననటు
ే చాలా ఉదారంగా వూవహరించింది. ఎంత్ట మహో ననత్ తాూగాలకైనా, ఎనిన విపత్ు
్ ల కైనా

త్టుాకరవాలని దృఢ సంకలపం తో ఉంది. రండవ పక్షమైన కౌరవ పక్షం వీటని నామ రూపాలు లేకుండా, త్ుడిచి పటా టానికి శ్ాయ్ శకు్లా
పరయ్తినంచింది.ఫలం అనుభవించింది.

మితిమీరిన అరధ లోభం ఎంత్ భయ్ంకరంగా పరిణమిసు్ందయ కురుక్షేత్ర య్ుదధ ం నిరూపించింది. ఈ

దృషిా లో మహా భారత్ య్ుదాధనికి అసలు కారణం అధికార దాహం. ఇది కౌరవులలో క ండంత్ గా ఉంట పాండవులలో గోరంత్ గా ఉననది.

త్తాినికీ, అరధ లోభతాినికీ మధూలో వాటతో విడదీయ్రాని సంబంధం ఉనన మానవత్ిం అనే ముడి ఒకట ఉంది.అనేక కరణాలలో మానవుడు

పశుత్ులుూడే, క నిన కరణాలలో విశిషుాడుగా కనిపిస్్ ాడు. ఈ క నిన కరణాలలో నిలదయ కుకకుని నిలబడితేనే అత్ని మానవత్ిం పరిగణన లోకి

వసు్ంది. పైన చెపిపన ధరీం, నాూయ్ం మొదల ైనవే ఆ క నిన కరణాలు. ఈ విషయ్ాలలో ఒక న్నతి, నియ్మం, లేకుండా పరవరి్ంచి సరి నాశనం
తెచుచకుననవారు దురోూధనుడు, కరుణడు, శకుని, దుశ్ాశసనుడు. నెైతిక బలం తో, అధికార దృషిాతో, పదద ల మదద త్ు తో, వీరిని అదుపులో
పటుాక నే సమరధత్ ఉనాన, కనునకావని పుత్ర వాత్సలూం తో, దురాశ,సంకుచిత్ సిభావం తో చాటుగా, సూటగా కూడా పో ర త్సహించినవాడు
ధృత్

రాషుాాడు.అత్ని

కపటత్ిమే

కురుక్షేత్ర

సంగాీమానికి

మయల

కారణమై౦ది.

నిదరశనాలునానయ్౦టునానరు శ్రీ శలాక వారు. వాటని గురించి త్రువాత్ తెలుసు క ందాం.

దీనిన

నిరూపించటానికి

పరత్ూక్ష,

పరోక్ష

భారత్ దేశ త్త్ి వేత్్లు ఏదెైనా ఒక అంశ్ానిన పటుా కరవటానికి 4 పరమాణాలను పాటస్ా్రు. అవే పరత్ూక్ష, అనుమాన, ఉపమాన, శబద

పరమాణాలు. వీటలో ఒక దానికంటే మరొకట కీమగా బలవత్్ రాలు. స్ాధారణంగా వాదం లో సిపక్షం, పర పక్షం, మధూమ పక్షం అనేవి
ఉంటాయి. ఒక పక్షానికే చెందిన మాటలు య్ధా త్ధంగా ఆమోదించ టానికి వీలు కాదు. రండు వెైపులా ఉనన ఉత్్ మ సిభావం గలవారి

మాటలను పరమాణంగా తీసుకరవాలి. వాద పరతి వాదులలో అజఞానం చేత్, ఆవేశం చేత్ త్మ త్పుపలు ఒపుపకరవచుచ. అపుపడు సిపక్షం
నుంచి వెలువడిన అభిపారయ్ాలను పరత్ూక్ష పరమాణాలుగా సీికరిస్్ ారు. ఇలాంటవి మహా భారత్ం లో చాలా ఉనానయి మచుచకి క నిన చూదాదం.

1-సంజయ్ రాయ్బారం అయిన కౌరవ క లువులో అరుజనుడి మాటలన్నన 50 శ్ోేకాలో సంజయ్ుడు వృదధ రాజుకు చెపాపడు. భీషీ దయర ణాదులు
ఆమాటలిన ధురవీకరించారు. “పాండవులు ఎవరి స్ాయ్ం తో మామీదకు వస్ా్రు ?”అని అడిగాడు గుడి్ రాజు. ఆమాట సంజయ్ుడికి ఒక విదుూత్
ఘాత్ం లా త్గిలి మయరఛపో య్ాడు. విదురుడు సంజయ్ుడు మయరఛపో య్ాడని రాజుతో చెపాపడు. సభలో ఉనన పదద లందరూ కురు వంశం
సరి నాశనం అయి పో యింది అనుకునానరు. అపుపడు గుడి్ రాజు “ఆ ఏమీ లేదు. పాండవులు సంజయ్ుడిని బాగా బదిరించారు అందుకే
మయరఛపో య్ాడు” అనానడు తాపీగా. తేరుకునన సంజయ్ుడు రాజుతో పాండవుల సహాయ్ సంపత్ు
్ లు బలం, బలగం ఎంత్ గొపపవో అనినటన్న
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పూస గుచిచనటు
ే వివరించాడు. అపుపడు ధృత్ రాషుాాడు –భీముని శకి్ స్ామరాధయలన్నన వరిణస్ ూ 60 శ్ోేకాలో కుళ్ళ కుళ్ళ ఏడాచడు. త్న నోటతో
తానే పాండవులకు చేసిన అనాూయ్ాలన్నన ఏకరువు పటాాడు. భీముడి స్ాహస్ానిన పదే పదే గురు్ చేసుక నానడు. గుండె చెరువెై పో యింది.
క ంపలు అంటుకుంటునాన రాజూ భాగం గురించి ఒకక మాట అయినా గుడి్ రాజు నోట నుంచి రాలేదు. య్ుదధ ం చేయ్టానికే నిశచయించాడు.

2- “చావరు, నొవిరు పాండవు –లేవురు నని న్నవు చెపపనిపపలుకులు దుః-ఖా వేశముల ై, చే-తో వుుతి్ గరంప జొచెచ దురార భంగిన్ “అని
శలూ పరిం లో య్ుదధ ం దాదాపు పూరి్కావచిచన సందరాం లో ధృత్ రాషుాాడుఅననమాటలివి. త్నవాళళళ అందరూ చచిచనందుకు పడుత్ునన
బాధ కంటే, పాండవులు చావలేదనన వేదనఅత్ూంత్ పరమాణంగా

ఆయ్న వెళళ గకాకడు. దీనిన ఆధారంగా ఒక స్ారి ఫ్ాేష్ బాక్ కు వెడితే

గుడి్ రాజు నిజసిరూపం తెలుసు్ంది. య్ుదాధనిన ఆయ్న ఎంత్గా ఇషా ంగా కరరుకునానడయ , య్ుదధ ం దాిరా ఎలాంట ఫలితానిన అంటే పాండవుల
సరి నాశనానిన ఎలా కరరుకునానడయ అవగత్ మవుత్ుంది. ఇంత్కంటే ధృత్రాషుాా ని లోగిలి అంటే అంత్రంగానికి పరత్ూక్ష పరమాణం వేరుగా
ఇంకరట ఏమీ అకకరేేదు అనానరు పారచారూ శరీగారు.

అనుమాన పరమాణం దాిరాకూడా గుడి్ రాజు కపట వృతి్ ని నిశచయింప వచుచ అనానరు శరీగారు. కిీయ్ాశ్రలురు దురోూధనాదులే అయినా

వారికి మయల శకి్ ముసలిరాజే. లోకం లో పరతి గయ
ీ పుకూ వీరాభిమానులు చాలా మందే ఉంటారు. ఇకకడ కౌరవ పక్షానినమనసూపరి్గా
ఆరాధించిన వాళళళ కనబడటం, కాని వారి పేరేను పటుాకరవటం కాని మనకు కని పించదు.అంటే వాళళ అ౦త్రాంత్రాలలో ఎకకడయ ఎవరు
ఎలాంట వారు అనే అభిపారయ్ం గయడు కటుాక నే ఉంది అని ఊహించవచుచ అంటారు శరీగారు.

సమరధ మైన పరమాణంగా కవి ఉపమానానిన సీికరిస్్ ాడు. మహాభారత్ం లో రండు పక్షాలవారిన్న శ్రీ కృషు
ణ డు ఉపమాన పరమాణం దాిరాఉదయ ూగ
పరిం లో విసపషా ంగా వివరించాడు –
“రోషమయ్ మహాత్రువు సుయోధనుడు,రు –సకంధ మందులో న గరుణ డలరు-గొమీ స్ౌబలుడు, గుసుమ ఫలములు, దు –శ్ాశసనుండు,
మయల శకి్ త్ండిర “
“ధరీజుండు ధరీ త్రు, వరుజనుడు ఘన –సకంధ, మనిల సుత్ుడు శ్ాఖ, కవలు –పుషప ఫలము, లేను, భయసురులును, వేద –ములు
దదీయ్ మైన మయల చయ్ము “.
ఈ రండు పదాూలు చాలా బలమైనవి. భారత్ త్త్్ వం అంతా వీటలో బీజ పారయ్ంగా ఇమిడి ఉండి. దీనిలో ధృత్ రాషుాా ని త్త్్ వం విసపషా ంగా
కనిపిస్్ ో ంది. “మయల శకి్ త్ండిర “అనటం లో నెపం దురోూధనుడి మీదకు నేటా ే య్టానికి వీలు లేదు. ఈ చెటా ు “అస్ారం “అన్న రండవ చెటా ు
“గాఢ స్ార సహిత్ం “అన్న శ్రీ కృషణ నిరణయ్ం. ఇకకడ అందరికీ ఒక అనుమానం రావచుచ. పాండవ పక్షపాతి కదా నలే వాడు ఆయ్న చెపిపన

మాట పక్షపాత్ం తో ఉండటం సహజం కదా అటువంటపుపడు దానిన పటుాక ని వేలాడటం భావూమేనా. అందుకే కృషు
ణ డు చమతాకరంగా “ధరీ
త్రువునకు మయల చయ్ం –ఏను, భయసురులు, వేదములు “అనానడు దీనిన తాతిికంగా లోత్ుగా త్రచి చూడాలి.

పో త్న లో తాను
స్ాహితీ బంధువులకు -ముకరకట శుభా కాంక్షలు --ఈ రోజూ నుంచి “పో త్న లో తాను “అనే భాగవత్ సంబంధ ధారా వాహికం మొదలు
పడుత్ునానను. సహజ కవి పో త్నా మాత్ుూడు త్నను తాను ఆవిషకరించు కుంటుననటు
ే గా రచన స్ాగుత్ుంది . అందుకే” పో త్న -త్నలో
తాను” అనన దానిన సరదాగా “పో త్నలో తాను “అని కలిపి శ్రరిిక పటాాను. ఇందులో “నేను “అని అంటే పో త్న గారే అని తెలుసు కర వాలి. ఈ
ఏకాదశి రోజూ న దీనిన పారరంభిసు్నానము. పో త్న భాగవత్ం లోని, ముఖూం గా దశమ సకంధం లోని విశ్లషాలు ఇందులో వుంటాయి. ఆయ్న
లోని కవిత్ి సంపద, వినయ్ం, భగవదాకీ్, అలంకార వెైభవం అన్నన ఆయ్న మాటలతో వింటుననటు
ే వుంటుంది . సమాదరిస్్ ారని
ఆశిసు్నానము.

సహజ పాండిత్ూం
నా, హరి, హర అభేద భావానిన ఇపపట దాకా మీకు తెలియ్ జేశ్ాను. నాది సహజ పాండిత్ూం అని వినన వినుచక ంటునానను.
“అనగా, చదువు, స్ాధనా లేక గాలి మయట గటా న, శుీత్ వాచాటనము “అని క ందరు భావించారు. కరుణనికి కవచ కుండలాలు, కుశ లవులకు,
జుర మాాకాస్ా్రా దులు, జనీ తో, సంసిదధ మైనవి కావా ?అటే నే నాకు కూడా నా పురాకృత్ సుకృత్ం వలే సిదధ ని
ి చది ఈ పాండిత్ూం. పూరి జనీ
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సువాసన, జనాీంత్ర బహుళ అధూయ్నం వలే లభించిన ఫలిత్ం ఇది . పుటుాక తో నా పుణూం వలే లభించిన పాండిత్ూం, త్పస్ాసధనతో
స్ాధించిన కవితా కౌశలం, కలిసి, ఆత్ీ మంత్ర పుషప సమరపణ చేశ్ాను. పరమేశిర పీరతితో, పేరరణతో, పరమేశిరానికత్ం గాచేసిన పని ఇది.
ఈ విషయ్ం లో ఇంత్ కంటే ఎకుకవ చెపపపలేను.

ఇక అనువాద విషయ్ం లో నేను చెపేపదేమీ లేదు. భగవానుడెైన వాూస మహరిి

వారసిన సంసకృత్ మహా భాగవతానిన అనువదించటం క ండను నెతి్ కత్ు
్ కరవటమే . భగవానుడు “రాముడు “ఈ అనువాదానిన చేయించాడు.
ఆ పలుకుల పులకలన్నన ఆ భగ వానుడివే. నేను నిమిత్్ మాత్ురణిణ. గంటం నాది -కదలిక “వారిది “..త్ులనాత్ీకం గా సంసకృత్, తెలుగు,
భాగవతాలను పరిశ్రలించిన మహాత్ుీలు క ందరు నా అనువాదం “హు
ు దయ్ాను వాదం “అనానరు. “అంత్రలేన పారవశూమే ధేూయ్ం గా,
పాండిత్ూం కంటే పరమారాదనికి, మయరి్ సందరశనం కంటే, సూఫరి్ సందరశనానికి, మేధా విలసనం కంటే, హృదయ్ వికాస్ానికి, ఆశచరూ కార

మైన పరజా ఞ పరకటన కంటే, పారవశూం తో కూడిన రస్ో దయ్ానికి పారధానూం ఇచాచనని, రస నిషూంద మాన మైన ఆనంద బరహీ సిరూప

స్ాక్షాతాకరానికే పారముఖూం ఇచాచనని, నా అనువాద వెైఖరి “హు
ు దయ్ాను వాద వెైఖరి “అని త్మ సహు
ు దయ్ానిన పరకటంచారు. నా అనువాద
పధ్ధ తి లోని విశ్లషాలన్నన మీకు తెలిసినవే. అవి శ్రీహరికి అరిపత్ నెైవేదూములే. సహు
ు దెైక వేదాూలే.

”రస్ో వెై సహా “అని వేదం అంది. రస సిరూపుడగు

భగవంత్ుని దివూ మంగళ విగీహం, ఎపుపడూ, మన మనసు లో
ఉండేటటు
ే మాత్రం చేయ్గలిగాని ఆనందం గా వుంది. నా బాల

కృషు
ణ నిన చూసి వెండి గడ్ ం వెలిగిస్ ునన ముఖ వరచసుస తో
వాూస భగవానులు వెనెనల బావులాేంట కనున లతో నవుిత్ు

“నా బాల కృషాణ !నువుి అచచం తెలుగు పిలే ాడివి అయి
పో య్ావురా ""అని అనానరని విని, నా మనసు ఆనంద

పులకిత్ మైంది. నా కళళళ సంత్త్ బాషప ధారా పరివు ుత్

మైనాయి. నేను ధనుూణిణ అయ్ానని పించింది. ఆందర భాగవత్

పదాూలు, ఆంధురల నోట అలవోకగా పలుకుత్ునానయి అట..
ఎంత్ట అదృషా వంత్ుణిణ నేను ?ఇది నా పూరి జనీ ఫలం. నా
మాధవుని దయ్ా వీక్షణ కటాక్షం.

సూరుూనిగా,

ననున

చందురనిగా

తికక య్జి ను

క ందరు

పో లాచరు.

మేమిరువురము ఆందర లోకానికి రండు వెలుగులం అట. స్ో మ

య్ాజీ పకకన నాకు పీట వేసి అందలం ఎకికంచారు. తెలుగు

జఞతికి, తెలుగు వేదాలు అన దగిన, మహా గీంధాలను రచించిన

రుషి పుంగవులం అట. ఆహా ఏమి నా భాగూం ?అంత్ర్ దురషిా తో

మహా భారత్, త్ంతారనిన, మంతారనిన, య్ంతారనిన త్న మనసుస

లో నిలిప, ఆయ్ా పాత్రలను నాటకరచిత్ం గా తీరిచ దిదద ి, ఎవరూ
త్న దారికి వచేచ స్ాహసం చేయ్కుండా చేసిన తికకన కవీశిరు

ల కకడ

?నేనెకకడ

?”ఛందయ

కళాధరాీల ైన శుీతి లయ్లను నేను ,

భావన.

బంధమగు

శబద ం,

స్ాధించానని” క ందరి

“త్గిన చోటే య్మ, పారస అలంకారాలను భాగవత్

కవితా గానానికి మృదంగ వాూపారం నిరిహించానాట “.నాదము

బరహీము. శబద మయ బరహీమే. నాద, శబద బారహీల అను

సందానమే

నేను

చేసిన

పని.

ధనోూశిీ.

ఆందర భాగవత్ పరశసి్ మన తెలుగు దేశ్ానినదాట మహారాషా ా దేశం

లోను మననన పొ ందింది. హిందూ ధరీ రక్షకులు, హిందూ స్ామారజూ స్ాథపకులు అయిన శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ కు గురు పరభుల ైన శ్రీ శ్రీ సమరధ

రామ దాససదు
ీ రువులు త్మ “దాస బో ధ “గీంధం లో నా భాగవత్ భకీ్, పరపతి్ నిపరశంశించారట., ఆహా ! ఏమి నా అదృషా ం ?.ఒక జఞతికి
కీర్ ని
ి , సూపరి్ని కలిగించిన “రామ దాసు “వరేనుూల మనససంత్ సువిశ్ాలం ? ఎలే లు లేని వారి భకి్కి, వారికి నాపై వునన వాత్సలాూనికి నేను
ఎంత్ కృత్జుా డిని ?
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నాద బరహీ యిెై, నారదుని అపర అవతార మైన తాూగరాజు మహాను ను భావులు ఆందర మహా భాగవతానిన, అను నిత్ూం పారాయ్ణ

చేసే వారట. తిరువయ్ాూరు లో తాూగ రాజస్ాిమి గృహం లో తెలుగు భాగవత్ పరతిఇపపటకీ చెకుక చెదర కుండాభదర
తెలుగు భాగవత్ దివూత్ి తేజః పుంజం. దీని కాంతి దశ దిశలా వాూపించింది.

పరి చారట. ఇది

త్మిళ దేశ నవయ్ుగ పరవక్ శ్రీ సుబరహీణూ భారతి “సిలకవి య్రశ్ాల్ “(క ందరు కవి రాజులు )అనే వాూసం లో ననున పరస్ ు తించారట.

హరికధా పితామహులు శ్రీ మదజఞజడ ఆది భటే నారాయ్ణ దాసు గారికి వారి అయిదవ ఏటనే “తెలుగు భాగవత్ం “తోనే అక్షరాభాూసం
అయిందట. భాగవత్ భకి్ చేత్న ఆయ్న రచనలు హరి కధా రూపం లో ఆందర స్ాహితాూనిన రంజింప జేసింది. అమాీ వాణీ !ఇది న్నవు ఇచిచన
అక్షరాభాూసమే. నా కైమోడుప న్నకే కదా !నేను ఎపుపడూ నిమిత్్ మాత్ురడినే.

”క్షోణి త్లంబు నెనునదురు స్ో కగ మొరకిక నుతింత్ు, సైకత్
శ్ోీణికి, జనచరలక చయ్ సుందర వేణికి, రక్షితామర
శ్లీణికి, దయ య్ జఞత్భవ చిత్్ వశ్రకర నెైక వాణికిన్

వాణికి, నక్ష దామ శుక వారిజ పుస్ క రమూ పాణికిన్”

భాగవత్ భకీ్
”ఆందర

వాగీయ్

పరపంచం

లో

విషు
ణ

భకీ్

మారాీనిన మొటా మొదట భాగవత్ం మయలం గా “ఈ పో త్
రాజు “సుపరతిస్ ం చేశ్ాడు “అని అనానరు. అది లోకరత్్ ర
కృషి అనానరు. వంగ దేశం లో ఆందర మహా భాగవత్ం
త్రువాతే శ్రీ కృషణ భకీ్ పారరంభామ అయినదట.. శ్రీ చెైత్నూ
పరభువుల “రాదా వలే భ మత్ం “,శ్రీ వలే భాచారుూల వారి
“శుదాదదెైిత్ం లేక పుషిా మారీ ం “లకు మన తెలుగు
భాగవత్ం లోని దశమ సకంధమే పారమాణికం అట. శ్రీ
చెైత్నుూలు ఆందర దేశమున పరూటంచి, మంగళగిరి లక్షీీ
నరసింహ స్ాిమిని దరిశంచి, నారట. అకకడ ఇపపటకీ శ్రీ
వారి

పాద

పదాీలు

వునానయ్ట.

అసలు

శ్రీ

వలే భాచారుూలు తెలుగు వారనాట. వీరు గుజరాత్,
రాజస్ాథన్ రాషాాాలలో, పుషిా మారాీనిన పరవరి్ంప జేశ్ారట.
అకకడ ఇపపటకీ తెలుగు వారు “త్లాంగులు “అనే పేరా
ఉనానరట.వారందరూ మన ఆందర మహా భాగవతానిన
నేటకీ భకీ్ తో పథనం చేస్ ునానరట. కనుక శ్రీ కృషణ భకి్న్న,
మధుర భకి్న్న స్ాహిత్ూం లో అందించిన ఘనత్ ఈ దాస్ాను
దాసుడు పో త్న దే అని చెబుత్ుంటే విని నా మనసు
పులకరిస్్ ో ంది. బహుశ్ా, ఆయ్ా భాషలలోని భాగవతాను వాదానికి త్గిన మహాకవులు జనిీంచ లేదేమో . ?ఆ మహా పుణూం నాకు దకికంది.
కాదు కాదు, కలిీ ంచారు నాకు- నాకు ముందునన కవి శ్లీషఠ ులు ఈ ఉత్ురూసాత్ నాకు కాదు, నా భాగవతానికే దకుకత్ుంది. “నానా
రాస్ాభుూదయోలాేసి యిెైన భారత్ము కనాన, రాస్ో లే సిత్మగు రామాయ్ణము కనాన, భకి్ రసం భాగవత్ం లో పరధానం గా పరపంచిత్మైంది
అనానరు., ,
”లలిత్ సకంధము కృషణ మయలము, శుకాలాపాభి రామంబు, మం
జులతా శ్ోభిత్మున్ సువరణ , సుమనసుసజఞానమున్, సుందరో
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జఞిల వృత్్ ంబు, మహా ఫలంబు, విమల వాూస్ాల వాలంబు నెై
వెలయ్ున్, భాగవతాఖూ కలప త్రువురిిన్, సదిిజ పారయ్మై. “
ఇలాంట దివూ భకీ్ పరతి పాదక మైన భాగవతానిన, తెలుగు చేసినందుకు నాకు జనీ రాహిత్ూమే కలిీ ంది. “ఈ జనీ రాహిత్ూం, సరాింధర జనానికీ
కలిీ ంది “అని ఒక మహాశయ్ుడు సలవిచాచరు. అంటే నా పూరిజనాీనికీ, నేను రచించిన భాగవత్ ఆంధీర కరణానికీ నట “అంటే ఏకవీ ఇంత్
రసవత్్ రం గా నేట వరకు భాగవతానిన తెనిగించ లేదట. దీని లోత్ుల తో సరి త్ూగే రచన “న భయతో న భవిషూతి “అట.”జయ్ంతి తే సుకృతినో
రస సిదధః కవీశిరాః “.ఎందరో మహాను భావులు అందరికీ వందనాలు. ఇదంతా ఆ అమృత్ భానా్నిన సంసకృత్ం లో నిక్షిప్ం చేసి , మనకు
అందించిన ఆ వాూస భగవానునికే చెందుత్ుంది.
త్పో ధనాూత్ుీడెైన ఆ మహరిికి నా నమో వాకాలు.,

వేద కలప వృక్ష విగలిత్మై, శుక --ముఖ, సుదాదరవమున మొనసి య్ునన భాగవత్

పురాణ ఫలా రస్ాస్ాిదన --పదవి గనుడు, రసిక భావ విదులు “

”వేదయ పనిషదాం, స్ారా జఞాతా, భాగవతీ కధా --అత్ుూత్్ మా త్లోభాతి

పుుధగయాతా ఫలోననతి “ “అ,ఉ, అం అనే మయడు మాత్రలతో ఆవిరాావినిచందే ఓంకార పరణవ మంత్రం. అలాగే రామాయ్ణ భారత్,
భాగవత్ములు మయడు, ఆందర వాగీయ్ానికి మయల స్ ంభాలు “అని క నియ్ాడిన సహృదయ్ులకు నా కుీత్జఞాతానజ లు తెలియ్ జేయ్టం కంటే
నేనేమి చేయ్ గలను ?
మా బావ గారు శ్రీ నాద కవి స్ారి భౌములు

ఇదంతా విని మా బావ శ్రీ నాద కవి స్ారి భౌములు చిరు నవుి నవుి

త్ునానరు. వారి కవిత్ిం లో పౌరధిమ, గాంభీరూం, శృంగారం తిరవేణీ సంగమం లా పవిత్రత్ సంపాదించు క నానయి. వారి కవితా వేశము, సీస
పదూ నిరిహణ ఎవరికి అబుాతాయి ?”సరసితీ వర పరస్ాద లబుదలు “మా బావ గారు. కారణ జనుీలు.. కనకాభి షేకం జరిపించుక నన కవి
రాజులు. ఆ నాట కవులనద రలన, త్న పాండిత్ూ పరకరి చేత్ ఓడించి, కంచు దకకను పగుల గొటా న ఉదద ండ కవి స్ారి భౌములు. పరమేశిర వర
పరస్ాద లబుదలు వారు. పురాణాలను అనువదించి, శ్రీ హరినెైషధానిన ఆందర సరసితికి “కనా్భరణం “గా సమరిపంచిన పుంభావ సరసిత్ులు.
పరజల భాష లోకూడా కవిత్ిం చెపిప, పరజఞ కవి గా గురి్ంపు పొ ందారు. తెలుగు స్ాహిత్ూం లో ఒక క త్్ మారాీనిన, పరపంచానికి చూపిన మారీ
దరిశ. నాకు గురు త్ులుూలు. మిత్ురలు, సహచరులు కూడా. “శ్రీ నాద య్ుగ “కర్ లని పించుక నన మహా కవి. వారి పరజా ఞ, పాటవాలు వారికే
సరి, వారొక కవితా కేసరి. ఆందర స్ాహిత్ూం లో విశృంఖల వీర విహారం చేసిన విశిషా కవి శ్లీసా ులు. “పండితా ఖండలులు “అని పండిత్ పరపంచం
లో వనెన కకికన వారు. అదిితీయ్ శృంగార కవి చకీ వరి్. వారి అశ్లష పాండితీ వెైభవానికి సదా నమసకరిస్్ ాను.
మా బావ గారి మారాీనిన, నా మారాీని బేరలజు వేశ్ారు క ందరు విశ్లేషకులు. మా బావ గారిలో “ఆడంబరం, అహంభావం, వునానయ్ని,
నేను ఆతాీభి మాని నని, నిరాడంబరుడిని “అనానరు. బావ గారు పండిత్ుల ై, కవియిె,ై సుఖ దుఖాల దిందిం లో చికుక క నానరట. నేను
దిందాి తీత్ం గా పరవరి్స్ ూ, జనన, మరణ రహిత్మైన కైవలూం పొ ందినానాట.

శ్రీనాధ బావ గారు శృంగారి గా ఎంత్ పేరు తెచుచక నాన,

“ఈశిరారచన కళా శ్రలుండ”అని తానే చెపుపక నానరు. మరి, నేను భోగిన్న దండకం వంట, పరమ శృంగార కృతి రచించినా, “భకు్ని “గానే చలా
మణీ పొ ందాను. కాశ్ర ఖండ, భీమ ఖండ, హర విలాస, శివ రాతిర మా హాత్ీయం లో భకీ్ భావానిన రంగరించి, కుమీరించి పో సినా, శృంగార నెైషధం
లో రకి్న్న, చాటువు లలోని, శృంగార పరసకి్ వలే , “శృంగార శ్రీ నాధుడు “గానే ముదర పడా్రు. రుకిీణీ కలాూణం, రాస కీీడలలో శృంగారం క ంత్
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మోతాదు మించినా, ననున
“తెలుగుల

పుణూ

పేటక

“అనే

అనానరు.

కారణం

ఒకటే

అనుక ంటునానను.

బావ

గారి

కృత్ులన్నన

నరాంకితాలు. వారి ఉజిల
ఘటాాలన్నన రాచ క లువుకే
సమరిపతాలు. పటా డు వారి
మత్ుకులు,

గుకకడు

మంచిన్నళళళ, పుటా ని దురదశ
లో కూడా, ఆ రాజస మయరి్,
కృషు
ణ డి

నో, శివుడి

నో,

దుయ్ూ బటాారు. “మత్ూహనురూతి “వారిది అనానరు. అయినా అవస్ాన దశ లో 'దివిజ కవి వరుల గుండియ్ల్ దిగీ ు రనగ, అరుగు చునానడు
శ్రీ నాదుడమర పురికి “అని తొడ గొటా న ధీర కవి. వారిది పౌరఢ వూకి్త్ిం.
ననున అంచనా వేస్ ూ “నరాదిపుల క లువు చేయ్ లేదని, సిరులకరసం వేమపరాేడ లేదని, అధికారానికి ఆశించ లేదని, అహంకారానిన
పరకటంచ లేదని, అంటూ, పూరి కవులను, భావి కవులను, క నియ్ాడాను అని అనానరు. నిజమేనని నేను అనవలసి వస్ో్ ంది. సమకాల్మనులు
ఎవరు మచాచరు ?.మరి నా అంత్ రంగం లో అందరు” విషు
ణ చిత్ు
్ లే “.పుటా ని కవులకు జేకరటా టం నేను అలవరచుక నన సహన శ్రలం.,
అలవడిన సంస్ాకరం. హాలికుడనెై కవితా కేదారానిన పండించ టానికి కృషి చేశ్ాను.
”ఇమమను జేశా రాధముల కచ్చచ, పుర్ంబ్ులు, వాహనంబ్ులున్స
సొ ముమలు కొనిు పుచుచకొని, సొ కక, శరరర్ము బ్ాస్త్, కాలు చే
సమ్మమట వాటటలం బ్డక్, సమమతి శీర హరి కచ్చచ, చెప్పి, న్న
బ్మ్మమర్ పో త్ రాజొక్డు, భాగ్వత్ంబ్ు, జగ్దిిత్ంబ్ుగ్న్స “.
బావ గారికీ నాకు తెచిచన పో లిక చరిత్రకే పరిమిత్ మైతే చాలు. వారి అంత్సు్ తో ననున చేరచ వదుద. నేను భాగవత్ పద సేవా త్త్పరుడనుఅంతే.
మానవ సేవే మాధవ సేవ
”మధు మయ్ ఫణితీనాం మారీ దరలశ మహరియ్ః 'కవిత్ిం అనే పాలలో భకీ్ అనే పంచ దార కలిపి భాగవత్ రస్ాయ్నానిన పాకం చేసి,
లోకానికి అందించిన అమృత్ హస్ ం” నాదని అనానరు.
”బాల రస్ాల పలే వ నవపలే వ కరమల “మైన భాగవత్ కావూ కనూను, “తెలుగు గుండెలే ో “మందార మకరందాలను అందించా నట.. తెలుగు
జఞతి నిరీల మందాకిన్న వీచికలలో డయ ల లాడిందట. ఈ పరశంశలకు నాకు మనసు ఆనంద పరవశ మవుతోంది. ఈ చినన కృషికే నాకు మపుప
వచిచంది. నా జీవిత్ ధేూయ్ం నెర వేరింది. నర నారాయ్ణులకు భేదం లేదు. నరుడు, నారాయ్ణుడు గా మారాలి. కలియ్ుగం లో భకి్,
భగవంత్ుని చేరే అతి తేలిక మారీ ం. ఎందరో భకీ్ వరులు ఈ మారీ ం లో పరయ్ాణించి, మారీ దరశకం గా నిలిచారు. ఆ దీప కాంతిలో మనం కూడా
పయ్నించి, పరమేశిర స్ానినధాూనిన చేరాలి. అదే మన త్పన కావాలి.
అయితే మన చుటూ
ా వునన పరిసథ త్
ి ులను కూడా గమనిసూ
్ ండాలి. మాధవుడు అనినటా అంటే పిపీలికాది బరహీ పరూంత్ం వునానడు
అనన సపృహ తో జీవించాలి. మరి మానవ సేవ మాధవ సేవ కాదా ?అవును. “జగత్ హిత్ము నందు నియ్ుకు్ ల ైన వారే ననున చేరుదురు
“అని గలతాచారుూడెైన శ్రీ కృషు
ణ డు సియ్ం గా చెపాపడు కదా. “సరి భయత్ హృదయ్ాంబుజ వరి్ య్గు, త్నను అవజఞా చేసి, విగీహారాధన చేసిన
వాడు మయ డుడు ”అని భాగవత్ం తెలుపు తోంది. శ్రీ హరి సేవ చేస్ ూ, భకు్లను కాని, ఇత్రులను కాని, సేవించని వాడు స్ాధారణ భకు్డు.
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ఈశిరుని పై పేరమ, భగవదాాకు్లతో సేనహం, కృప వునన వాడు మధూముడు. సకల భయత్ రాశిలో త్న యొకక, పరమేశిరుని యొకక
రూపానిన, త్నలో, భగవంత్ునిలో, సరి భయత్ పరపంచానిన దరిశంచే వాడు భాగవతోత్్ ముడు. అలాంట భాగవత్ ఉత్్ ముడు చేసే సమాజ పర
మేశిర సంసేవనమే, పరమేశిరుడికి అత్ూంత్ పీరతి పాత్రం అని వాూస భాగవత్ము నొకిక చెపిపంది. శ్రీ శంకర భగవతాపదులు కూడా “దేయ్ం
జీనా జనా వన చిత్్ ం “అని పారరిధంచారు. ఇదే నా పరహాేడుడూ, చేశ్ాడు. విమయఢ చిత్ు
్ ల ైన జనానిన గయరిచ పరిత్పించాడు. స్ామాజిక సపృహతో
భగవంత్ుడిని పారరిధంచాడు.
”“భగ్వదిదవూ గ్ుణాను వర్ాన, సుధ్ా పారప్ైూక్ చ్చత్్
త నద నెై
బ్ెగ్ డాన్స, సంసర్నోగ్ర వెత్
ై రి ణికన్స, భినాుత్్మల ై, తావకీ
య గ్ుణ, సోత త్ర పరానుమఖతాామున, మాయా సౌఖూ భావంబ్ులన్స
సుగ్తిం గ్ానని, మయదులం గ్ని, మదిన్స శోకంత్్ సరేాశారా “
ఇలాంట వారి గురించి పటా ంచుకరమని సిఫారుస చేశ్ాడు. అటాేగే “సకల దిగంత్ వాూప్ య్శ్ో విరాజిత్ుడు రంతి దేవ మహా రాజు “ త్న
సరిస్ాినిన దీనులకు సమరిపంచి, పేదరికానిన వరించాడు. కూటకి, న్నటకి, కరువు ఏరపడినా, ధెైరాూనిన కరలోపలేదు. సకుటుంబం గా 48 రోజులు
“నిటురప వాసం “చేశ్ాడు. ఆ మరానడు క ంచెం నెయిూ, పాయ్సం, న్నరు పారపి్ ంచాయి. ఇంత్లో ఆకలితో వునన బారహీణుడు రాగా, “హరి
సమరపణ “గా సగం పాయ్స్ానిన అందించాడు. త్రాిత్ ఒక శూదురడు వసే్ , మిగిలిన దాని లో సగానిన, ఒక కుకక వసే్ మిగిలినది అంతా
ఇచేచశ్ాడు. వునన కాసిని న్నళళళ తాగి త్ృపి్ చెండుదామని అను క నానడు. ఇంత్లో ఒక చండాలుడు వచిచ “మానవ కుల నాద, దపిప గా
వుంది, ఆకలితో అడుగు వెయ్ లేక పో త్ునానను. కాస్ మంచిన్నరు ఇచిచ ఆదుకర”అని పారరిధంచాడు. అత్నిలో “సదాశివుని “రంతి దేవుడు
గమనించి, స్ాను భయతితో, ఆరు్డెైన ఆ చండాలునితో తాదాత్ీయం చెందియి లా, అనానడు.
”అనుము లేదు, కొనిు మధురాంబ్ువులునువి, తారవుమను, రా
వను, శరరర్ దార్ులక్ు నాపద వచ్చచన, వారి యాపదల్,
గ్రనున దాల్చచ, వారిక సుఖంబ్ులు, స్తపయుట క్ంటే, నబండు మ్ే
లునుదే, ?నాక్ు దిక్ుక పుర్ుష్ో త్త ము డొ క్కడు సుముమ పులకసా !,
ఇకకడ” అనన” అనే పదం అనేక స్ారుే వాడినందుకు రంతి దేవుని అనుకంపా హృదయ్ానిన తేట తెలేం చేస్్ ో ంది అనానరు. అత్నిన
ఓదారచటానికి చేసిన పరయ్త్నమే ఇది. ఇందులో పారస ఉందా, పద బంధం ఉందా అనన ఆలోచనే లేదు. మంచి మనసునన వారికి ఇందు లో
మంచి కనిపంచింది. అది వారి సంస్ాకరం. హృదయ్ం దరవించే సనిన వేశమే ఇది. త్న పారణాలను కాపాడు కర కుండా అతిధి పారణ రక్షణకు
ముందుకు రావటం గుండె చమరుసు్ంది..రంతి దేవుని తాూగం యొకక ఉత్ురూసాత్ ఈ పదూం లో రస మారీ ం లో ఆవిషకరింప బడింది అని
సహృదయ్ులు అభినందించారు. ననున మానవతా మయరి్ అనానరు. రంతి దేవుని కీర్ ి ముందు ఈ మాటలు ఏపాటవి ?”సేవ సేవ క రకే గాక,
సేవ సంస్ాకరారధం అని, అది పరమేశిర సందరశన పారపి్ కి దయ హదం చేస్ ుంది. అపుపడు లోకా రాదన ఈశిర ఆరాధానమే అవుత్ుంది. ఈశిరుడు
ఎవరో కాదు “విశి వట వృక్షానికి బీజం. జగత్ు
్ అంతా, పరమేశిరుని దివూ కళా మందిరం. అలాంట దివూ కళా మందిర
ఆరాధకుడేపరమేశిరునికి

పీరతి పాత్ురడు. అని రంతి దేవుని కధలో అందరు తెలుసుకరవాలిసనది. పరకక వాడిని పటా ంచుకర కుండా న్న భకీ్

పండదు అనే నేను చెపాపను. నరుని లో నారాయ్ణుడిని దరిశంచ మనానను. మానవ సేవే మాధవ సేవ అని అననది అందుకే. ఇవన్నన పూరిం
మన మహాత్ుీలందరూ చెపిపనవే. నేను మళ్ళళ జఞాపకం చేశ్ాను క ంచెం ఆరి్ తో.
పరహాేదుడు ఆజనీ జఞాని, గజేందురడు అరధ జఞాని, కుచేలుడు ఆరిధక దురదశ్ా పీడిత్ుడు. అందరికి మయలం మాత్రం “ఆరి్ “అది జీవాత్ీ పరమాత్ీకు నివేదించుక నే అలౌకిక మైన ఆరి్. భకీ్ పరమైన ఈ ఆరి్ని, సరి కాల్మన స్ామానూ జనుల, ఆరి్గా చితిరనాచనని అందుకే నేను”పరజఞ
కవి “ని అన్న గురి్ంచిన వారూ వునానరు. నా పదూ పాదాలు స్ామత్లుగా లోకరకు్లుగా పరజలోేకి చొచుచకు పో య్ాయ్ట. ‘
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“దీనుల క్ుయాూల్చమిను -దీనుల ర్క్షింప మ్ేలు దీవన బ్ ందన్స
దీనావన, న్నకోపుిను, --దీన పరాధ్ీన దేవ దేవ మహీశా “
ఇలా ననున పరజఞ కవిని చేసిన వారి ఔదారాూనికి, నా కృత్జా తా పూరిక వందనాలు. నాకు ఈ పేరు నపుపత్ుందా ?అని నేను ఆశచరూ
పో త్ునానను. “వర గోవింద కదాసుదారస మహా వరోిరు ధారా పరం పరలం గాక, బుదేందర చందర !ఇత్రోపాయ్ాను రకి్న్, బర వి స్ ర, దురాదంత్,
దురంత్, దుససహ జనుససంభావితానేక, దు స్ ర, గంభీర కఠోర కలీష, కనదాదవానలంబారునే “
“న్న పాద క్మల స్తపవయు --,న్న పాదార్చక్ుల తోడి నెయూము, నితాం
తాపార్ భయత్ దయయును -దాపస మందార్ నాక్ు దయ స్తపయ గ్దే “
ముగ్ుార్ు భకత క్వి రాజులు
”గ్ుడులు క్టటు ంచే క్ంచర్ా గ్ోప రాజు --రాగ్ములు గ్యరచ కాక్ర్ా తాూగ్ రాజు
పుణూ క్ృతి చెప్ి బ్మ్మమర్ పో త్ రాజు --రాజుల్మ ముర్ుార్ు, భకీత రాజూము నక్ు “
అనానరట ఎవరో మహా కవి రాజు. వారి మోజులకు నా జఞజుల అంజలి. భాగవతానిన భయమిలో పాతినా, “బాల రస్ాలమై “పైకి లేస్ ుందట.
పో త్నన భాగవత్ం ఎపుపడు చూసినా, “అపుపడే తీసిన వెనన లా” ఉంటుందట. అందుకే దానిన వదలి

పో డు చినిన కననయ్ూ “అనానరు

ముదుద ముదుద గా, క ందరు. నా పదాూలు పాలు తాగిన లేగ దూడలాేగా పరుగత్ు
్ తాయ్ట. వెనెనలోే ఆడు క నే కనెన పిలేలాేగా గంత్ు
లేస్్ ాయిఅట.. లలిత్ రస్ాల పలే వాలాే మత్్ మత్్ గా చితా్నికి హత్ు
్ క ంటాయ్త్. నిరీల మందాకిన్న వీచికల ై జల జలా పరవహిస్్ ాయి అట.
మందార మకరందాల ై చవు లూరిసత్ అట..అమోీ ఇంత్ అందం గా ఉనానయ్ా నా పదూ కనాూ మణులు ?,. అవును -నేను మనసు లో,
మాటలో, పాటలో, పదూం లో, నుడికారం లో, ఆచారం లో, వెలుగులా, వెనెనలలా, మలయ్ మారుత్ం లా, కలిసి పో య్ాను మీలో. తెలుగు వారి
నిత్ూ జీవిత్ం లో, నిండు గుండెలో, ఉచాచవస నిస్ాసవస్ాలలో, నిండి వునానను. నిజం -నిజం -నిజం –
“ఉదయ్ భానుని కిరణాలలో, య్దు కిశ్ోరుని మృదు చరణాలలో, చలే లమేీ గొలే భామలోే,, విలుే పటా న, సత్ూ భామలోే, కుచేలుని అటుకులోే,
కనక చెలుని కిటుకులోే, పలే వానీ నల వలపులలో, పిలేన గోీవి పిలుపులలో, కని పిస్్ ాను “అట,విని పిస్్ ాను అట ఔను, ఔనౌను. సహజ
సుందర శయ్ాూ స్ౌభాగూం లో, ఉయ్ాూలలు ఊగాయి,నా తియ్ూని పదాూలు. అది నా స్ౌబాాగూం. మీ అందరి సుమనో హృదయ్ం. ఈశిర
సంకలపం. నా పురాకృత్ ఫలం. అంటే నేనెపుపడు నిమిత్్ మాత్ురనేన. పలికించిన వాడు వాడే, పలికింది వాడిని గురించే కదా మరి అలాగే
వుంటాయి వుండాలి,వునానయి.., , ,
”తిరజగ్న్స మోహన న్నల కాంతి త్ను ఉదీదప్్ంప, పారభాత్, న్న
ర్జ, బ్ంధు పరభ మ్మైన, చేలము, పయన్స ర్ంజిలా , న్నలాలక్
వరజ సంయుక్త , ముఖార్ విందమతి స్తపవూంబ్ెై, విజుర మిభంప, మా
విజయుం జేరడు వనెు కాదు, మది నావేశించు నెలాపుిడున్స “
ఈ పదూం లో శయాూ సౌభాగ్ూం ఉందీ అంటే, అది ఆ ఆది శేషయూ ప్ై పవళించ్చన, ర్మా వలా భుని క్ర్ుణా పాంగ్మ్ే.
“చ్చత్రంబ్ులు, తెల
ైి ోక్ూ ప -విత్రంబ్ులు, భావ లతా లవిత్రంబ్ులు,, స
నిమత్రంబ్ులు, ముని జన వన --చెైత్రంబ్ులు, విష్
ా దేవు చారిత్రంబ్ుల్ “
ఈ పదూం లో ని మృదు మధుర్ పద బ్ంధం -క్ూడా భవ బ్ంధ హారి క్ృపా విశేషమ్ే.
”భయసుర్ుడవు, బ్ుదిి దయా --భాసుర్ుడవు, శుది వీర్ భట సందో హా
గ్ేరసర్ుడవు, శిశు మార్ణ --మాసుర్ క్ురత్ూంబ్ు ధర్మ మగ్ునే త్ండరర “
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“

“ఉదేరక్ంబ్ున రార్ు, సహసర ధ్ార్ుల ై, యుదాివనిన్స లేర్ు, కం
చ్చదోర హంబ్ును న్నక్ు జేయఋ, బ్లోతేచక్ంబ్ు తో, జీక్టటన్స
భదారకార్ుల, చ్చనిు పాపల, రానా పౌరధ్ి కరయా హీనులన్స,
నిదార సక్ుతల, సంహరింప నక్టా న్న చేటట లేటా ాదేదేనో “

అని దౌరపదీ మాత్ త్న శిశువులఊచ క త్్ కు దుఃఖిసూ
్ , అశితాథమ తో అనన మాటలు. ఇవి నననయ్ూ గారి ఒరవడి లో నడిచిన పదాూలు.
“వీరేవిరు ?శ్రీ కృషు
ణ లు --గారా !ఎననడును వెనన గాన రట కదా
చోరత్ింబ్బంచు కయ్ును --నేరరట, ధరితిర నిటా , నియ్త్ులు గలరే “
అని య్శ్ోదా దేవి బాల కృషు
ణ ని తో, అంటుంది భాగవత్ం లో. ఇది త్లిే -క డుకును గౌరవించటం గా భావించటం గా భావించారట పాపం
క ందరు. ఇకకడ కూడా నాకు భటాారకు ల వారే మారీ దరశకులు. --ఆయ్న అనలేదా --”వీరవి రయ్ూ దురపద మహా రాజులే “ ఈ పదూమే
నాకు శిరో దారూం.
అయితే, అరధం చేసు కరలేని వారికి మాత్రం, ఒక కవి అననటు
ే “అరసికాయ్, కవిత్ి నివేదనం, శిరసి మాలిఖ, మాలిఖ, మాలిఖ “అనేంత్ట
వాడిని కాను. వారికీ ఓ నమస్ాకరం.
గజేందర మోక్షం, భీషీ స్ వం, గోపికా గలత్, రుకిీణీ కలాూణం, లోని పదాూలు తెలుగు వారి నాలుకలపై, ఎలే పుపడు నరి్స్్ ాయి అట. అది
సహృదయ్ుల అవాూజఞను రకీ్, శ్రీ కృషణ ల్మలా త్రంగం పై గల నిరినదర భకీ్ను

రాస్ా ల్మలా విహారం--చివరి భాగం
“పుటా నేరచనో, పుటా క నేరచనో ?--చిటా బుదుద లిటా , పొ టా వడుగుపొ టా నునన పిలే, బయమలునని నవిి -యిెలమి ధరణి, దాన మిచెచ నపుడు”

అనన పదూం లో అంత్రలేనం గా, కవితా వాూపి్ వుందని ఒక బుధ వరేనుూడు అనానరు. శ్ైలికి ఉదహరించ వలసి వసే్ , భాగవత్ం అంతా
ఉదాహరించాలిస ఉంటుందని, ననున

ఆకాశ్ానికి ఎతి్ న వారూ వునానరు. సమభావం తో చూడమనే నేను వినన వినుచక ంత్ునానను.

వాగయాషణం భయషణమే, అయినా అది మోతాదు ను మించ రాదు.

“భయషణములు వాణికి నఘ --పేషనములు, మృత్ుూ చితి్ భీషణములు,హృతో్ష ణములు, కళాూణ వి -శ్లషణములు హరి గుణోపచిత్ భాషణ
ముల్ రాసల్మల శ్రీ కృషణ పరమాత్్ య అదుాత్ ల్మల. అదొ క కమన్నయ్ దృశూ కావూం. ఎపుపడయ రామావ తారం లో ఋషులు “పుమాసమోహనుడు,
ఏక పతీన వరత్ుడు, అయిన శ్రీ రామ చందర మయరి్ని, “పరిషింగ సుఖం “కరరారు. వారికి ఆ అవకాశం “బహుపతీన రూప జీవితాత్రుడు గా,
పరభవించ నునన శ్రీ కృషాణవ తారం లో లభింప జేశ్ారు పరమాత్ీ. పారకృత్ మాధురూ సపరశ పొ ందిన గోపికలు, మాధురూ దరశనానికి పరతీక ల ై
నిలిచారు “అని చకకని అనుభయతిని కలిీ ంచారు అంత్రారధం తెలిసిన మహన్నయ్ులు.

వేణు గానం చేత్ ఆకరిిమపబడి, కీమంగా రాస మండల నృత్ూం లో భాగ స్ాిమినుల ై, కాతాూయిన్న దీక్షా వరత్ుల ై, శ్రీ కృషు
ణ ణిణ భర్ గా పొ ందాలని
కరరుక నానరు. ఆయ్నేన సరాిత్ీనా శరణు పొ ందితే కాని, ఆ అదృషా ం లభించదు. ఇదే అరుజనునికి ఆ త్రాిత్ కురు క్షేత్ర సంగాీమం లో గలతా

చారుూనిగా “సరి ధరాీన్ పరిత్ూజూ, మామేకం శరణం వరజఞ”అని ఉపదేశించ టానికి “బీజం “.నదులు, సముదారలు, పరకృతి సిరూపాలు. వీరు,
వీరికి సిసిరూప కేందారలుగా వుండే స్ాథనాలోే ల్మనం కావటం, ఒక అనాచాచదిత్ సహజ సమేీళనం. అకకడ నదులు స్ాగారాలలో, గీహ,

తారాదులు, సూరుూనిలో, ఆకాశం వాయ్ువుతో, వాయ్ువు అగినతో, ఇలా జరిగే ఏ సంగామానికైనా, దికుకలే అంబరాలు. ఆ సంగమమే
పరళయ్ం -అంటే పరకృషా లయ్ం. ఇకకడ కూడా, గోపికలు శ్రీ కృషు
ణ ణిణ పో నడటం లో, దికుకలు అమారాలుగా కలిగి వుంటారు. వారు కరరింది
పరిషింగ సుఖం. ఆయ్న ఇచిచంది ముకి్ కాంతా పరిషింగ సుఖం. అదే జనీ చరితారధమైన అపూరి సనిన వేశం. ఆత్ీ పరమాత్ీ లో
కలిసే అదుాత్ దృశూం. పులకించిన త్నువులతో, వీక్షించాలిసన పున్నత్ విషయ్ం, విశ్లషం.

“గోపజనము లందు, గోపిక లందును --సకల జంత్ువు లందు సంచరించు నా మహాత్ుీనకు, బరానీ న ల విరు --సరి మయ్ుడు ల్మల

సల ప గాక “.”ఎవిని చే జనించు, జగమవిని లోపల నుండు ల్మలమైఎవిని య్ందు డిందు, బరమేశిరుడే విడు, మయల కారణంబవి
డనాది

మధూలయ్ుడెవిడు,

సరిము

దానయిెైన

వాడెవిడు,

వాని,

నాత్ీభవు,

న్నశిరునే

శరణంబు

వేడెదన్

“

అని సృషిా, సి్ తి, లయ్ కారకుడెైన పర బరహాీనినసంసీరిస్ ునానను. ల్మలా మానుష విగీహుడెైన శ్రీ కృషణ భగవానుని, పరవర్ నం, సంభాషణం,

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

స్ వన్నయ్మే. లోక సంగీహారధ ం అతిధి ని యిెటే ా సత్కరించాలో, బాలూ సేనహిత్ులను ఎలా, సంబావినాచలో, శ్రీ కృషు
ణ డు “కుచేలో పాఖాూనం “లో
ఆచరించి చూపాడు. అది ఆయ్న పరవర్ నమే. నేనేమో నిమిత్్ మాత్ురడిని. ఆయ్న రాయిసు్నన ఆయ్న చరిత్రం, ఔచితీయ్ుత్ం గా కాక

ఇంకేలాగా వుంటుంది ?ఆందర మహా బాగవత్ం లో శిలప రహశ్ాూలన్నన మీకు కరత్లా మలకాలే. వాటని మళ్ళళ వివరిస్ ూ
మిమీలినఇబాంది

పటా ను. క నిన విశ్లషాలను మాత్రం వివ రించాలి- త్పపదు. రుకిీణీ కళాూణ ఘటా ం లో శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ పాంచ జనూ

శంఖానిన పూరించే సందరాం లో “పూరించెన్ హరి పాంచ జనూము, కుీపామోారాసి, స్ౌజనూమునూారి దాినా చలాచల్మకృత్ మహాభయత్

పరచెైత్నూమున్ స్ారో దార సిత్ పరభాచకిత్, పరజనాూది రాజనూమునూ
ద రల భయత్ విపనన దెైనూమును, నిరూ
ధ త్ దిిషతెైసనాూమున్ “

“శంఖానికి పూరించిత్ం స్ారధకత్ను “పూరించెన్ “అనే మాట తో, శ్ారూ
ద ల వికేీడిత్ పదూం లో వికీీడిత్మైంది. శంఖ ధిని “భం, భం “అని విని
పించాటానికి “భకారాం “అయిదు స్ారుే పరయోగించటం జరిగింది. పాంచజనూం కనుక “అయిదు భకారాలు” చోటు చేసుక నానయి. దానితో వీర

రస స్ో పరకం గా పదూం స్ాక్షాత్కరించింది. ధినికి అనుకరణం గా “స్ౌజనూ, చెైత్నూ, దెన
ై ూ, సైనూ, “శబాదలతో స్ాధింప బడింది “అని ఒక
సహృదయ్ుడు చాలా బాగా విశ్లేషించాడు. పూరించిన వాడు పరమాత్ీ కనుక, ఆ శబాదలు, అరాధలు అంత్గా ఒదిగి

పో య్ాయి.

పరతిధినించాయి. అరి వీర భయ్ంకర మైనాయి. గజేందర మోక్ష ఘటా ం లో “అల వెైకుంఠ పురంబులో “అనే పదూం మొదలు పటా , క ంత్ నడిచే
సరికి నాలో అహం అడు్ వచిచందేమో, ఆగి పో యింది. అహం త్గిీ, మళ్ళళ పరమేశిర ధాూన నిమగునడను కాగానే, పరమాత్ీ సియ్ం గా
వచిచ, ఆ పదాూనిన పూరించిన సంగతి మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈ పదూం, ఎత్ు
్ గడ “మతే్ భ వికీీడిత్ం ;;లో. ఆ త్రాిత్, “సిరికిం జపపడు “ఆ

త్రాిత్ “త్న వెంటన్ సిరి, లచిచ వెంట నవ రొద వారత్ము', ;ఆ త్రాిత్ “త్న వేంచేయ్ు పధం బు, “ఆ పిమీట “చనుదెంచెన్ ఘనుడలే వాడే

“,అనే పదూం, చివరికి “కరుణా సింధుడు శ్ౌరి వారి చరమున్ ఖండింపగా బంప “ఆ ఘటా ం లోని చివరి పదూం దాకా, అన్నన మతే్ భాలే. ఇదొ క
వింత్ సి్ తి. గజేందురడు “రావే వరద, సంరక్షించు భదారత్ీకా 'అని వేడి కరలు చేశ్ాడు. శ్రీ హరి “మతే్ భ రక్షణా య్త్్ చిత్ు
్ డెై “హడావిడి గా

పరుగత్ు
్ క ంటు వచేచశ్ాడు. ఆయ్న హృదయ్ం లో అడుగడుగునా “మతే్ భ వృతా్ంత్మే “మదులు త్ుననది. ఆయ్న మనసు త్న భకు్డెైన
“మతే్ భ “మయ్మయింది. అందుకే, అలా మతే్ భాలు పదాూలోే పరిగతా్యి. కరి అంటే ఏనుగు అది వేగానికి పరసిదధం. అందుకే పరమాత్ీ
అంత్ త్ిరగా

రాగలి గాడు దీనుడెన
ై భకు్ని “కుయిూ “ఆలకించి.. అందుకే శ్రీ హరికి “ఏనుగు అంబారి “కూరాచను పదాూలలో. అదొ క దివూ

మైన ఊహా సంచారమే. నా మానస మతే్ భానిన అధిరోహించి, ఆజఞా పించేది ఆ ఇభ రాజ వరదుడే. శ్రీ మనానరాయ్ణ చరితామృత్ పానానిన,
రుచి చూప వలసినది పో యి, నా స్ో ది విని పించానేమోఇంత్ వరకు. ఆ అఘ పరక్షాళనకు హరినామ సంకీర్నం చేసి, త్రిదద ాం

“శ్రీ

కృషాణ,

య్దు

భయషణా,

నరసఖా,

శృంగార

రతానకరాలోక దయర హి

నరేందర వంశ దహనా,
లోకేశిరా, దేవతా న్నక
బారహీణ

గోగ

ణారి్ హరణా, నిరాిణ
సంధాయ్కా
మొరకకద

న్నకున్

దురమపవే,

భవ లత్ల్, నితాూను
కంపానిదీ

;”

మరి

“అమీ “లేనిది ఇహ

పర స్ౌఖాూలు లేవు
కదా. ఆమను ఒక స్ారి సీరిస్్ ా. “హరికిం బటా పు దేవి, పునెనముల పో వరధ ంపు, బనినకక చందురు, తో బుటుావు, భారతీ గిరి సుత్ల్, దొ నాడు
పూబో డి, తామర లందున్ డేడి, ముదద రాలు, జగముల్ మనినంచు నిలాేలు, భాసురత్న్, లేములు వాపు, దలిే , సిరి యిచుచన్, నిత్ూ కలూ
ణముల్ “ హరి హరులకు భేదం లేదనే విషయ్ం ముందే మనవి చేశ్ాను మీకు. అందుకే మా కులదెైవం భోళా శంకరుడు—
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“వాలిన భకీ్ మొరకకద నవారిత్ తాండవ కేళ్ కిన్, దయ్ాశ్ాలికి, శూలికిన్, శిఖరిజఞ ముఖ పదీ మయ్యఖ మాలికిన్ బాల శశ్ాంక మౌలికి,
గపాలికి, మనీధ, గరి పరితోనూీలికి, నారదాది, ముని ముఖూ మనససరసీ రుహాళ్కిన్ “ అలాగే లక్షీీ దేవికీ ఉమాదేవికీ భేదం లేదని కదా

ఉపనిషత్ు
్ లు, పురాణాలు ఘోషిస్ ునానయి. అందుకే అమీ వారికర దండం పటుా క ందాం “అమీల గనన య్మీ, ముగురమీల మయల
పుటమీ, చాల పేదదమీ, సురాసురులమీ, కడు పారడు పుచిచన య్మీ, త్నున లో నమిీన వేలుపటమీల, మనముీల నుండెడి య్మీ,
దురీ , మాయ్మీ, కృపాబ్బద ఈ వుత్, మహత్ి, కవిత్ి పటుత్ి సంపదల్ “ దాదాపు 500 ల సంవత్సరాలు అయినా, తెలుగు భాగవత్ం మీ
అందరి నాలుకలపై, నరి్స్ ూనే వుంది. ఎందరందరో పరిశ్రలన, పరిశ్ోధనా చేస్ ూనే వునానరు. శ్రీ వెంకటేశిర పాద పదాీల చెంత్, నాపై ఒక

అధూన కేందరం వుందట. “ఈ అనన “పై మీకు ఎంత్ ఆదరం వుందయ నాకు తెలుస్ో్ ంది. మీ సహృదయ్త్కు నా నమో వాకాలు. ఇది నా భాగూం,
నా అదృషా ం.

నాకు ఈ అదృషాానిన కలిపంచింది నా నాలుక పై నరి్ంచే శ్రీ శ్ారదా మాత్. ఆ య్మీ అనుగీహ పరస్ాదమే ఈ వాూపి్ కి కారణం “శ్ారద న్నరదేందు
ఘన స్ార పటీర, మరాళ, మలిే కాహార, త్ుషార, ఫేన రజతాచల కాశ ఫణీశ, కుంద మందార, సుధా పయోధి, సిత్ తామర స్ామర, వాహిన్న

శుభా కారత్, నొపుప, మది గానగ నెననడు గలుీ భారతీ “బుధ జన విదేయ్ుదనెై, మీకు నా నమసకరానజ లులు సలుప త్ునానను. మీ యిెదలో

పదిలం గా కల కాలం, నిల వాలని, కరరు క ంటునానను. ఆ భాగాూనిన పరస్ాదించి, మిముీలను సుఖ శ్ాంత్ులతో జీవించే టు
ే , దీవించ వలసినది
గా, శ్రీ హరిని “ఒక సూరుూండు సమస్ జీవులకు, తానోకరకకకడెై, తోచు, పో లిక, నే దేవుడు, సరి కాలము, మహా ల్మలలన్, నిజయత్పనన, జనూ
కదంబంబుల హు
ు త్సరోరుహలన్, నానా విధా నూన రూపకుడెై, యోపుపచు నుండు, నటా , హరి నే, పారరిధంత్ు శుదుదం డనెై ”అని పారరిధస్ ూ, ఆందర
స్ాహితీ లోకానికి సంకాీంతి శుభా కాంక్ష లంద జేస్ ూ మీ వదద సలవు తీసు క ంటునానను.

ఎవరల చిత్రరథుడు?
భగవదీీ త్ పదవ అధాూయ్ం విభయతి యోగం ఇవాళ పారాయ్ణ చేస్ ుంటే లో శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ త్న విభయత్ులు ఎవరవరిలో ఉనానయో
వివరిస్ ూ –
“ఆశిత్ద ః సరి వృక్షాణా౦, దేవరలి ణా౦ చ నారదః –గంధరాిణా౦ చిత్ర రథః సిదధ ానాం కపిలో మునిః”అని చెపిపన 26 వ శ్ోేకం య్ధాలాపం గా
వెళ్ళపో యింది. త్రాిత్ చిత్రరథుడు ఎవరాీబాబయ అని చినన ఫ్ాేష్ ఆలోచన వచిచంది . తెలుసుక నే పరయ్త్నం చేసి, తెలిసింది తెలుసుక ననది
మీము౦దు ఉంచే పరయ్త్నం చేశ్ా..
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మనం గలత్ ను పారాయ్ణం చేస్్ ాం. మనవాళళళ క ందరు దానిలోని గొపపత్నానిన ఉపనాూస్ాలలో వివరిస్్ ారు. దానిలోని ధరీ సూక్షాలు తెలియ్
జేస్్ ారు.

చదివే

మనం కాని, చెపేప
వాళళళ కాని శ్ోేకం
లో ఉనన పేరేలోని
విశ్లషాల

గురించి

ఆలోచించం.
తెలుసుకరవాలనే
ధాూస

జిజఞాస్ా

కూడా

ఉండదు.

ఇది లోక సహజం.
ముకకసూ

ముకకః

గా “పరమాత్ీ ఏం
చెపాపడంటే
వృక్షాలలో

తాను

అశిత్ధ వృక్షాననని,
దేవ

మునులలో

నారడదుడనని గంధరుివలలో చిత్ర రథుడ నని, సిదద ులలో కపిల ముని నని చెపాపడు. “అనిముగిస్్ ాం. కనుక నాయ్నలారా అశిత్ధ వృక్షానిన,
నారదుడిని, చిత్ర రథుడిని, కపిల మహరిి ని పూజిసే్ ఆయ్నున పూజించినటేే అంటాం. రావి చెటా ు దేవాలయ్ాలలో, గాీమాలలో రచచబండ వదద
ఉంటాయికనుక వాటకి పసుపు కుంకుమలు పటా కాదుకాదు రుదిద వీలయితే కరరికలు తీరటానికి ఉటు
ే కటా పూజిస్ా్ం. లేక అనంత్పురం
దగీ రునన “విదురాశిత్ధ ం”వెళ్ే చూసి ఆహో ఇకకడే విదురుడు ఈ చెటా ు కింద త్పసుస చేశ్ాడని చెపుపక ంటాం. పనిలో పనిగా లేపాక్షి వెళ్ే
అకకడి జగత్రరసిదద నందిని చూసి మురిసిపో తాం. అకకడి వీరనన విరూపాక్ష స్ో దరుల కధ తెలుసుక ంటాం. విరూపనన కళళను గోడకేసి క టా న
చోటు చూసి అయోూ పాపం అనుక ంటాం. కాని శ్ోేకం లో ఉనన చిత్ర రథుడి గురించి పటా ంచుకరం. ఎవరోలే ఎవరైతే నేమిల అని ఉదాసీనం గా
ఉంటాం. కృషణ పరమాత్ీ అత్ని పేరు చెపాపడు అంటే అందులో ఏదయ గొపపత్నం ఉండి ఉండాలి అనన సపృహ సహజంగా మనకు రాదు. నాకు
తెలిసినంత్ వరకు తెలుసుకరననంత్ వరకు తెలియ్ జేస్్ ా.
భారత్ం లో చిత్ర రధుని పాత్ర వసు్ంది. అత్నికి అంగార పరుణడు అనే పేరుంది. గంధరి రాజు. కుబేరునికి పరమ మిత్ురడుకూడా. దురపద
నగరానికి పాండవులు వెడుత్ుననపుపడు ఒక రోజు రాతిర, అత్డు త్న సీ్ ల
ి తో విహరిస్ ుండగా వాళే పాద ధినిని విని “ఎవరుమీరు ?ఎకకడికి
వెడుత్ునానరు ?”ఇది నాకు చెందిన అడవి. నా అనుమతి లేకుండా నిససంకరచంగా రాతిర వేళ సంచరిస్ ునానరు. ఈ అరణూం, ఇకకడునన
గంగానది అంగార పరుణడివి అని మీకు తెలియ్దా “అనికరపం తో కేకలు వేస్ ూ అడిగాడు. అపుపడు అరుజనుడు “ఈ నదిలో ఎవరు స్ాననం
చేసే్ వాళళది అవుత్ు౦ది కాని న్నకుగుతా్దిపత్ూం కాదు. సముదరం, నది, పరితాలు, అడవులు ఎవరో ఒకకరికి చెందినవికావు. సమస్
జనులకు వాటపై అనుభవించే హకుక ఉంది. నువుి వదద ననమాతారన మేము వెనకిక పో తామనుక నానవా ?.గంధరుిలంటే భయ్పడి శకి్లేని
స్ామానూ మానవులు పూజిస్ా్రు కాని వీరులు కాదు. మమీలిన అడ్ గించటానికి, ఆపటానికి న్నకు హకుకలేదు. గంగానది దివిజగంగ.
పాపాలను క్షాళనం చేస్ ుంది. శ్ాశిత్మైనది. ఆపవిత్ర నదీమ త్లిే పై హకుక ఉందనటం మయరవత్ిం “అని జవాబు ఘాటుగానే ఇచాచడు.
త్నను ఎదిరించే వాడువచాచడనన కరపం అసూయ్తో వాడు అరుజనిపై బాణాలు వేసి గాయ్పరాచడు. సరాపస్ా్ానిన వాడు సంధిసే్, అరుజనుడు
కూడా వెనువెంటనే శర సంధానం చేసి వాడిని తీవరమైన బాణాలతో నొపిపంచి అగిన అస్ ంి పరయోగించాడు. క ంత్ సేపు ఇదద రిమధూ భీకర
పో రాటమే జరిగింది. “శస్ా్ాస్ ి పరయోగం తెలిసిన వీరుడిపై, తెలియ్ని అస్ా్ాలు పరయోగించటం తెలివి త్కుకవ పని, వూరధం కూడా.అగిన త్త్్ వం
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తెలుసుకరకుండా అంగార పరుణడు అనే పేరు పటుాక ని కులుకుత్ునానవు. అంటే అగిన హో త్ురనికే దయర హం చేస్ ునానవు కనుక నువుి శిక్షారుహడవే
“అని హెచచరించి చెపాపడు గాండీవి.

కాని అంగారపరుణడు అరుజనుని ధాటకి నిలవలేక ఓడిపో య్ాడు.

ఫలుీణుడు ఆ గ౦ధరి ని

జుటుాపటుాక ని ఈడుచక ంటూ అనన ధరీరాజు పాదాల చెంత్ పడేశ్ాడు. ఇంత్లో విషయ్ం తెలిసిన అంగార పరుణ ని భారూ గోడుగోడున విలపిస్ ూ
వచిచ త్నకు పతి భిక్ష పటా మని య్ుదిసా ర
ి ుని వేడుక ననది. ఆమ పై జఞలిపడి ఆత్డిని వదిలేయ్మని త్ముీడికి చెపాపడు. అరుజనుని శ్ౌరూ
బలపరాకీమాలు గీహించి మచుచక నన అంగార పరుణడు, అపపటనుంచి తాను అంగార పరుణడుగా పిలువబడనని,త్న రధం చిత్ర గత్ులతో
నడుసు్ంది కనక చిత్ర రధుడనే పేరు వచిచందని దానినకూడా అరుజనుడు ధింసం చేశ్ాడుకనుక ఆపేరూ ఇక ఉపయోగించుకరనని చెపాపడు.
అరుజనునితో సేనహం చేయ్ాలని అభిలషించాడు. అంతేకాదు పారుదడికి “చాక్షుషి “అనే గ౦ధరి విదూ ఉపదేశించాడు. ఈ విదూను ఇసూ
్ అత్డు
“ మనువు స్ో ముడు అంటే చందురనికి బో ధించాడు. స్ో ముడు అంత్రిక్ష దేవత్. అగిన పృథిి దేవత్. ఇందురడు దేవత్లకు అధిపతి. చందురడు
విశ్ాివసు అనే గాంధరి రాజుకు ఉపదేశించాడు. విశ్ాివసు గంధరి రాజు నెైననాకు ఆ విదూ నిచాచడు. చాక్షుషి విదూవలన దివి, భువి
అంత్రిక్షాలలో దేనిన చూడాలనుక ంటే దానిన, ఏ రూపం లో కావాలంటే ఆ రూపం లో చూడగలుగుతారు.. ఈ విదూ స్ాిధీనం కావాలంటే
ఆరునెలలు కఠోర అనుషాానం చేయ్ాలి.

ఈ విదూవలననే మా గంధరుిలు మనుషుూలకంటే ఉత్్ మజఞతి వారయ్ాూరు. దేవత్లకు

సములయ్ాూరు. “అని వివరించాడు.
అతేకాడు చిత్ర రధుడు పాండవులకు ఒక కకకరికి 100 వాజీ లు అనే పరతేూక గంధరిలోకం లో ఉపయోగించే అశ్ాిలను ఇచాచడు. వీటని
దేవగంధరి అశ్ాిలు అంటారు. అత్ుూత్్ మ జఞతి గురాీలివి. అవి కృశించినా, బలహీనమైనా వాట వేగం ఏమాత్రమయ త్గీ దని చిత్రరథుడు
చెపాపడు. ఈ వాజీ లు ఏరంగుకావాలంటే ఆ రంగును, యిెంత్ వేగం కావాలంటే అంత్వేగం పొ ందగల పరతేూక లక్షణాలు కల దివాూశ్ాిలు.
య్జమాని అనత్రంగానిన అరధం చేసుక ని పరవరి్ంచే పరతేూక లక్షణం వీటది . గంధరుిలలో ఉత్్ మ జఞతి వారు దేవత్లతో సమానమైనవారు,
క ంచెం త్కుకవజఞతివారు స్ామానూ మానవులతో సమానమై” నరులు “అని పిలవబడుతారని చెపాపడు.
అరుజనుడు అత్నికి కృత్జా త్లు చెపపి త్నకు చాక్షుషి విదూ, వాజీలు అవసరం లేదని చెపాపడు. కాని అత్డు త్నకు పారణభిక్ష పటా నందుకు
కృత్జా త్గా తీసుకరవాలిసందేనని బరతిమిలాడాడు. అరుజనుడు కూడా దీనికి బదులుగా త్న అగిన అస్ా్ానిన అత్డిచిచన వాజీలకు బదులుగా
ఇచాచడు. పాండుకుమారుల జనీ రహస్ాూలు త్నకు తెలుసునని, వారు య్మ, ఇందర వాయ్ు అశిిన్న దేవత్ల వర జనుీలని, వారి పౌరుష
పరాకీమాలూ త్నకు అవగత్మేనని చెపాపడు. గంధరుిలకు రాతిరవేళ పరాకీమం ఎకుకవ అని, అరుజనుని బరహీ చరూం,ధరీ వర్ నం వలననే
తాను అత్ని చేతిలో ఓడిపో య్ానని అనానడు. అరుజనుని మాటమాటకీ “తాపతాూ “అని సంబో ధిస్ ుంటే ఎందుకు అలా అంటునానవో చెపపమని
అడిగాడు. అపుపడు అత్డు “దేవలోకం లో త్పతి స్ౌందరూ రాశి. ఆమ చిననత్నం లోనే ఆమను వివాహమాడాలని దేవ గాంధరి య్క్ష
రాక్షసులు

ఉవిిళలళ రారు. య్ుక్ వయ్సు రానిదే పళ్ే చేయ్నని త్ండిర వివసుిడు అనానడు. సంవరుణ డు అనే అందమైన

వినయ్విదేయ్త్లు ధరీపాలన ఉనన య్ువ మహారాజు త్నకూత్ురుకు త్గిన వరుడు అని నిశచయించాడు. అత్డు క్షతిరయ్ కనూకు
బారహీణుడికి జనిీంచాడు. క్షతిరయ్ విదూలలో ఆరితేరినవాడు. నరీదానదికి ఉత్్ ర, దక్షిణభాగాలన్నన అత్ని ఏలుబడి ఉనానయి. ఒక రోజు
వనవిహారం లో త్పతి కన బడి అత్ని మనసు లాగేసింది . ఎవరు నువుి అని అడిగేలోపు సిగీ ుతో అదృశూమైంది . మళ్ళళకనబడితే గాంధరి
వివాహం చేసుక ందామని అంటే ఆమ తాను త్ండిర సంరక్షణలో ఉనాననని ఆయ్న అనుమతి అవసరమని చెపిపంది .
త్పతిపై గాఢ పేరమలో పడి, అదే ధాూసగా ఉనన అత్డిని వశిసా మహరిి కలిసి ఉపాయ్ంగా త్పతిని అత్నికి పళ్ే చేసి రాజూపాలన మంతిరకి
అపపగింప జేసి, నరీదానది పరితాలలపై విహరి౦చమనానడు. కాని రాజూం లో 12 ఏళళళ వరాిలు లేక కరువుకాటకాలేరపడా్యి.. అపుపడు
మహరిి, నూత్న దంపత్ులను రాజఞూనికి రమీని కరరాడు. వారురావటం తో వరాిలు కురిసి భువి ససూ శ్ాూమలమైంది. సంవరణ, త్పత్ుల
కుమారుడే కురు అంటే మీ వంశ పూరలికుడు. అందుకే నినున తాపతాూ అనానను ”అని వివరంగా చెపాపడు అరుజనునికి చిత్ర రధుడు. త్న
పూరలికుని వృతా్ంత్ం సవిస్ రంగా తెలియ్ జేసినందుకు కృత్జా త్ తెలిపాడు.
చిత్ర రథుడు ధరీరాజుతో లోక హిత్ము, ధరీ సూక్షాీలు తెలియ్ జపేప పురోహిత్ుని ఏరాపటు చేసుకర మని సూచించాడు. అలాంట
వారవరునానరని అడిగితే “ధౌముూడు “ఉత్్ మజఞతిబారహీణుడ ని ఆయ్నను పురోహిత్ునిగా చేసుకరమని సలహా ఇచాచడు. కనుక సకల ధరీ

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

శ్ాస్ా్ాలు తెలిసిన న్నతి కరవిదుడు గా చిత్ర రధుడు మనకు కనిపస్ా్డు. గ౦ధరి రాజులలో ఇంత్ట బుదిధ సూక్షీత్ ఉనన వారులేరు. కనుకనే శ్రీ
కృషు
ణ డు “గంధరాిణా౦ చిత్రరదః “అని నొకిక వకాకణించాడు. “ఇంట ల క్ా” ఎకకడ ఉంటే పరమాత్ీ అకకడ ఉంటాడుకదా.
రామాయ్ణం లో ఒక చిత్ర రథుడునానడు. ఈయ్న దివి రథుని కుమారుడు. ధరీ రధుని పుత్ురడు. ఇత్ని మొదట పేరు చిత్రరథుడు. అంగ
దేశ రాజు. ఇత్డినే రోమపాదుడు అంటారు దశరధమహారాజుకు మంచి మిత్ురడు. దశరధుడు త్నకూత్ురు శ్ాంత్ను రోమపాదునికిచిచ
వివాహం చేశ్ాడు. చాలాకాల౦ సంతానం లేకపో వటం తో దానధరాీలు విరివిగా చేశ్ాడు భారూతోకలిసి . ఒకస్ారి ఒక బారహీణుడు దానం
పుచుచక ని, ఇంటకి వెళ్ే క డుకును కూడా తెచిచ అత్డికి ఆవును దానం ఇమీని కరరాడు. బారహీణుడి ఆశ్ాపాతానిన చూసి రోమపాదుడు
నవిగా ఆయ్న రాజూంలో అనావృసిా కలగాలని శపించాడు. బారహీణ అవమానానికి విపుులు దేశంవదిలి వెళ్ళపో య్ారు. అంగ దేశం అనా
వృషిా తో కుంగిపో యింది. ఏరకమైన కలీష కాపటాూలు లేని బరహీచారి అయిన ఋషూశృంగుడు వసే్ నే వరాిలు పడతాయ్ని గీహించి
ఆయ్నున తీసుకురావటానికి వేశూలను పంపాడు. ఆడవాళళళ అనే వారు ఉంటారని అససలు తెలియ్ని ఆయ్న, వాళే ఆకరిణకు లోనెై వాళళతో
వెళళగా సు వృషిా కురిసి పంటలుబాగా పండి కరువు నశించింది. రోమపాదుడికి సంతానం కలగటానికి ఋషూశృంగుడు ఇందురని గయరిచ ఇషిా
నిరిహించాడు. చత్ురంగుడు అనే కుమారుడు పుటాాడు.
కురు కుమారులలో ఒక చిత్ర రథుడునానడు. అంగరాజు. చిత్ర రధుని భారూ, దేవ శరీ అనే బారహీణుడి భారూ అకాక చెలే ళళళ. మరో చిత్రరథుడు
లక్ష మంది భారూలునన ఒక రాజు శశి బ్బందుని క డుకు. ఒకరకపళాళనికి అనేకమంది క డుకులు.
ఇందరిలో చుకకలోే చందురడు అరుజనునికి చాక్షుషి విదూనూ వాజీ లను ఇచిచన అంగార పరణ చిత్ర రధుడే మనకు కావలసినవాడు కదా.
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శ్ాీవణ బహుల అషా మి అరధరాతిర

వృషభ లగనం లో మధురానగరం

లో శ్రీ కృషు
ణ డు జనిీంచాడని
భాగవత్ం లోనూ, విజయ్నామ

సంవత్సర శ్ాీవణ బహుళ నవమి

మంగళవారం రోహిణీ నక్షత్రయ్ుక్

వృషభ

లగనం

లో

జనిీచాడని,హో రాను

దరపణం

లోనూ ఉననది. ఇపపటకి 5,115

అరధం.

ఏళళకిీత్ం కలిదాిపర సంధిలో అని

సంవత్సరాల 7 నెలల 8రోజులు. కృషాణవతారం సమాప్ ం కాగానే కలియ్ుగారంభమైంది. అంటే కీీ పూ. 3225.
కృషు
ణ డు పుటా న
మయడు నెలలలో

కృషు
ణ డి

జీవిత్కాలం

125

కృషాణవతారం ల్మలలు
కృషు
ణ డు పుటా న మయడు నెలలలోపు పూత్న సంహారం,శకటాసుర భంజనం జరిగి, య్శ్ోదకు మొదటస్ారి త్న విశిరూప
సందరశన భాగూం కలిగించాడు కృషు
ణ డు. గరాీచారుూల చేత్ బలరామ కృషు
ణ లకు నామకరణం జరిగింది. ఆరవనెలలో బాల కృషు
ణ డికి
అననపారసన అయ్ాూక, త్ృణావర్ సంహారం చేశ్ాడు. అపపటకి శత్ శృంగ పరిత్ం మీద కుంతీ పా౦ డురాజులకు య్మధరీరాజు

సరసభారతి ఉయ్యూరు

113
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

వరంతో ధరీరాజుపరజయత్పతి్ నామ సంవత్సరం లోనూ,,

ఆంగలరసనామ సంవత్సరం లో వాయ్ు దేవుని వరంతో భీముడు,

హసి్ నాపురం లో గాంధారి ధృత్ రాషుాాలకు దురోూధనుడు, శ్రీముఖ నామ సంవత్సరం లో ఇందురని వరం తో అరుజనుడు
జనిీంచారు. శ్రీకృషణ జననం శ్ాీవణ బహుళ అషా మి. కలిపూరిం 126వ సంవత్సరం.
ఏడాది

కలిపూరిం 125 కు భావ నామ సంవత్సర శ్ాీవణ బహుళ అషా మికి కృషు
ణ డికి ఏడాది వెళ్ళంది. రండవ ఏడు రాగానే మటా తినటం,

య్శ్ోదకు దిితీయ్ విశిరూప సందరశనం కలిగించటం, శత్శృంగం లో మాదిర పా౦డురాజులకు అశిిన్న దేవత్ల వరంగా నకుల,
సహదేవులు జనిీంచటం జరిగింది.

2 ఏడాది

124 య్ువ లో శ్ాీవణ బహుళాసా మికి రండయ ఏడాది వెళ్ే, ఉలూఖల బంధనం, య్మళారుజన భంజనం, నలకూబర,
మణిగలీవ శ్ాప విమోచనం, నందాదులు గోకులం నుంచి బృందావనానికి నివాసం మారచటం జరిగి 3సంవత్సరాల 11వ
నెలవరకు కననయ్ూ బృందావన ల్మలలు స్ాగాయి

3

123 ధాత్ లో మయడయ ఏడు పూరి్కాగానే బాలకృషణ వతాససుర, బకాసుర, అఘాసుర వధ చేయ్గా, దేవత్లు పుషప
వృషిా కురిపించారు.

4

122 ఈశిర లో నాలుగో యిేట బరహీదేవుడు గోవులను దూడలను గోపాలురను అంత్రాధనం చేసి ఒక ఏడాది

ఉంచాడు, ఇపుపడే కృషణ స్ాిమి సమస్ గో, గోపాల, వత్స రూపాలు ధరించి త్న సరాి౦త్ రాూమితాినిన పరకటంచాడు
5

కలిపూరిం 121 బహుధానూ శ్ాీవణ బహుళ అషా మి కి 5 యిేళళళ నిండి బరహీకు దిమీతిరిగి ఆవు దూడ గోపాలురను

వదిలేసి చెంపలేసుక ని కృషణ స్ో్ త్రం చేశ్ాడు. చెైత్ర కృషణ చత్ురదశి నాడు శత్ శృంగపరిత్ం పై పాండురాజు మృతి
చెందాడు. అపపటకి ధరీరాజుకు 7,భీముడికి 6,అరుజనుడికి 5,నకులసహదేవులకు 4ఏళళ వయ్సు. వీరు హసి్ న కు
తీసుకుపో బడి భీషుీని పారపకం లో పరిగారు.
6

120 పరమాదిలో

కృషు
ణ డికి 6 ఏళళళ నిండి బృందావనం లో ధేనుకాసుర వధ, కాళ్ళయ్ మరదనం, పరలంబాసురవధ

చేశ్ాడు. గలీషీ, వరి, శరత్ు
్ లలో గోపాలురతోకలిసి గోవులను మేపుత్ూ ఆటపాటలతో, మురళ్ళ గానం తో అందరలన

రంజి౦ప జేశ్ాడు. మారీ శిరమాసం లో కనెన గోపికల కాతాూయ్ని వరత్ం, వారి వస్ా్ాపహరణం, వరపరదానం,
బారహీణులు అంగలరస య్ాగం చేయ్టం, స్ాిమికి గోపాలురకు బారహీణ సీ్ ల
ి ు య్జా పరస్ాదం సమరిపంచటం
జరిగాయి.
7

119 వికీమ శ్ాీవణ బహుళాసా మికి స్ాిమికి 7 ఏళళళ నిండి, ఇందరయ్ాగానిన నందాదులతోమానిపంచటం, ఆగీహించి
దేవేందురడు అతి వృషిాకురిపించటం, స్ాిమి గోవరధనగిరి నెత్్టం, ఇందర గరి భంగమవటం, కామధేనువు స్ాిమికి
క్షీరాభిషేకం చేయ్టం, వరుణ దేవుడు పటుాకు వెళ్ళన పంపుడుత్ండిర నందుని విడిపించటానికి వరుణ లోకం వెళ్ే ,
విడిపించి తీసుకు రావటం, బాలూ రాసకీీడ, జరిగాయి. 118 వృష సంవత్సరం లో సరపరూపం ధరించిన సుదరశనుడి
శ్ాపానిన బాలకృషు
ణ డు తొలగించాడు. జేూషా శుదద ంలో ధరీరాజుకు 11 వ ఏట ఉపనయ్నం జరిగింది.

14

కలిపూరిం 117నుంచి 112 వరకు అనగా చిత్రభాను నుంచి సరి జిత్ వరకు శంఖ చూడ సంహారం, వృష భాసుర,
కేశి రాక్షస, వోూమాసుర వధ జరిపాడు కృషు
ణ డు. బృందావనం లో గోపాల ల్మలలు చూపాడు. ఇవన్నన అయిేూసరికి
కననయ్ూకు 14 ఏళళళ పూర్ య్ాూయి.

15

111 సరిధారికి 15 ఏళళళ పూరి్ అయి, నారద మహరిి వచిచ కంససంహారం మొదల ైన భవిషూత్ కారూకీమాలు
చెపపటం జరిగింది. అంటే కృషు
ణ డికి బాలూం పూరి్ అయి, అవతార కారూం నిరిహించే వయ్సువచిచంది కనుకనే
నారదుడు వచిచ కర్ వూ౦ బో ధించాడు.

16

110 విరోధి శ్ాీవణ బహుళ అషా మికి కృషణ స్ాిమికి నూనూగు మీస్ాల నూత్నయ్వినం వచిచ 16సంవత్సరాలు

నిండాయి. అకూ
ీ రుడిని కంసుడు బృందావనానికి పంపటం బలరామ కృషు
ణ లు ఆయ్నతో ధనురాూగానికి మధుర
చేరటం, గోపికలు స్ాిమిని విడువలేక దుఖించటం, వారించటం, దారిలో య్మునాతీరాన అకూ
ీ రునికి కృషు
ణ డు
విశిరూప సందరశనభాగూం పరస్ాదించటం, (ఇపపటకి స్ాిమి 3 స్ారుే విశిరూప సందరశనం చూపించాడు ) అందరూ

మధుర చేరటం జరిగింది. మధురలో రధం పై విహరిస్ ూ స్ో దరులు రజకుని నిగీహించటం, త్ంత్ు వాయ్క
సనాీనం,మాలాకార సనాీనం

పొ ందటం, కుబజ తో సంభాషణం. మరానడు ధనురాూగశ్ాల పరవేశం చేసి,

కువలయ్ాపీడ౦ అనే ఏనుగు పీచమడిగించి,మలే

య్ుదధ ం లో బలరామ కృషణ

స్ో దరులు ముసిాకా,

చాణయరులను మలే య్ుదధ ం లో గలిచి, కృషు
ణ డు మేనమామ కంసునితోపో రాడి సంహరించటం, బలరాముడు కంస

స్ో దరులతో పో రి, నిరిజంచటం, స్ో దరులు త్లిదండురలు దేవకీ వసుదేవులను కారాగృహం నుంచి విముకి్కలిపంచి,
వారిచే లాలి౦ప బడటం జరిగాయి. క నిన రోజులత్రాిత్, పంచిన త్లిదండురల ైన నంద, య్శ్ోదాదులను ఆహాినించి

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

పిలిపించి, వారి సమక్షం లో మాతామహుడు ఉగీసేనునికి పటాాభి షేకం చేసి, నందునికి కృషణ స్ాిమి ఆధాూతిీకజఞాన
బో ధ చేసి, దురాీ స్ో్ త్రం ఉపదేశింఛి, వారిని తిరిగి బృందావనానికి పంపించటం జరిగింది.
17

కలిపూరిం 109 వికృతి సంవత్సర శ్ాీవణ బహుళాసా మికి కృషణ మయరి్కి 17 ఏళళళ నిండాయి. గరాీచారుూల చేత్

బలరామకృషు
ణ లకు ఉపనయ్న సంస్ాకరం జరిగి, బరహీచారుల ై గురు శుశూ
ీ ష చేసి, కాశ్ర లో ఉనన స్ా౦దీపమహరిి
వదద గురుకులవాసం లో ధనురేిద, ఉపనిషత్ విదూ నేరిచ, గురు దక్షిణగా మృత్ుడెైన గురుపుత్ురని కృషు
ణ డు

సజీవునిగా తీసుక చిచ అపపగించటానికి పరభాస తీరధం వెళళటం, సముదురడు పూజించటం సముదరం పరవేశించి, పంచ
జనాసురుడిని చంపి, పాంచజనూ శంఖం గీహించి, య్మలోకం వెళ్ే, గురుపుత్ురని తీసుక ని కాశ్ర చేరి గురువుకు
అపపగించటం జరిగాయి.
18

108 ఖర లో కృషు
ణ డు గోపికల వదద కు ఉదధ వుడిని పంపటం,గోపికల భరమర గలతాలు, తిరిగొచిచన ఉదధ వుడు స్ాిమికి
గోపికల అత్ూంత్ ఆరాధనా భకీ్ వివరించటం, కుబజ కురూపానిన పో గొటా స్ౌందరూ రాశిగా మారచటం, స్ో దరులు
అకూ
ీ రుని ఆతిధూం,పూజలు పొ ంది బహూకరి౦చటం,పాండవుల క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుక ని రమీని హసి్ నకు
అకూ
ీ రుని పంపటం జరిగింది. కృషణ బాలూం పరచచననంగా బృందావనం లో నందగోపుని ఇంట జరగటం వలన కంస
వధ త్రాితే పాండవ శ్రీకృషణ స్ో దరులకు మొదటపరిచయ్కాలం అయింది.

19

107 నందనలో 19స్ాి మికి పూరి్ అవటం,

జరాసంధుడు మధురపై మొదటస్ారి దండెతి్రావటం, ఓడిపో యి

బలరాముని చేతిలో పటుాబడటం, కృషు
ణ డు కరుణించి వాడిని విడిచిపటా టం జరిగాయి.
20

106 విజయ్ సంవత్సరం 20 ఏళళళ నిండిన మయడు నెలలకే, జరాసంధుడు మధురపై రండయ స్ారి కృత్ఘనత్తో దాడి
చేసి, ఓడి,16స్ారుే దండెతి్ 6ఏళళళ మదుర, కృషణ బలరాములను బాధించాడు.

21

105 జయ్ లో 21 ఏడు వచాచక జరాసంధుడు మయడయ స్ారి దండయ్ాత్ర చేశ్ాడు హసి్ నాపురం లో పాండవులు

ఏం చేస్ ునానరో చూదాదం. దయర ణాచారుూలవదద ధనురిిదూ నేరిచన పాండవ కౌరవులకు ధనురిిదాూ పరలక్షజరగటం,
నాలుగో దండయ్ాత్ర జరాసంధుడు చేయ్టం జరిగాయి
22

103 దురుీఖి లో 23 ఏళళళ నిండటం, జరుడు 5వ స్ారి మధురదండయ్ాత్ర, 102 హేవలంబ్బ లో 24పూర్ యి, 6వ
స్ారి దండయ్ాత్ర

23

101 విళంబ్బలో 25 కంస్ారి కి నిండగా 7వ దండయ్ాత్ర

26

100వి కారిలో మురారికి 26 నిండటం, సంధుని 8వ దండయ్ాత్ర, హసి్ నలో కౌరవపా౦ డవులమధూ కలహాలు

27

99 శ్ారిరికి నలే నయ్ూకు 27నిండటం, జరా 9వస్ారి దండయ్ాత్ర

28

98 పే వ లో 28 నిండటం, జరుడి 10 వ దండయ్ాత్ర, ఫాలుీణ శుదధ చత్ురదశి లాక్షా గృహ దహనం, కుంతీ దేవితో

తీవరమవగా, పాండవులను శ్ారిరి ఫాలుీణ శుదధ అషా మికి వారణావత్౦ పంపటం జరిగాయి.

సహా బ్బలంగుండా పాండవులు త్పిపంచుకుపో వటం, అరణూం లో చెైత్ర శుదధ పాడూమి రోజున భీముడు హిడి౦బాసుర
వధ చేసి, హిడి౦బ్బని పళాళడి ఘటోత్కచునికి జనీనివిటం
29

97 శుభకృత్ కు బలరామానుజుడికి 29 నిండటం, సందుడి 11 వ దండయ్ాత్ర,

30

96 శ్ోభకృత్ కు 30 నిండటం, మధురపై 12వ దండయ్ాత్ర, కుంతీ పాండవులు శ్ాలిహో త్ర ముని ఆశీమంలో ధరాీలు
వినటం,

31

95 కరీధి కి 31నిండి, 13వ దండయ్ాత్ర, వెైశ్ాఖ శుకే పక్షం లో పాండవులు, ఏక చకీపురం వెళ్ే ఒక ఏడాది ఉండటం

32

94 విశ్ాివసులో 32దేవకీనందనుడికి నిండటం, మధురపై 14వ దండయ్ాత్ర,

33

93 పరాభవ కననయ్ూకు 33 నిండటం, మధురపై 15వ దండయ్ాత్ర, పాండవులు మయడయ ఏడాది ఏకచకీపుర వాసం

34

92 పే వంగకు శ్ౌరికి 34 నిడటం జరుని 16వస్ారి, 17వ స్ారి ఎతి్ రావటం,

పాండవులు గడపటం

ఏకచకీపురం లో రండయ ఏడాది

ఏకచకీపురవాసం
35

పాండవుల నాలుగో ఏడు

91కీ లక సంవత్సరం లో ముకు౦దు నికి 35 నిండటం జరాసంధుడు మధురపై చివరిస్ారి 18వ దండయ్ాత్ర చేయ్టం,
కాలయ్వన

పారశ్రకరాజు

వాడికి

పశిచమం

నుంచి

స్ాయ్ం

రావటం,

3కరటే

జరాసంధ

శత్ుర

సైనాూనినఎదిరించాలిసరావటం తో కృషు
ణ డు ముందుగా కాలయ్వనుడితోపో రాడి , ఓడిపో యినటు
ే నటంచి భయ్ంతో

పారిపో త్ుననటు
ే భరమకలిపించి ముచుకు౦దమహరిి త్పసుస చేస్ ునన గుహలో దూరి , కాలయ్వనుడు ముని
త్పో భంగం చేయ్గా

ఆయ్న కంటమంటకు వాడు భసీమవటం,య్వన సైనూం భయ్పడి పారిపో వటం

వరుసయ్ుదాదలతో ఇక య్ాదవులను కసా టాటం ఇషా ం లేక బలరామ కృషు
ణ లు పరవరిణ గిరి అనే దురాీనికి చేరగా,

సరసభారతి ఉయ్యూరు

115

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

జరాసంధుడు మధురవదలి దీనిపైకి వచిచ కాలేచయ్గా, అకకడినుంచి త్పుపక ని స్ో దరులు అజఞాత్ వాసం

క ంత్కాలం గడిపి, పశిచమ సముదరం చేరి దాని దగీ రునన గోమతి నదీ తీరం లో దాిరకానగరం నిరిీంచటం
పారరంభించి 90స్ౌమూ సంవత్సరానికి పూరి్ చేసి, య్ాదవులను దాిరకకు రపిపంచి, రుకిీణీదేవిని పళాళడటం, ఏక
చకీపురం లో పాండవుల 6వ ఏడు అజఞాత్వాసం గడపటం పూరి్ అయింది
37

కలిపూరిం 89 స్ాధారణ నామ సంవత్సర శ్ాీవణ బహుళ అషా మికి ముచికు౦దవరదునికి 37సంవత్సరాల వయ్సు
పూర్ యి జఞంబవతి కృషు
ణ లకు వివాహం, శూమంత్కరపాఖాూనం సతాూ కృషు
ణ ల పళ్ే జరిగినాయి. ఏకచకీపురం లో
పాండవులఅజఞాత్౦ 7 ఏళళళ పూర్ య్ాూయి.

38

88 విరోదిక్ కృత్ లో మాధవుడికి 38 నిండి, రుకిీణీ కృషు
ణ లకు పరదుూమునడు పుటాాడు. పాండవుల క్షేమం
తెలుసుకరవటానికి పారధస్ారధి హసి్ నకు పో గా, దాిరకలో శత్ధినుడు సతారజిత్ు
్ ను అరధరాతిర నిదరలో చంపి ,
శూమంత్కమణి దొ ంగిలి౦చు కుపో య్ాడు. పాండవులకు 8ఏళళళ అజఞాత్ం పూరి్

39

87 పరలదావిలో గోవి౦దు డికి 39 నిండి, సత్ూభామ పంపిన కబురు తో దాిరక చేరగా శత్ధినుడు శూమంత్కమణి
అకూ
ీ రుని దగీ ర దాచి మిధిలకు పారిపో గా త్రిమి వాడిని చంపి వాడివదద మణి లేకపో వటం తో దాిరకకు తిరిగి రాగా,
స్ాిమి వలన భయ్ంతో అకూ
ీ రుడు కాశ్రకి పారిపో య్ాడు. అత్డిని రపిపంచి మణిని అందరికి చూపించి అత్నికే

ఇచేచశ్ాడు. మణిపరభావంతో అకూ
ీ రుడు అనేక పుణూకారాూలు య్జా య్ాగాదులు చేశ్ాడు. పాండవులు పరమాదీచ
సంవత్సర ఆశియ్ుజ బహుళ అషా మి వరకు 9ఏళళళ ఏకచకీపుర అజఞాత్ వాసం లో ఉనానరు.
40

86పరమాదీచలో నలే ని స్ాిమికి 40ని౦డాయి. పా౦చాలపురం లో దౌరపది సియ్ం వరం పరకటంప బడగా,పరచచనన
బారహీణ వేషం లో త్లిే తోసహాపాండవులు వెళ్ే, బలరామ కృషు
ణ లు అనేక రాజ య్ువరాజులు హాజరవగా కృషు
ణ డు
పాండవులను గురి్ంచి మత్ి య య్ంత్రం క టేా పనిలో ఉనన స్ాత్ూకిని వారించగా అరుజనుడు దానినక టా దౌరపదిని

దకికంచుక నానడు. దౌరపది వివాహం నాటకి ధరీరాజుకు 42,భీముడికి 41,అరుజనుడికి 40,నకుల సహదేవులకు
30 ఏళళవయ్సు
41

85 ఆనందలో 41 నిండాయి ఆనందమోహనుడికి. దౌరపది వివాహం జరిగిన ఒక సంవత్సరం 2 రోజులకు విదురుని
పంపి గుడి్ రాజు పాండవులను హసి్ నకు రపిపంచుక ని, ధరీరాజును య్ువరాజుగా గౌరవించి అత్నిచే రాజూపాలన

చేయించాడు. కననయ్ూ హసి్ నకు వచిచ బావమరదుల క్షేమం తెలుసుక ని, అరుజనుడితో య్మునాతీరానికి వేటకు
వెళ్ే, అకకడ సూరూపుతిర కాళ్ంది ని పేరమించి,

హసి్ నకు తెచిచ దౌరపది సంరక్షణలో ఉంచి, త్రాిత్ దాిరకకు

తీసుకువెళ్ళ పళాళడి,అవ౦తి రాజు స్ో దరి మిత్రవి౦దను వరించి వివాహమాడి భారూల సంఖూ 5కు చేరాచడు మోహన
వంశ్ర లోలుడు.
42

84 రాక్షస లో ముకు౦దుడికి 42 పూర్ యి కరసల రాజకుమారి నాగనజితీదేవిని పళాళడి 83నల లో కేకయ్

43

82పింగళకు 43 నిండి నామాలస్ామి మదర రాకుమారి. లక్షీణ ను మత్ి య య్ంత్రం క టా , చేపటా అషా మ భారూను

44

81 కాళయ్ుకి్ కి 44 పూరి్.అకకడ కౌరవ పాండవ య్ాదవులలో అంత్ః కలహాలు లేకుండా పరశ్ాంత్ంగా సేనహంగా

46

80 సిదధ ారిధ మాఘబహళపాడూమికి 46 నిండాయి గోపాల చకీవరి్కి. ముసలిరాజు పాండవులకు అరధరాజూమిచిచఇందర

48

79 రౌదిరకి 47,78 దురీతికి 48 దామోదరుడికి నిండాయి

49

77 దుందుభి ఫాలుీణం లో 49 నిండాయి నళ్నాక్షునికి. ధరీరాజు అనుజా తో అరుజనుడు తీరధయ్ాత్ర పారరంభం చేసి

50-52

76 రుధిరోదాీరికి 50, 75రకా్క్షికి 51, 74 కరీధనకు 52 పూర్ య్ాూయి పూత్న సంహారికి. కౌరవ, పాండవ య్ాదవుల

రాకుమారి భదార దేవిని 7వ భారూగా చేసుక నానడు

చేశ్ాడు. రాధనుకూడా కలిపితే 9మందిభారూలు రాదామనోహరుడికి
ఉనానరు

పరస్థ ానికి పంపాడు.

ఒక ఏడాది య్ాత్రలలో గడిపాడు

వంశ్ాలు వృదిధ చెందాయి. అందరు స్ౌజనూంతో జీవించారు ఈకాలం లో
53-59

73 అక్షయ్కు 53, 72పరభవకు 54, 71విభవకు 55, 70శుకే కు 56, 69 పరమోదూత్కు 57,68పరజయత్పతి్ కి 58,

60

66 శ్రీముఖకు 60 అంటే షషిాపూరి్ శ్రీవలే భుడికి అయ్ాూయి.

67ఆంగలరసకు 59
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61

65 భావనామ సంవత్సరం లో 61 నిండాయి భావజ గురుడికి. అరుజనుడు తీరధయ్ాత్రలో, చితారంగద ను పళాళడి,
య్ాత్ర పారరంభమైన 12 ఏళళకు దాిరక చేరాడు సుభాదారనుజుని పో ర తాసహంతో య్తివేషంలో సుభదరను వరించి,
ఇందర పరస్థ ానికి తీసుకువచిచ వివాహమాడాడు.

62-63

కలిపూరిం 64 య్ువ సంవత్సరం లో సతాూపతికి 62 ఏళళళ, 63 ధాత్లో 63

64

62 ఈశిరలో 64 నిండాయి. కృషాణరుజనులు య్మునా నదీ తీర విహారం చేసి, అగిన దేవుడు పరత్ూక్షమై, గాండీవం,
అక్షయ్ త్ూణీరాలు, సేితాశి రధం పరస్ాదించి “గాండీవి” ని చేసి, అగిన కరరికపై ఖాండవ వన దహనం చేసి పీరతి

చెందించి, ఈదహనం నుంచి త్నను కాపాడిన కీీడికి కానుకగా పాండవులకు మయ్ుడు అదుాత్ సుందర హరాీయనిన
మయ్ సభను నిరిీంచి ఇచాచడు. ఇందురడు అనేక అస్ా్ాలు అరుజనునికి పరస్ాదించాడు
65-70

61 బహుదానూకు బహురూపధారికి 65,60 పరమాదికి 66, 59 వికీమకు 67, 58 వృష కు 68, 57చిత్రభానులో

71

55 తారణ సంవత్సరానికి 71 ఏళళళ నిండాయి. నరకాసురుని వలన బాధకలుగుతోందని ఇందురని నుంచి

69, 56 సిభానులో 70

ఇందీవర శ్ాూమునికి వార్ రాగా,సతాూపతి అరాధంగి తోకలిసి పారగోజయతిష పురం వెళ్ే, నరకుని సత్ూస్ాయ్ంతో వధించగా

అదితి కుండలాలు మళ్ళళ ఇవిగా,ఇందర స్ో్ త్రం తో పీరతి చెంది, అమరావతికి వెళ్ే, జయించి, పారిజఞత్ వృక్షానిన

భయలోకానికి తెచిచ, నరకుని బందీల ,ై వాడి సంహారంతో విముకు్ల ైన న సీ్ ల
ి లో త్నవరించినవారిని దాిరకకు పంపి,
మిగిలినవారిని వారివారి సిగాీమాలకు పంపించేసి, త్నలాగా వేషం వేసుక ని తానె వాసుదేవుడిని అని
బుకాయిసు్నన పౌ౦డరక వాసుదేవుడిని, కాశ్ర రాజు నూ జయించాడు వసుదేవ సుత్ుడు.
72

54 పారిధవ కు పారధ స్ారధికి 72

73

53 వూయ్కు 73 నిండాయి. కృషణ కుమారుడు అనిరుదుధని

బాణాసురునికూత్ురు ఉష పేరమించి,త్నమందిరానికి

తీసుకురాగా త్ండిర అత్డిని బంధించగా, య్దుభయషణుడు వచిచ, బాణునిఓడిచి, ఉషానిరుదుధలను దాిరకకు
తీసుకు వెళ్ే పళ్ే జరిపించాడు.
74

52 సరి జిత్ు
్ కు 74 నిండి అభిమనుూ జననం

75

51 సరిధారికి 75, నిండగా ఉపపాండవ జననం

76

50 విరోది 76 ఏళళళ నిండాయి నారద గాన వినోడుడికి. నారద పో ర దాలంతో ధరీరాజు కారల్క శుదధ పాడూమినుంచి
చత్ురదశి

వరకు

రాజసూయ్

య్ాగం

సంకలిపంచగా,

కృషాణరుజన

భీములు

లు

ముందుగా

గిరివరజం

చేరి భీముడు జరాసంధుని సంహరించగా, జరాసంధుడు బంధించిన రాజులందరూ కారల్క పౌరణమినాడు విడుదల
చేయించాడు వెనునడు. కారల్క శుదధ పంచమినాడు జరాసంధునిక డుకు సహదేవుడు పటాాభి షిక్ ుడయ్ాూడు.

50 విరోధి లోనే వృష మరదనుడికి 76ఏళళళ నిండగా కురుక్షేత్ర సంగాీమ సూచకమైన సూరూ గీహణం ఏరపడింది.
అపుపడే య్ాదవ, పాండవ ముఖుూల సమావేశం కురుక్షేత్రం లో జరిగింది .. సమస్ మహరుిలు దేవత్లు విచేచసి,
య్మునాతీర విహారి శ్రీ కృషణ పరబరహీను సేవించి త్రించారు. కురుక్షేత్రం నుంచి దాిరకకు తిరిగివచిచ కృషణ మయరి్

త్లిే దేవకీ దేవి కరరికపై త్నకంటే ముందు జనిీ౦చి మేనమామ కంసుని చే చంపబడిన 6గురు స్ో దరులను
బరతికించమని కరరగా, సుత్లలోకం వెళ్ే, బలి చకీవరి్ని మపిపంచి వారిని తెచిచ త్లిే కి చూపించాడు దేవకీ నందన శ్ౌరి
77

కలిపూరిం 49 వికృతి సంవత్సర చెైత్ర శుకాేనికి చెైత్నూ వరడుడికి 77 ఏళళళ నిండాయి. ధరీరాజు రాజసూయ్
య్ాగం చేయ్టం, శిశుపాలుడి నూరు త్పుపలు సైచి,101వ త్పుపకు శిక్షగా కృషణ స్ాిమి చకీం తో సంహరించటం,
భీషీ పితామహుని సలహా పై ధరీరాజు శిఖిపింఛమౌళ్కి అగాీనాధిపత్ూం ఇచిచపూజించటం, ఆశియ్ుజ శుకే ం లో

పాండవులతో పరమాత్ీ ఇందరపరసథం లో ఉండగా,స్ాళళిడు దాిరక ముటా డించటం, దాిరకా నిరాీత్ స్ాిమి అకకడికి
వెళ్ే వాడిన్న, వాడి త్ముీడు విధూరధుని, దంత్వకు్రని సంహరించాడు. ఆశియ్ుజ శుకే దశమి నాడు దాిరకలో
మురారి య్ుదధ సంరంభం లో ఉండగా, కృషు
ణ డు లేని సమయ్ం కనిపటా దురోూధనుడు ధరీరాజు తో దూూతానికి

పురిగొలిప ఓడించటం, దౌరపదీ వస్ా్ాపహరణానికి నిండు సభలో పరయ్తినంచగా య్ాజా సేనికి అక్షయ్ వస్ ి దానం చేసి
దౌరపదీ మాన సంరక్షకుడు అనిపించాడు య్జా పురుషుడెైన మురభంజనుడు. ధరీరాజు త్ముీలతో భారూ దౌరపదితో
వనవాస్ానికి వెళాళడు
78

48 ఖరకు చాణయర మరదనుడికి 78 నిండాయి. వనవాసం లో పాండవులను పరామరిశంచిన పాండవ శ్లీయోభిలాషి
తో పాంచాలి త్నపరాభావానిన చెపుపక ని దుఖించగా కృషాణ ను ఓదారాచడు కృషు
ణ డు.

79=88

47 నందనకు 79, 46 విజయ్కు 80, 45 జయ్కు 81, 44 మనీధకు 82, 43 దురుీఖికి 83, 42 హేవళంబ్బకి
84, 41 విళంబ్బకి 85,40 వికారికి 86, 39 శ్ారిరికి 87, 38 పే వకు 88
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89

37శుభకృత్ కు 89,ఏ ళళళ నిండాయి య్దుకుల విభయషనుడికి. సత్ూ తోసతాూపతి రండవస్ారి పాండవుల వదద కు

రాగా దౌరపదీదేవి సత్ూభామకు పతివరతా ధరాీలు బో ధించటం, వనవాసం ముగిసేముందు మయడవ స్ారి
ముకుందుడు మళ్ళళ వచిచపరామరిశంచి పాండవులకు ధెైరూం చెపాపడు. శ్రీ కృషాణనుగీహం తో దౌరపది దురాిసుని

ఆగీహానిన శ్ాంతి౦ప జేసి ఆయ్న పటా న పరలక్షలో నెగీ ి పాండవులకు ఉపశమనం కలిగించింది. ఈ సమయ్ం లోనే
దాిరకకు కుచేలుడు రావటం అటుకులు చెలికాడికిచిచ శ్ౌరి చే అసా భారూలచే సపరూలుపొ ంది అషా శ
ధ ిరాూలు

అనుగీహి౦ప బడటం, మాధవుడు మిధిలరాజు బహుళాశుిని,శుీత్ దేవుని,మిదిలవాసులను త్రి౦ప జేయ్టం
జరిగాయి. పాండవుల 12 ఏళళ వనవాసం పరి సమాపి్ అయింది.
90

36 శ్ోభకృత్ ఆశియ్ుజ కృషణ అషా మికి కౌసు్భధారికి 90 ఏళళళ నిండాయి. పాండవుల అజఞాత్ వాసం విరాట రాజు
నగరం లో పారరంభమై, 10 నెలలు నిండాక భీమునిచే నర్ న శ్ాలలో కీచక ఉప కీచక వధ,,

విరాట రాకుమారి

ఉత్్ రకు బృహననల వేషం లోని అరుజనుడు నాటూం నేరపటం, ఉత్్ ర, దక్షిణ గోగీహణం జరిగి ఉత్్ రకుమారుని

కి స్ారధూం వహించి పేడి ఐన కీీడి శమీ వృక్షం పై దాచిన గాండీవం అక్షయ్ త్ూణీరాలు ఉత్్ ర కుమారునితో
ది౦పి౦చి, ధరించి అరుజనరూపం తో ఉత్్ రుడు స్ారధిగా, కౌరవులకు త్న నిజరూప దరశనం చేసి త్న అవకీ
పరాకీమం తో
రావటం,

ఓడించి సిగీ ుపడి వెనకిక మలేే టు
ే చేసి

ఉత్్ రుడు

సరిం

త్ండిరకి

వివరించటం,

భీషీ దయర ణాదులమపుపపొ ంది, విరాట నగరానికి

ఉత్్ రాభి

మనుూల

వివాహం

న్నలమేఘశ్ాూముడు

సియ్ంగా జరిపించాడు. ఆశియ్ుజ శుకే పక్షం లో పాండవులు ఉపపాేవూం పరవేశించారు. య్దుకులస్ాిమి
దాిరకకు చేరాడు. కౌరవ, పాండవులు య్ుదధ ం కరసం సేనలను సమకూరేచ పరయ్త్నం లో దురోూధన అరుజనులు

ఒకేస్ారి దాిరకలో శ్రీ కృషణ స్ాయ్ం కరసం రావటం, త్న సరిసైనాూనిన కౌరవ రాజుకిచిచ, అరుజనుని కరరికపై
తాను

విజయ్స్ారదిగా

య్దుభయషణుడు.

ఉండటానికి

అనుగీహి౦చి

బావమరదితో

ఉపపాేవాూనికి

వచాచడు

వృషిణవంశ

కారి్క శుదధ దాిదశి (దాిదశి దగధ యోగం )నాడు కేశి సంహారి హసి్ నకు రాయ్బారం వెళ్ే

8రోజులు నయ్ానా భయ్ానా నచచ చెపేప పరయ్త్నం చేసి , త్నను కటేాయ్ాలని పరయ్తినంచిన గాంధారి
జేూషా పుత్రసమయహానికి విశిరూపం తో(నాలుగవ విశిరూప సందరశనం ) భరమపటా ముసలిరాజుకు ఆ భాగూం
కలిగించి, విదురుని ఇంట ఆతిధూం సీికరించి, తిరిగి వెళాళడు.

మారీ శిర శుదధ త్రయోదశి మధుసూదనుడికి 90ఏళళళ పూరి్ అయి, కౌరవ పాండవ సైనాూలు కురుక్షేత్రం

లో మోహరించాయి.అరుజనుడు విషాద యోగం లో ఉంట భగవదీీ త్ బో ధించి గలతాచారుూడెై నరుడికి నారాయ్ణుడు 5

వస్ారి విశిరూపం చూపించాడు. య్ుదధ ం పారరంభమైన శుదధ ఏకాదశినాడే గలతోపదేశం జరిగింది. మారీ శిర బహుళ

అమావాసూ నాడు 15 రోజుల కురుక్షేత్ర సంగాీమం ముగిసింది. పుషూ శుదధ పాడూమి నాడు దురోూధనుని రండు

తొడలు విరగొీటా హత్ుడిని చేసి భీముడు పరతిజా నెరవేరుచక నానడు. అశితాధమ ఉపపాండవులను మటుా బటాాడు.
వాడిని కృషాణరుజనులు బంధించి తెచిచ దౌరపదిముందు నిలబటా గా మాత్ృహృదయ్ం తో క్షమించగా, బావ సూచనతో
బావమరది వాడి త్లలోని చూడామణిని పకలించి గబుాకంపుతో ఉనన వాడిని బయ్టకి తోసేశ్ాడు. పుషూశుదధ

పౌరణమి నాడు య్ుదిసా ర
ి ుని పటాాభి షేకం శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ చేత్ులమీదుగా జరిగింది. మాఘ శుదధ ఏకాదశి నాడు
భీషీ పితామహుని సిచచందమరణం. భీషీ తేజసుస కృషణ పరమాత్ీలో విల్మనమైంది.
91

కలిపూరిం 35 కరీధి సంవత్సర జేూషా శుదధ విదియ్కు విజయ్ స్ారధికి 91 నిండాయి పరలక్షిత్్ ు జనిీంచాడు.
ఆశితాధమ అస్ా్ాలనుంచి గరాం లో ఉనన పరలక్షిత్ ను కృషణ పరమాత్ీ సంరక్షించాడు

92

34 విశ్ాివసు చెైత్ర పౌరణమికి శరత్ చందర చందురనికి 92 నిండి, ధరీరాజు వాూస్ాజఞాతో అశిమేధం పూరి్ చేశ్ాడు.

93

33 పరాభవచెైత్ర పౌరణమికి 93 పూర్ య్ాూయి పూరణ చందర నిభునికి. ధరీరాజు య్ాగం పూర్ యి అరుజనుడు అశిం
వెంట దిగిిజయ్ య్ాత్ర కు బయ్లేదరి త్నకూ చితార౦గదకు జనిీంచిన బభురవాహనుని చేతిలో ఓడిపో యి, సంధి
చేసుక ని బంధింపబడిన య్ాగాశ్ాినిన తీసుక చాచడు

94

32 పే వంగ శ్ాీవణ బహుళాసా మికి శ్ాూమసు౦దరునికి 94 పూర్ యి, ఉదంకుని ఆశీమానికి వెళ్ే దరశనం తోపాటు
6వ స్ారి త్న విశి రూప సందరశన భాగూం కలిపంచి త్రి౦పజేశ్ాడు

95-114

31కీ లకకు 95, 30స్ౌమూకు 96, 29 స్ాధారణకు 97, 28 విరోదికృత్ కు 98, 27 పరలధావికి 99, 26 పరమాదీచకు

100 ఏళళళ నిండాయి వనమాలికి. 25 ఆన౦ద కు 101, 24 రాక్షసకు 102, 23నలకు 103, 22 పింగళకు 104,
21 కాళయ్ుకి్ కి 105, 20 సిదద ారిధకు 106,19 రౌదిర చెైత్ర శుదధ విదియ్కు 107, 18దురీతికి 108, 17 దుందుభి కి
109,16 రుధిరోదాీరికి 110,15 రకా్క్షికి 111,14 కరీధనకు 112,13 అక్షయ్కు 113,12 పరభవకు 114

సరసభారతి ఉయ్యూరు

118

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

115

11వి భవకు య్దు భయషణుడికి 115 ఏళళళ నిండాయి. ఈ కాలం లో కృషణ మయరి్ దాిరకలో 12ఏళళళ బహు

య్ాగాలు చేశ్ాడు. ధరీరాజు ధరీమయరి్గా హసి్ నలో పాలన స్ాగిస్ ునానడు. గాంధారిధృత్ రాసుాాలు హసి్ నలో
పుత్రశ్ోకం తో ఉండలేక శత్కూపాశీమంలో ఉనానరు. వాూసభగవానుడు పరత్ూక్షమై గాంధారిని ఊరడించి ఆమ కరరికపై

చనిపో యిన కౌరవుల౦దరలన యోగశకి్ తో చూపించి ఉపశమనం కలిగించాడు. ధరీరాజఞదులు కూడా ఈ ఆశీమం లో

క ంత్కాలం ఉండి, మళ్ళళ హసి్ నకు వెళాళరు. గాంధారి ధృత్ రాసుాాలు మరణించారు. శ్రీకృషణ సంకలపం తో నారదాది

మహరుిలు పిండార క్షేత్రం లో సమావేశమయ్ాూరు. సురాపానం తో మదించిన య్ాదవులు వారిని అవమాని౦చ గా,
మునుల శ్ాపం తో కృషణ కుమారుడు స్ాంబుడు సీ్ ి వేషం లో ఋషులను ఆటపటా ౦చగా, వాడికడుపులో ముసలం
పుటా గా భయ్పడి య్ాదవులు దానిన అరగదీసి సముదరం లోకలిపారు.
116-124

కలిపూరిం 10 శుకే సంవత్సరం లో శిఖి పింఛ మౌళ్కి 116, 9 పరమోదూత్కు 117,8 పరజయత్పతి్ కి 118, 7ఆంగలరస

125

బహుదానూకు 125 బృందావన విహారికి ఏళళళ నిండాయి. ఈ కాలం లో నారదమహరిి దాిరకకు వచిచ వసుదేవునికి

కు 119, 6 శ్రీముఖకు 120, 5 భావకు 121, 4 య్ువకు 122, 3 ధాత్కు 123, 2 ఈశిర కు 124

భాగవత్ ధరాీలు బో ధించి, జనక ఋషభ సంవాదం వినిపించాడు. శ్రీ కృషణ భగవానుడు బృందావనం వచిచ బాలకృషణ

రూపం ధరించి య్శ్ోదా నందులతోపాటు సమస్ గోప గోపీ జనాలకు దివూ దరశనం పరస్ాదించి త్రి౦పజేసి
భాగవత్ధరాీలు బో ధించాడు ఆ అవతార మయరి్. కృషణ స్ాిమి కృపాకటాక్షం చేత్ గోప గోపీ జనం అంతా త్మత్మ

దివూ ధామాలకు చేరి గోలోక, వెైకుంఠ లోకాల దరశనం చేసి ధనుూలయ్ాూరు. గోపాలకృషణ మయరి్ మళ్ళళ దాిరక చేరగా,
బరహీ

ఇందారదులుఅకకడికి

చేరి

నారాయ్ణ

భగవానుని

సందరశన

భాగూం

పొ ంది,

త్న నిజనివాసమైన గోలోకానికి విచేచయ్మని పారరిధంచి, ఇక అవతార సమాపి్ దగీ రలో ఉందని గురు్ చేశ్ారు.

దాిరకలో అనేక ఉతాపతాలు పుటాాయి, య్ాదవ పరభువు య్ాదవులను పారభాస తీరాదనికి పంపగా అకకడ

య్ాదవులు పరసపర కలహాలతో ఒకరినొకరు సరి నాశనం చేసుక నానరు. బలరాముడు సికీయ్ సంకరిణ
భాగవానునిలో ల్మనమయ్ాూడు. య్ాదవ సీ్ ల
ి ు దేహతాూగం చేశ్ారు..

పరమాది చెైత్ర శుదధ పాడూమి కి దాిపరయ్ుగం 8లక్షల 64వేల సంవత్సరాలు పూర్ య్ాూయి. దాిరకలోని

సంఘటనలు తెలిసిన అరుజనుడు దాిరకకు వచిచ భగవాన్ శ్రీ కృషణ సందరశనం చేశ్ాడు. త్రాిత్ బావా మరది కలిసి
సముదర తీరానికి వాహాూళ్కి వెళళగా, ముసలం ముకకతో చేయ్బడిన బాణానిన ఒక బో య్వాడు కృషణ పరమాత్ీ

పడుక నివుండగా, ఆయ్న పాదాలు లేడి కనునలు అని భరమించి బాణం తోక టా గా, స్ాిమి పాద అ౦గుస్ాానికి త్గిలి

దేవకీ వసుదేవ నందనుడు, య్శ్ోదా త్నయ్ుడు, నంద నందనుడు శ్రీ కృషణ స్ాిమి 125సంవత్సరాల 7 నెలల, 8
వ రోజులు పూర్ య్ాూక నిరాూణం చెందారు. అంత్కుముందే రాధాదేవి గోలోకానికి చేరుకరగా గోపగోపీ బృందం దివూ
స్ాిగత్ం పలికారు. కృషణ స్ాిమి గోలోకంచేరగా బరహాీదులు దరిశంచి పులకించారు.

పరమాది సంవత్సర చెైత్ర శుదధ సప్ మికి పరమాత్ీ గోలోకానికి చేరుకరగానే, కలియ్ుగం పారరంభమై, అరుజనుడు

దారకుని తో, మళ్ళళ దాిరకకు చేరి,సప్ మి దాకా అకకడే ఉనానడు. భయకంపాలు రాగా, మిగిలిన య్ాదవులతో
దాిరకను వదిలి మధురకు వెళ్ళ,అనిరుదుధని కుమారుడు వజుర డు కి య్ాదవ రాజూ పటాాభి షేకం చేశ్ాడు, దాిరక

సముదరం లో మునిగింది. హసి్ నకు వచిచ ధరీరాజఞదులకు శ్రీ కృషణ నిరాూణ విషయ్ం తెలియ్జేశ్ాడు. వెైశ్ాఖ శుకే ం
లో పరలక్షిత్్ ుకు పటాాభి షేకం చేసి, పౌరణమినాడు పాండవులు మహాపరస్థ ానానికి దీక్ష తీసుక ని, ఒక ఏడాది భయ
పరదక్షిణం చేసి, వికీమ సంవత్సరం లో బదరికాశీమం దాట, మేరుపరిత్ సమీపంలో ఊరధవ లోకాలకు చేరుక నానరు

ఆధారం –నారాయ్ణ తీరుదలవారి స౦సకృత్ శ్రీ కృషణ ల్మలాత్రంగిణి కి ఉయ్యూరు సంస్ాథనాదీశిరులు శ్రీ రాజఞ మేకా వెంకటాదిర అపాపరావు
గారు

ఆంధీరకరణం

చేయ్గా,

శ్రీమాన్

బ మీకంట

వీరరాఘవా

చారుూలు

పరూవేక్షించగా,

క ండపలిే

వీర

వెంకయ్ూ

అండ్

సన్స1948లో పరచురించిన ”శ్రీ కృషణ ల్మలాత్ర౦గిణి “గీంథంలో, క వూిరు సంసకృత్ పాఠశ్ాల కారూదరిశ శ్రీ చదలవాడ గోపీ నాథము,శ్రీమాన్
బ మీకంట వీర రాఘవాచారుూలు, శ్రీ ఎస్ట్. యిెన్. కే.. బీజఞరకన్, శ్రీమాన్ నలాేన్ చకీవరు్ల అపపలాచారుూలవారి మహాభారత్ సంగీహం
యొకక భిపారయ్ాలు సేకరించి, నూజివీడు హెమసూకల్ చరితోరపాధాూయ్ులు శ్రీ ధనూంరాజు అపాపరావు గారు సమకూరిచన “శ్రీ కృషాణవతార
కాలకీమము “ అనే వాూసం.
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శ్రీ కృషణ త్త్్ వం
పారరంభం
శ్ాీవణమాస కృషణ పక్ష అషా మి శ్రీ కృషణ జనాీషా మి. పగలు సప్ మి, స్ాయ్ంత్రం అషా మి వుంటే ఆరోజు జరపటం అలవాటు. స్ో మ,

బుధ వారం వసే్ చాలా పవిత్రం అని భావిస్ా్రు. రేపు అంటే స్ో మ వారం కృషాణషా మి అవటం మన అదృషా ం. ఆ రోజులోే అషా మి తిది తో పాటు
రోహిణీ నక్షత్రం కూడా కలిసే్ మహామహిమ గల పరి దినం అవుత్ుంది. శ్రీ వెైషణవులకుభాదరపద కృషణ పక్షం లో,అషా మి, నవమి తో కలిసే్

కృషాణషా మి. రోహిణీ నక్షత్రం కలిసే్ కలియ్ుగ వెైకున్ మే
నని పదీ పురాణం లో వుంది.

శ్రీ కృషణ త్త్్ వం శ్రీమదాాగవత్ం లో వాూసుల
వారు చకకగా ఆవిషకరించారు. బరహీ దేవుడు

ఒకపుపడు “సృషిా ఎలా చేయ్ాలి “అనే సందిగధం లో

పడా్డు “.త్ప, త్ప “అని అశరలర వాణి వినిపంచింది.
త్పసుస చేశ్ాడు. పరమేశిర స్ాక్షాతాకరం పొ ందాడు.
ఆత్ీ త్తాినిన బో ధించమని కరరాడు. శ్రీ హయ్గలీవ
రూపం దాలిచ నాలుగు శ్ోేకాలతో త్తోిపదేశం
చేశ్ాడు.

అదే

భాగవత్ం.

దీనినే

“హయ్గలీవ

బరహీ విదూ “అంటారు. దీని విస్ రణ, స్ారాంశమే

భాగవత్ సిరూపం. భాగవత్ త్త్్ వం లో వేదాంత్ుల మాయ్ా సిదధ ాంత్ం, స్ానువయల పరకృతి సిదధ ాంత్ం, శ్ైవుల శ్ాకే్య్ం, మీమాంసకుల కరీ

మొదల ైన వన్నన భగవంత్ుని దివూ ల్మలలలో సమనియ్ పరచటం జరిగిందిఅని పాశ్ాచత్ూ పండిత్ులు అభిపారయ్ పడా్రు. శ్రీమదాాగవత్ం

భగవంత్ుని వాజీయ్ అవతారం అనానరు శ్రీ రామ కృషణ పరమహంస. నారదీయ్ం లో సకల వెద స్ారం వుంది అని పరముఖుల అభిపారయ్ం.
భగవత్ సిరూప మైన ఈ పరపంచ సృషిా రూపానిన వివరించేది, అంటే భకు్ల ను గయరిచ వివరించేది భాగవత్ం అని విజుా ల భావన.

శ్రీ కృషు
ణ డు బరహీం యొక ఆనంద సిరూపం. ఆయ్న ల్మల,మధురిమ వలే సృషిా అంతా జరిగింది అని శ్రీ అరవిందుల అభిపారయ్ం

“.నిత్ూ సతాూనంత్ అమర ల్మలయిే ఆయ్న. వేణు గానం లో మానవుని లోని అజఞాన మాయ్మైన కీీదారూపానిన మారిచ, దానిలో త్న సీియ్
దివూ ఆనందం యొకక ల్మలా విలాస్ానిన నింపుతాడు. రాధ, భగవంత్ుని విశుదధ పేరమ యొకక మయరల్ భావం. అదిసంపూరణం,సమగీం,
ఆత్ీ పరదానానికి, సంపూరణ నివేదనకు సంకేత్ం”అంటారు శ్రీ అరవిందులు.

--

“ గోపా “అంటే ఆధాూతిీక పరకాశ్ానిన పాలించే వారు “అని వారి భాషణం. వారిలో ఆధాూతిీక అనుభవం వుంది. పేరమ, భకి్, ఆత్ీదానం గల

అస్ాధారణ జీవులుగా భావిస్ా్రు గోపికలను. గోలోకం లో పేరమ, స్ౌందరూం,ఆనందం గల దివూ పరపంచం ఆధాూతిీక పరభలతో వెలుగుత్ుంది.
గోపి, గోప రూపాల ైన ఆత్ీలు ఆ పరభలను కాపాడుతాయి. రాధ పారకృతిక ఆత్ీ. కృషు
ణ డు భగవదాత్ీ.

ఒకపుపడు ఇందురని భారూ శచీదేవి విషు
ణ లోకానికి వెళ్ే ఆయ్న తోడ పై కూరోచవాలని కరరిక తెలిపింది. “నువుి భయలోకానికి వెళళళ.

నేను కృషు
ణ డు గా పుటా న్న కరరిక తీరుస్ా్ను. 'అని చెపాపడు. వరజ భయమి లో వుుషభానునికి, కళావతి కి రాధ జనిీంచింది. కృషు
ణ నికి ఆమ
మేనత్్ . కృషు
ణ డు గో లోకం లో వుననపుపడు “రాసము నుండి,ఆత్నిపరకకనుండి, పరిగతి్ ంది “అంటే “రాసంబు నుండి పుటా హరి ఎదుట

ధావనము చేసింది “కనుక రాధ అయింది. రాధ శరలర రోమ కూపాలనుండి గోపికలు జనిీంచారు. కృషు
ణ డు అంటే సరిం చేశ్ల వాడు, చితా్నిన
ఆకరిించే వాడు. రాదా కృషు
ణ లు పేరమైక జీవులు. కృషణ వరణం” న్నలం “.సముదరం, ఆకాశం అనంత్మైన న్నల వరణం కలవి. అనత్తాినికి పరతీకయిే
న్నల వరణం. వజరన్నలం ఆత్ని తేజసుస.
అవతారం పరిణామానికి

పరతీక గా శ్రీ అరవిందులు భాషూం చెపాపరు. జలం లో మాత్రమే సంచరించేది మతాూవతారం. ఉభాయ్చరం

కూరాీవ తారం. భయచరం వరాహావతారం. పశు మానవ కలయికే నారశింహ అవతారం, పొ టా మొదట మానవుడే వామనావ తారం. అది
భౌతికత్, లోపలి భగవత్ త్త్్ వం వుండటం తో పరపంచానిన ఆకీమినేచవాడు. రాజసిక. రీజషిక రూపం పరశు రాముడు. స్ాతిిక రూపమే శ్రీ
రాముడు. శ్రీ కృషు
ణ డు ఆధాూతిీక వికాసం యొకక చివరి రూపం “.సూపర్ మైండ్” అంటే శ్రీ కృషు
ణ డే. బుదుధడు నిరాిణం, విమోచనం కలిపస్ా్డు.
ఉత్కృషా రాజఞూనిన భయమి పైకి తెచిచ, పరతిఘటంచే వారిని సంహరించి, లోపాలిన సరిదిదద ే వాడే కలిక అవతారం. ఈ విధం గా ఊరధవ కీమం లో
కీమ పరిణామ దశలు కనిపస్ా్యి. శ్రీ క ఆనంద మయ్ుడెై, ఆనంద దిశ గా నడిపే వాడే శ్రీ కృషు
ణ డు.

“ఓం సచిచదానంద రూపాయ్ -కిీషణ ాయ్ాకిేషా కరీనే --నమో వేదాంత్ వేదాూయ్-గురవే బుదిధ స్ాక్షినే ”
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గోపికా భకి్
--

”ధర్మ క్ర్త యు, ధర్మ భర్త యు, ధర్మ మయరితయు నెైన, స ---త్కర్ుమదీష్డు, ధర్మ శిక్షయు, ధర్మ ర్క్ష యు జేయగ్ా
నర్మల్చన్స, ధర్మీద బ్ుటటు , పర్ంగ్ాన జన సంగ్మ్ే --ధర్మ మంచుదలంచ్చ జేశే నుదాత్త మానస చెపుిమా ?”

అని ఆనాడే పరలక్షిత్్ ు అడిగాడు మనకు వచేచ సందేహానిన ముందే వివరిస్్ ాడు మహరిి వాూసుడు., దాని వాూఖాూత్ మన పో త్న. ఆ భకి్
వెైభావమేమితో తిలకించి పులకిదద ాం. సందేహ నివృతి్ లో నివుుత్్ పదానిన చేరుదాం. బరహీ, గోపికల భకి్కి పులకించి పో య్ాడు. గుణ,
దేహాలను వదిలి, బంధ నిరుీకు్ల ైనందుకు పరమానంద భారిత్ుదయ్ాడు పరబరహీ. పో త్న గారి పదూమందారం లో దానిన దరిశదాదం
“త్రుణుల్ గొందరు మయల గేహముల నుదద ండించి రారాక త్--దిిరహాగినం బరితాప మొందుచు, మనోవీదిన్, విభున్, మాధవున్ -బరి రంభంబులు సేసి,జఞరుదనుచున్, భావినిచయ్ున్, జొకిక, పో ం --దిరి ముకి్న్, గుణ దేహముల్ విడిచి, పీరతిన్, బంధ నిరుీక్ ల ై “.

బరహీ కూడా, శ్రీ కృషణ పాద సేవా త్త్పరత్ తో, త్నీయ్త్ిం పొ ందాడు. సమస్ ం పరమేశిరారపణం లో వునన ఆనందం -బరహీ పదం లో

కూడా లేదు అని “ఎరుక “పొ ందాడు సృషిాకర్ . అంత్ సమోీహన మయరి్ ఆయ్న. ఆ ల్మల అంత్ అదుాత్మైనదీ, చితా్కరిణ కలదీ.
“ఎలా బరహీపదంబు, వేదములకున్, వీక్షిమపగా రాని ని --న్నన లోకంబున, న్న, వనాన్ మునం, మందలో, “గృషణ “య్ం
చాలాపాది, సమస్ భావములు, న్నయ్ందే సమరిపంచు, న్న --వేరలం దకకని పాదరేనువులపై, వేసా ంి చినం జఞలదే '

గోపికలు శ్రీకృషు
ణ ని మానసిక అరచన చేశ్ారు. అందుకే విశిషా మైన అరచకులయ్ారు. శ్రీ కృషణ భావానిన హృదీ త్ం చేసుక నానరు. జఞరిపో కుండా
పదిల పరుచక నానరు. పులకించిన మేనులతో కౌగలించు క నానరు. అయితే ఇదంతా, “యోగి “లాగా చేశ్ారు. కనుక వారికి వేరే భావం ఏమీ

లేదు. ఏ త్పుప లేదు. సరి సమరపణ తో చేశ్ారు. దానికి అంత్ మహిమ వుంది. దేహ భారంతి వీడి,, బరహీ భావం నిండి, ముకి్ కాంతా
పరిషింగ సుఖం పొ ందటం చూపిస్్ ాడు. అదీ ఉత్కృషా భకి్ అంటే.

”ఒకక లతాంగి మాధవుని, య్ుజిల రూపము

జూడిక, తీగలం --జికకగా బటా , హృదీ త్ము జేసి, వెలిం
జనకుండ, నేత్రముల్

గీకుకన మయసి, మేన బులకంబులు గీమీగా,

గౌగాలించియ్ున్

--జయకకముల ైన,

జొకుకచు “యోగి “కైవడిన్ “
ఇంత్గా

అలుేకు

పో త్ునాన,

లోచవుల
వారికి

తాను పరత్ూపకారం ఏమీ చేయ్లేని వాడినని కృషు
ణ ని
సమాధానం. దానికి కారణం గోపికలు దయ షరహిత్ం గా,

నిరంత్రం గా త్నను అరిచినచటమే. బరహాీదులు,
మునులు, గోపికలకు నమసకరించి జేజేలు పలికారు.
ఇది భకి్కి పరాకాషా . అందుకే నారద మహరిి ఎకకడ

భకి్ విషయ్ం వచిచనా, “య్ధా వరజ గోపికాయ్ాం
“అని ఉదాహరిస్ ూంటాడు.

”పాయ్ని గేహ శృంఖలముల బాసి, నిరంత్ర

మత్చరత్ిముమ్ --జేయ్ుచునునన, మీకు బరతి

సేయ్, య్ుగంబులనెైన నెర, నన్ --

బాయ్క గోలుచమానసము, బరత్ుూపకారముగా దలంచి, నా --పాయ్ుట త్పుపగా గొనక, భామినులార, కృపన్, శమిమపరే “

మనసులో ఎపుపడు భావించటమే తాను ఇచేచ పరత్ుూపకారం అట. ఎంత్ నంగనాచితాిమో చూశ్ారా కననయ్ూది ?అయినా గోపికలకు
కావాలిసంది ఇంకేముంది ?

మురళ్ళ గానానిన విని, పరవశ్ాల ై వచిచన gopikalanu ఇళళకు మరలి పొ మీని కరరాడు క ంట కృషు
ణ డు. వాళళళ చలే గా, చకకని సమాధానం

చెపాపరు. పదీ గంధానిన మచేచ త్ుమీద ఇత్ర పుషప గంధానిన కరరాదని, త్మ త్పసుస ఫలిత్ం గా త్నను చేరామని, అందరలన వదిలి
వచాచమని, త్మది సరి సమరపనమేనని, త్మకు ఇంక ఏ ఆలోచనా లేదని, దీనం గా పారధేయ్ పడా్రు. భగవదరతి త్పప ఇంక ఏ కరరికా
వారికి లేదు.

“సిరికి నుదార చిహనములు సేయ్ు, భవత్కిరనారవినద ముల్ --సరసిజ నేత్ర, మా త్పము, సంపద జేరితి,, మేటాకేలకున్

సరసభారతి ఉయ్యూరు

121

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

మరలగ లేము, మా మగల మాటున నొలేము, పదీగంధముల్ --మరగిన తేటులనూ కుసుమంబులకుం,జన నిచచగించునే '

ఆ దీనాలపాలకు కరిగి పో య్ాడు వెనన తినన మనసునన కననయ్ూ. అందరలన సంత్ృపి్ పరిచాడు. ఆతాీరాముడెై, రమించి, వారి కరరకలకు
సఫలత్ిం చేకూరాచడు. సరిం సమరిపంచి గోపికలు “యోగి బృందార వందుూలు “అయ్ారు. కాతాూయిన్న వరత్ దీక్ష లో వారి కరరికా విలక్షణం

గానే కని పిస్ ుంది. “వో త్ల్మే !మాకు కృషు
ణ డు చేతో విభుడెైన నాడు చెలువల మలే న్, నేతి వసంత్ములాడుచు, జఞత్ర చేసదము, భకి్ చాత్ురి
తోడన్ “అనానరు. కాదు అనిపించాడు భక్ పో త్న. వాూస భాగవత్ం లో”శ్రీ కృషు
ణ ని పతిగా “చేయ్మని కరరినటు
ే రాశ్ారు పో త్నాచారుూడు
ఇంక ంచెం ముందుకు వెళ్ే హృదయ్ాధి నాదునిగా చేయ్మని పారరిధంచటం ఆయ్న హృదయ్ వేదిత్ిం అని రసజుా లు, విశ్లేషకులు భావించారు.

శ్రీ గణయష్ చత్ురిధ ---గణయష్ శ్రీ కృషణ
శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ యొకక పరిపూరణ అవతారమే శ్రీ గణపతి. “గ”అంటే జఞానం.

“ణ “ అంటే నిరాిణం. “ఈశ” అంటే స్ాిమి. అంటే

గణయశుడు జఞాన, నిరాినాలకు స్ాిమి అని ardham. “హీరంభుడు “అని కూడా ఆయ్నకు పేరు. అంటే “వో !దీన రక్షకా "'అని భావం.

“ఏకదంత్ుడు “అంటే సరి ఉత్కృషా బలశ్ాలి. ఆయ్న చెవులు చేటలు, అంటే చెడును చెరిగి వేస్్ ాయి. మంచిని మాత్రమే నిలుపుతాయి.
విఘానలను తొలగించి మనలిన పరిశుదుధలను చేస్్ ాడు అందుకే శూరప కరుణడు అని పేరు. అనిన చెడు పనులకు నాలుక మయలం. అది బైట

వుంటే ఇత్రుల దయ షాలను ఎంచు తాము. మనసు అనే జిహాిగాీనిన మనవెైపే తిపిప ఉంచితే, అంటే మన దయ షాలను మనం తెలుసుక ంటే,
ముకి్ లభిసు్ంది అని పదద లంటారు. అందుకేగజఞననుని జిహాిగీం కంఠం వెైపుకు వుంది, మనకు మారీ దరశనం గా కనిపసు్ంది.

శ్రీ కృషు
ణ డు, గణయశుడు వేరు కాదు. అభినునలు. ఏక సిభావులు. గణయశుడు పరశురాముడిని త్న త్ుండం చేత్ బంధించి సరి

బరహాీండ దరశనం, గోలోకం లో శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ దరశనం చేయించిత్రింప జేశ్ాడు
వుంది. నిరుీణ, సదు
ీ ణ బరహాీలకు అధిపతి కనుక “గణాధిపతి “అనానరు.

అని బరహీ వెైవశిత్ పురాణం లో గణయశ ఖండం లో

”ఓం నమసే్ గణపత్యిే, త్ిమేవ కేవలం కరా్సి, త్ిమేవ కేవలం హరా్సి, త్ిమేవ సరిం ఖలిిదం బరహాీసి “అని గణపతి అధరి శ్రరి

కృతి తెలియ్ జేస్్ ో ంది.

సంబంధించిన

శ్రీ కృషణ , శ్రీ గణయష్ లకు
ఒక కధను

గురించి

తెలుసు క ందాం. ధరీధిజుని కుమార్
త్ులసి.

ఆమ

శ్రీమనానరయ్నుడిని

వివాహం చేసుకరవాలని భావిసు్ంది. ఒక
రోజూ గణపతి కనిపిసే్ “నువుి శ్రీ
కృషు
ణ ని అవతారమే కదా ననున పళ్ే
చేసుకర

“అని

వేడుక ంది.

ఆయ్న

“వివాహం బంధ కారణం --నాకు ఆ

కరరికే లేదు “అని సపషా ం గా చెపాపడు.
అపుపడు

త్ులసికి

కరపం

వచిచ

“వివాహం వదుద అంటునన న్నకు త్పపక

వివాహం అవుత్ుంది “అని శపించింది.
గణపతికి

కూడా

కరపం

వచిచ

“అనవసరం గా ననున శపించావు కనుక
రాక్షస భారూవెై జనిీస్ా్వు. త్రాిత్ వృక్ష

రూపం పొ ందుతావు “అని పరతిశ్ాపం

ఇచాచడు. ఆమకు పశ్ాచతా్పం కలిగి గానేషుని పారరిధసే్, “వృక్ష రూపం పొ ందినా, లోకారాధుూరాలవు అవుతావు. శ్రీ నారాయ్నారప దివూ
కుసుమం నువుి. న్న దళాలతో చేసిన పూజ పరజలకు ముకి్ని పరస్ాదిస్ ుంది “అని శ్ాప విమోచన కలిీ ంచాడు.

ఆ త్రాిత్ జనీలో త్ులసి శంఖచూడుడు అనే రాక్షసుని భారూ అయింది. శంఖ చూదుని ఆగడాలు భరించ లేక శివుడు అత్నిన

తిరశూలం తో సంహరించాడు. త్న కలాంశ తో ఆమ త్ులసి వృక్ష రూపం పొ ంది అందరి ముకి్కీ కారకురాలు అయింది. అందుకే త్ులసి దళం
త్న పూజకు పనికి రాదన్న గణపతే చెపుపక నానడు. a వినాయ్క చవితి నాడు గనేశుని పూజకు త్ులసి దళాలు నిషిదధమయ్ాయి. శ్రీ కృషణ
గణయశులు అభినునల ై లోకారాధుూల ైనారు. ఇపుపడు శ్రీ కృషణ పరబరహీ త్త్్ వం గురించి తెలుసు క ందాం.
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గోలోకంమండలా కారం గా వుంటుంది. పరళయ్ సమయ్ం లో శ్రీ కృషు
ణ డు మాత్రమే శ్లషించి ఉంటాడు. మురళ్ ధరించి, శ్రీ వతాచనికట

వక్షసథ లం పై కౌసు్భం తో పరకాశిసూ
్ ంటాడు. ఆయ్నే పరబరహీ., పురుషో త్్ ముడు. ఎపుపడూ “కిషో ర “వయ్సు లోనే ఉంటాడు. గోపా వేష
ధారియిెై, గోపీ జనం తో పరివేషా ంి చి ఉంటాడు. పరిపూరుణడె,ై సరి వాూపియిెై పరవరి్స్్ ాడు. “సదారాస్ా మండల విహారి “.సరి సిదధ ి సిరూపుడు.
సరి సిదధ ి పరదాత్. ఆదిపురుషుడు, అవూకు్డు.

శ్రీ కృషు
ణ ని దక్షిణ పారశవం నుంచి సత్ి రాజస్ట్, త్మోగుణాలు, వాట నుంచి మహసుస, అహంకారం, పంచ భయతాలూ, పంచ జఞానాలు

ఏరపడా్యి. త్రువాత్ నారాయ్ణుడు జనిీంచాడు. ఆయ్న భారూ లక్షిీ దేవి. వామ పారశవం నుంచి “సదాశివుడు “జనిీంచాడు. పంచ

ముఖాలు కలిగి దిశలే వస్ా్ాలుగా, సకల సిదద శ
ే ిరునిగా,గురువులకే గురువు గా ఆయ్న పరవరిదలే ాడు. ఆయ్న మృత్ుూంజయ్ుడు, మృత్ుూ
సిరూపుడు కూడా. శ్రీ కృషణ నాభి కమలం నుంచి మహా త్పసిి బరహీ పరభావించాడు. చత్ురుీఖాలతో, కమండల, జపమాలతో, పరకాశించాడు.
దేహధారులకు జనీ దాత్. సరసితీ వలే భుదయ్ాడు. శ్రీ కృషణ వక్షసథ లం నుంచి “ధరీ దేవత్ “పుటాాడు. సరిజీవులపై సమభావం కలవాడు.
ధరీ దేవుని వామ భాగం నుంచి “మయరి్ “అనే సీ్ ి జనిీంచి య్ముని భారూ అయింది. శ్రీ కృషు
ణ ని ముఖం నుంచి వీణా పుస్ క దారిని, షో డశ
వరి కనూ సరసితి” జనిీంచింది. శ్రీకృషు
ణ ని మనసు

నుంచి “శ్రీ మహాలక్షిీ ',బుదిధ నుంచి మయల పరకృతి “ఈశిరి “జనిీంచారు. ఈశిరి ఏ

సరి శకు్లకు మయలం. వేయి భుజఞలతో, భయ్ంకరం గా దురీ తి నాశిని “దురీ “భాసించింది. శ్రీ కృషు
ణ ని శకి్ సిరూపమే దురీ . శ్రీ కృషు
ణ ని

జిహాిగీం నుంచి వేదమాత్ “స్ావితిర “ ఉదావించింది. కృషు
ణ ని మనసునునంచి సమస్ పారణులను మధించే మనీధుడు, అత్ని వామ భాగం
నుంచి “రతీదేవి “జనిీంచి భారూ అయింది.

శ్రీ కృషణ వీరూం జలం లో పడి సహసర దెైవ సంవత్చరాల త్రాిత్ గొపప అండం గా మారి “విరాత్ుపరుషుడు “జనిీంచాడు. విశ్ాినికి

ఆయ్నే ఆధారం. చేవులనుండి మధుకైటభులు జనిీంచి, బరహీను మింగేయ్ాలని పరయ్తినసే్ నారాయ్ణుడు చకాీయ్ుధం తో సంహరించాడు.
వాళే క వుి నుంచి ఈ పృథిి ఉత్పననమైంది అందుకే భయమికి “మేదిని “అని పేరు వచిచంది. భయమి యొకక అధిషా ాతిర దేవి పేరు “వసుంధర
“.శ్రీ కృషణ వామ భాగం నుంచి, “రాధ “జనిీంచింది. ఆమ కూడా సదా “కిషో ర “వయ్సక. ఆమ రోమాలనుండిగోపికలు,

శ్రీ కృషణ

రోమాలనుంచి “గోపాలురు “జనిీంచారు. వీరు రాదా కిీషణ ులకు “పారరర్వదులు “.వీరు రాధను, కృషు
ణ ని పో లి వుంటారు. నిత్ూ య్వినులు.
రాదా కృషు
ణ లు పేరమైక జీవులు.

శ్రీ కృషణ గుహూ పరదేశం నుంచి కుబేరుడు, భయత్ పేరత్, పిశ్ాచాదులు, కుడి కంట నుంచి పరమద గణాలు, ఎడమ కంట నుంచి “ఈశ్ానుడు

“పుటాారు. బరహీ దేవుడు శ్రీ కిీషణ ానుగీహం తో విశి సృషిా చేశ్ాడు. బరహీ నాభి నుంచి “విశికరీ “అషా వసువులు,, మనసు నుంచి సనకస,

సనందన, సనాత్న సంత్ుకమారులు, ముఖం నుంచి “సియ్ంభు మనువు “,లలాటం నుంచి ఏకాదశ రుదురలు, పరభవించారు. అనావృసిా
చివర “నారదుడు “పుటాాడు. పుటా గానే న్నరు ను లోకానికి ఇచాచడు కనుక నారదుడు అని పిలువ బడా్డు. నారం అంటే న్నరు, జఞానం అని
అరాధలు. రండూ, ఆయ్నకు వరి్స్్ ాయి. బరహీ కంఠం నుంచి పుటా న వారే “నరదులు “అంటే నరులు.. ఇలా శ్రీ కృషణ పరబరహీ త్న నుంచి అఖిల

పరపంచానిన సృషిాంచి, పరిపాలించి, త్న లోనే లయ్ం చేస్్ ాడు అని “బరహీ వెైవర్ పురాణం --శ్రీ కృషణ ఖండం “లో చెపపబడింది. కృషణ అంటే “సరి
చరాచర క టులలో ఆత్ీ అయిన వాడు “అన్న, ఆదివాచకం అన్న అరధం. అంటే సరుిలకు ఆయ్నే ఆది పురుషుడు.

శ్రీ కృషణ , శ్రీ గణయశ జయ్ంత్ులు ఒకక రోజూ తేడాతో దాదాపు ఒకే నెలలో వచిచనటేే . సపా ంబర్ ఒకట వినాయ్క చవితి కనుక.

ఆ మహానుభావులను సీరించి, అరిచంచి జనీ స్ాఫలూం చేసుక ందాం. సిదధ ి, బుదుధలను పరస్ాదించే వాడు గనాదీశుడెైతే “శరశచందర పరభువు
“అయిన శ్రీ కృషు
ణ డు భారత్ భయమి పై అవత్రించి, ధరీ సంస్ాథపన చేసి, గలతామృతానిన పంచి, భకీ్ జఞాన, వెైరాగాూలను తేటతెలేం చేసి, పేరమను
కురిపించి, అందరి హృదయ్ాలను ఆకరిించి, సీరణ మాత్రం గా ముకి్ పరదాత్ అయ్ాడు. అందుకే స్ాిమి తాూగలశ్ానంద, ఆ మహానుభావుడిని,
పురాణ పురుషుడిని పూరాణవతార సిరూపుడిని “The first teacher in the historry of the world to discover and proclaim the grand

truth of love for love's sake and duty for duty sake “.”అంటే పేరమ పేరమ క రకు, విధి కర్ వూ నిరిహణకు అనే సతాూనిన పరపంచ చరిత్ర
లో మొదట గీహించి, పరకటంచిన పరధమ ఆచారుూడు శ్రీ కృషు
ణ డు “అని చాట చెపిపన దేశికుడు. అందుకే “కృషణ ం వందే జగదు
ీ రుం “.
భగవాన్ శ్రీ కృషణ ఉవాచ

ఇవాళ కూడా అసా మి తిధి ఉంది -శ్రీ రిషణ ాషా మి గానే భావిస్ా్రు. కనుక శ్రీ కృషు
ణ డిని త్లచుక ంటూ భగవదీీ త్ లో ఆయ్న చెపిపన మాటలను
'భగవాన్ శ్రీ కృషణ ఉవాచ “దాిరా తెలుసు క ందాం –

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

“య్దాావం త్దావతి “మనం ఎలా కరరుక ంటే, అలా జరుగు త్ుంది. ఇదే positive attitude అంటే. దీనిన అలవరచు క ని పనులను కౌశలూం
తో నెైపుణూం గా శకి్ వంచన లేకుండా ఫలా పేక్ష రహిత్ం గా చేయ్ాలి. తాను అవతార పురుషుడిని అని ధరాీనికి హాని కలిీ నపుపడు
అవత్రించి

అధరాీనిన

నాశనం

చేసి,

ధరాీనిన పరతిషిాస్్ ానని చెపాపడు. ఈ పనిని
నేను చేయ్టం లేదు. కరేీందిరయ్ాలు సహజ
సిదధం

గా

వాట

పని

అవి

చేసుక ని

పో త్ునానయి. అందులో నా పరమేయ్ం లేదు
అను కరవటమే “కరీ సనాూసం “.కరీ
యోగం అనుస రించ కుండా, కరీ సనాూస
యోగం ఆచరింప లేరు. మరి కరీను
త్ూజించటం

అంటే

?ఎవడు

ఎవరిన్న

దేిషించడయ , దేన్నన కరరుకరడయ అలాంట కరీ
యోగి

నిత్ూ

సనాూసి

బడుతాడు.

సకల

సిరూపుేగా

భగ

గానే

భావింప

పారణులోే
వంత్ుడే

ఆత్ీ

ఉనానడని

భావించే వాడికి కరీలు బంధనాలు కావు.
సత్కరీ లను నిషాకమ బుదిధ తో చేసే్ లోక
కలాూణం జరుగుత్ుంది. వూకీ్ అభుూననతి వలే సమాజం లో సచీచలురైన జనం త్య్ారవు తారు. అపుపడు సమాజం ధరీ బదధ ం గా ఉంది,
లోక కళాూణ కారకమవుత్ుంది. వూకీ్ వికాసమే అభుూదయ్ానికి మయలం.

కరరకలు గురాీల వంటవి. అవి య్ధేచచగా అటూ, ఇటూ పరి గత్ు
్ త్ూ ఉంటాయి. వాటని కళ్ళం అనే మనసు తో బుదిధ అనే ఆశ్ాిరూధుడు
బంధించి జఞగీత్్ గా నడ పాళ్ళ. బుదిధ చేత్ మనసును నిగీ హించు క ని కరరకలను అదుపు లో ఉంచుకరవాలి. ధాూనం వలే మనో నిగీహం
లభిసు్ంది. దానిదాిరా ఇందిరయ్ నిగీహం లభిసు్ంది. అపుపడు మనసుస పరశ్ాంతి పొ ంది, ఆతోీననతి కలుగు త్ుంది. చేసే స్ాధన ఎపుపడూ
వృధా కాదు. దాని ఫలిత్ం త్పపక లభిసు్ంది. ఈ జగత్ు
్ అంతా దారం తో కూరచ బడిన మణులు లాగా పరమాత్ీ ధరించాడు. న్నట లోని రసం,
చందురని లో ని కాంతి, నాలుగు వేదాలలోని ఓంకారం, ఆకాశం లోని శబద ం, పురుషులలో పురుషత్ిం అన్నన ఆయ్నే. భయమి లోని గంధం (
substance),జఞలం లోని రసం (fluid ),అగిన లోని తేజసుస (heat and light ),వాయ్ువు లోని పారణ వాయ్ువు(oxygen ),ఆకాశం లోని
శబద ం (sound ),పురుషుని లోని పురుషత్ిం (manliness ), త్పో ధనుల లోని త్పశశకి్ అంత్ తానే నని చెపాపడు. “పరయ్ాణ కాలే ఆపి చ
మం తె విడురుూక్ చేత్సః “-ఎవరు మరణ కాలం లో కూడా భాగ వంత్ుని ధాూనిస్ా్రో వారు ఆయ్న సన్నన దానానికే చేరుతారు. మరణకాలం
లో పుటేా భావాలే మరో జనీ కు కారనభయతాలవుతాయి. జడ భరత్ుడు అనే ముని త్పో నిషఠ లో ఉంది కూడా, తాను పేరమించి, పంచిన జింక
మీద మరణ సమయ్ం లో కూడా దానినే ఆలోచిసూ
్ పారణాలు విడి చాడు. మళ్ళళ జనీ లో జింక గా పుటా , జనీ బంధం నుండి విముకి్ పొ ంది,
ఆ త్రాిత్ జనీ లో ఉత్్ మ గతి ని పొ ందుతాడని భారత్ భాగవతాలు చెపాపయి.

భకు్లు నాలుగు రకాలు. ఆరు్డు అంటే కషాాలోే ఉనన వాడు. అరాదరిద అంటే ధనం, సుఖం వంటవి కరరుక నే వాడు. జిజఞాసి అనగా త్త్ి
రహస్ాూలను తెలుసుకరవాలి అనుకునే వాడు. నాలీ వ వాడు -జఞాని అంటే -పరమాత్ీ త్తాినిన పూరి్గా తెలుసు క నన వాడు. బరహీం అంటే
వినాశ రహిత్మైనది. ఆధాూత్ీం అంటే చేత్నం కల జీవాత్ీ. కరీ అంటే తాూగం తో చేసే పని. అది భయత్ం అంటే నశించే పదారధ ం. ఆది దెైవం
అంటే విరాటుపరుషుడు. అధి య్జా ం అంటే -దేహం లోని పరమాత్ీ. మరణ కాలం లో సపృహ ఉంటుందయ లేదయ , భాగ వంత్ునిన సీరించ
గలమో లేదయ -కనుక జీవించి నంత్ కాలం భగవంత్ునిన సీరిస్ ూనే ఉండాలి. త్న భకు్లేవరు దురీ తి చెందరు అని శ్రీ కృషు
ణ డు చెపాపడు. చెడ్
వారైనా,

మనసు

పరి

వార్ న

తో

త్నను

శీదధ ా

స

కు్లతో

సేవిసే్

త్పపక

సదీ తిని

పొ ందుతారని

అభయ్మిచాచడు.

ఒక స్ారి గోపికల తో రాధ య్మునా నదీ తీరాన కూరుచని ఉంది . ఆమ మనసంతా శ్రీ కృషణ ధాూన మగనమై ఉంది. నారద మహరిి అకకడికి
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వచాచడు. ఆయ్న త్న వీణ అయిన మహతి పై భగవనానమం పలికిస్ ునానడు. రాధను చూసి “అమాీ !కృషు
ణ డు లేదని బాధ పడుత్ునానవా
?”అని అడిగాడు. అపుపడు రాధ “కృషు
ణ డు నా హృదయ్ం లోనే ఉనానడు కదా ఆయ్న లేనిది ఎకకడ ?ఆయ్న లేడని బాధ పడితే,నా
హృదయ్ం లోని దేవుడికి ఆ బాధ కలిగించి నటేే కదా ""?అననది. నారదుడు రాధ లోని అననూ భకి్కి పొ ంగి పో య్ాడు.రాధ త్న హృదయ్
దేవాలయ్ం లో శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ ను పరతిషిాంచి, అను క్షణం ధాూనిసూ
్ త్పో సిదధ ి పొ ందిన ధనుూ రాలు. అదీ నిరంత్ర ధాూనం అంటే. కుచేలుడు
శ్రీ కృషు
ణ ని సేనహిత్ుడు, ఆయ్న దరిదరం తో బాధ పడుత్ూ భారూ మాట మీద దాిరక కు వెళ్ే పిడికడు అటుకులు సమరిపసే్ అషా శ
ధ ిరాూలు
సేనహిత్ునికిచిచన మహాత్ుీడు కృషు
ణ డు. అంతే కాదు త్న అషా భారూ లతో కలిసి కుచేలునికి సపరూలుచేసి,, తాను పడుక నే మంచం మీద
ఆయ్నున పడుకర బటా , కాళళను ఒతి్ న కారుణూ మయరి్. సేనహానికి నిలు వెత్్ ుఅదద ం గా భాసించాడు. గురువు స్ాందీపుని పుత్ురడు మరణిసే్
వేది కి అత్నిన పునరలజవిత్ునిన చేసి తీసుక ని గురువుకు అపపగించి గురు దక్షిణ సమరిపంచిన ఉత్్ మ శిషుూడు. త్నను నమిీన గోప గోపికలకు
సమస్ మయ తానే అయి కాచి కాపాడిన రక్షకుడు. చెలికాడు. అధరీ పరుడెైన మన మామ కంసుడినిసంహరించి ధరాీనిన రక్షించిన వాడు.
సంపూరణ విశ్ాిసం తో ఆయ్నను ధాూనించిన వారి యోగ క్షేమాలను ఆయ్నే చూసుక ంటాడు. ఈ విశిం లో ఎకకడెకకడ గొపపత్నం ఉంటుందయ
అదంతా ఆయ్న విభయతియిే. అరుజనుడికి త్న విశి రూపానిన చూపించి విభారంతికి గురి చేశ్ాడు. దానిన ఉప సంహరించి అత్ని భారంతిని
తొలగించాడు. చరాచర పరపంచం అంతా పరమేశిరుని ల్మలా వినోదమే నని గీహించాలి.

సతాూనేిషణ తో జీవించటమే, పేరమ, కలిగి ఉండటమే భకి్నే
పరమిద చేసి, ఆరి్ ని నేయిూగా మనసుసనేవతి్ గా, అజఞానం
అనే చీకటని పో గోతే్ , పరా భకీ్ అనే ఉజిల దీపానిన వెలిగించి
భగవంత్ునికి మన హృదయ్ానిన సమరపణ చేయ్ాలి. ఇదీ
భకీ్

లోని

పరమారధం.

జీవుడు

పరమాత్ీ

అంశ,

పరమాణువు, కాంతి పుంజం. “త్త్ిమసి “అంటే నువేి నేను
అనే బావం తో పరమాత్ీను చేరాలి.పరకృతే త్లిే . పరమాత్ీ
త్ండిర. తిరగునా లను దాట పరమాత్ీను చేర వచుచ.
సంస్ారం అనేతిరుగ బడిన అశిత్థ వృక్షానికి మయలము
పరమాత్ీ. క మీలు కరరికలు. చిగుళళళ మొదల ైనవి
ఫలితాలు. వివేకం, వెైరాగూం అనే ఖడీ ం తో సంస్ార
బంధనానిన చేదించి, కరరకల నుండి విముకి్ పొ ంది ఆత్ీ
త్త్్ వం తో సి్ ర పడాలి ఈ వెైరాగూమే మోక్షం. మంచి గుణాలు
కలిగి దెైవ చింత్న చేసే వారికే ఉననతి కలుగుత్ుంది. పూజ.
పునస్ాకరాదులు

భగవంత్ుని

చేరచలేవు.

దయ్ా,

స్ానుభయతి, అహింస, సత్ూం, అనినటలో భగవంత్ుని చూసే
చూపు, స్ాతిిక గుణాల వలేే భగవదద రశనం స్ాధూం. ఎవరూ
చెపపని గొపప సిదధ ాంతానిన కృషు
ణ డు చెపాపడు “సరి ధరాీన్
పరిత్ూజఞి “అనానడు. అనినటని వదిలేసి త్నను శరణు
వెడితే తానే అనినటన్న చూసుక ంటాను అనానడు. అదే భగవదీీ త్ పర మారధం. ఏకకడ ధరాీరిద అయిన అరుజనుడు ఉంటాడయ , అంటే ధరీం
చేయ్ాలను క నే వారు ఉంటారో అకకడ సంపద,, విజయ్ం ఐశిరూం సి్ ర మైన న్నతి ఉంటాయి. శ్రీ కృషణ డుగొపప రాజ కీయ్ దురంధరుడు. గొపప
డిపోే మాట్స. అందరి కళళకు ఆనందానిన, జఞానానిన కలిీ ంచే వాడు. విధి విధి నిరిహణ కరసమే నని చాటన వాడు. “The lord of Autumn
moon “శరశచందర పరభువు శ్రీ కృషణ పరమాత్ీకు ఈ కృషాణషా మి సందరాం గా నమసకరిదద ాం.

మధురం మధురం మాధవ నామం
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శ్రీ కృషు
ణ డు ఉదావించిన
చోట

ఉత్్ ర

పరదేశ్

లోని మధుర లో ఆయ్న

జనిీంచిన చెరస్ాల చుటూ
ా
శ్రీ కృషాణలయ్ం నిరిీంచారు.
కేశవ

దాటగానే

దాస్ాదేవాలయ్ం

కృషాణలయ్ం

వసు్ంది.

పరకకనే

మసీదుకూడా

ఉంటుంది

మొటా మొదట ఆలయ్ానిన
వజర నాభుడు నిరిీంచాడు
అది

దెబాతింటేత్రాిత్

వికీమాదిత్ూ

మహారాజు

పునరినరిీంచాడు

మహమీదీయ్

దండ

య్ాత్రలో ఈ దేవాలయ్ం
17

స్ారుే

ధింసమైంది

ధింసమైన పరతిస్ారల క త్్
ఆలయ్ానిన నిరిీంచారు.
శ్రీకృషు
ణ డు

స్ాక్షాత్ు
్

పరిపూరణ

అవతారం సియ్ం భువు.

శ్రీ మహా విషు
ణ వే శ్రీ కృషణ రూపం లో దాిపర య్ుగం కంస శిశుపాలాది దుసా రాక్షసగణాలను సంహరింఛి ధరీ

సంస్ా్పనకరసం ఉదావించాడు శ్ాీవణ బహుళ అషా మి నాడు శ్రీ కృషణ జయ్ంతి. గోవింద, ముకుంద వాసుదేవ అని ఆయ్నున మనస్ారా

భక్ జనం పిలుచుక ంటారు. మనసులను ఆకరిించేవాడుకనుక కృషు
ణ డు.. శ్రీకృషణ , వాసుదేవ బాలకృషణ , గోపాల మయరి్గా కీీ. పూ.4 వ
వశతాబ్బద నుంచి పూజలు అందు క ంటుననటు
ే చరిత్రకారులు అంటారు. కృషు
ణ ని సియ్ంభువుగా భావి౦చ టానిన “కృషణ త్త్్ వం “అనానరు ఇది
మధూయ్ుగం లో భకీ్ మారీ ం పరిపకింగా ఉననపుపడు బాగా వాూపించింది 10 వశతాబద ం నుండి శిలాపలలో చిత్రలేఖనం లో కిీషణ ాకుీత్ులకు
పారధానూం పరిగింది. ఒరిస్ాసలో ని పూరల క్షేత్రం లో శ్రీ జగనానధ దేవాలయ్ం ఈ పరభావం తో నిరిీంచబడింఅలాగే మహారాసా ల
ా ో విఠోబా అనే
పాండురంగని ఆలయ్ం రాజస్ాథన్ లో శ్రీనాద్ దేవాలయ్ం ఏరపడా్యి 19 60 త్రాిత్ పాశ్ాచత్ూ దేశ్ాలలో కృషాణ కానేిస్ట్ బాగా పరిగి అనేక
దేవాలయ్ాలు నిరిీంచబడా్యి అంత్రాజతీయ్ కృషాణ కానేిస్ట్ సంసథ చాలా పారచురూం పొ ందింది దీనినే “ఇస్ాకన్ “అంటారు
స్ాధారణం గాశ్రీ కృషణ విగీహాలు నలే రాతితో త్య్ారు చేసేవారు. కాలకీమేనణా నలుపు త్గిీంచి న్నలం రంగు వాడుత్ునానరు అసలు ఆయ్న

రంగుకు “జమయాల్ “అనిపేరు దీనేన జఞమున్ అంటారు అది ”ఊదా రంగు (పరుపల్ కలర్ )ఫలం జంబయ ఫలానికి ఉనన నాలుగు

చిహానలలోరండు శ్రీకృషు
ణ ని కుడి పాదం పైన ఉననటు
ే వాటని శ్రీ రూప చింతామణి, ఆనంద చందిరక అంటారని శ్రీ మదాాగవతానికి వాూఖాూనం
రాసూ
్ శ్రీల విశినాధ చకీ వరి్ ఠాకూర్ తెలియ్ జేశ్ారు
సింద్ లోని లరాకనా జిలాేలోని మొహనజ దారో “లో దొ రికిన ఒక ఒక షొ ప్ స్ోా న్ శిలాఫలకం పై య్మలారుజన గరి భంగం అంటే రండు మదిద

చెటేను నడుముకు కటా న రోట తో ధింసం చేసిన బాలకిీషణ మయరి్ శిలపం బయ్ట పడింది అంటేసిందు నాగరకత్ కాలం నాటకే శ్రీ కృషణ కధలు
బహుళ పరచారం లో ఉనానయి అని పురా త్త్ి వేత్్లు వి ఎస్ట్ అగరాిల్ లాంట వారు నిరణయించారు కృషు
ణ డిని బాల కృషు
ణ నిగా లేక రాదా

కృషు
ణ ని గా య్విన దశలో ఉనన విగీహాలు ఎకుకవ. ఆయ్న నిలబడి మురళ్ వాయిసూ
్ వూత్ూస్ పాదం తో కనిపించటం గొపప అనుభయతిని

కలిగిస్ ుంది చుటూ
ా గోవులు గోపాలురు గోపికలు పరూ వేషా ంి చి ఉంటారు ఈ తిరభంగిమ “లో కనిపించే కృషు
ణ డిని “ పశుపాలకుడెైన దేవదేవునిగా

భావించి గోవింద అని గోపీ కృషాణ అని ఆతీీయ్ంగా పిలుచుక ంటారు అయ్న చిలిపి చేషాలకు గురు్గా వెనన నవన్నత్ చోరా, గోకుల కృషణ , కాళ్ళయ్
మరదన గిరిధర గోపాల అని పిలుచుక ని మురిసిపో తారు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

126

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

ఉత్్ ర పరదేశ్ లోని మీరాజపూర్ జిలాే మీరాజ పూర్ లో త్రవికాలలో దొ రికిన శిలాపలు శ్రీ కృషు
ణ ని కురుక్షేత్ర సంగాీమానికి చెందినవి. ఇవి కీీ

పూ.800కాలానివి. అస్ ి శస్ ి దారిగా అరుజన రధ చోదకుడిగా చేతిలో చేనానకరలతో గురాీలను అదిలిసూ
్ కనిపిస్్ ాడు.. ఈ కృషు
ణ డిని, పారధ
స్ారధిగా క లుస్ా్రు.

కిీషణకధలు భారత్ భాగవత్, హరివంశ పురాణాలలో నిక్షిప్మై అక్షర బదధ మైనాయి రుగేిదం లోని 1-22-164 లో 31 వ సూక్ ం లో చెపపబడిన
పశుపాలుడు శ్రీ కృషు
ణ డే అని శ్రీ భకీ్ వినోద ఠాకూర్ అభిపారయ్ పడా్రు కీీ పూ..8 నుంచి 6 వ శతాబాదలకు చెందిన ఛాందయ గూ ఉపనిషత్ లో 317 -6 సూక్ ం లో వాసుదేవ కృషు
ణ డు దేవకీ కుమారుడు అని ఘోర అంగలరసుని శిషుూడని పేరొకన బడింది కీీ పూ 6 వ శ్ాతాబ్బద కి చెందిన

య్ాసుకని నిరుక్ ం అకూ
ీ రుని వదద శూమత్క మణి ఉననటు
ే శత్ పద బారహీణం ఐత్రేయ్ అరణూకాలలో కృషు
ణ డిని వృషిణ వంశ సంజఞత్ునిగా

చెపాపయి కీీ పూ 5 లేక 6 శతాబాదలలో ఉనన పాణిని త్న అషాాధాూయి లో వసుదేవుని కుమారుడు వాసుదేవుడని అరుజన కౌరవు లగురించి
చెపాపడు అంటే కృషు
ణ నికి అరుజనికి కౌరవులకు సంబంధం ఉందని తెలుస్ో్ ంది

ఇంత్ట విస్ ృత్ పరచారం దాిరకా నాధుడు మధురా వలే భుడు వేరపలే నందవంశ బాల కృషు
ణ డికి ఉంది భారత్ య్ుదధ ం లో అరుజనికి కర్ వూ
బో ధ చేసి గలతాచారుూడెై “కృషణ ం వందే జగదు
ీ రుం “అని అందరి మొకుకలు అందు క ంటునానడు
కృషణ ం వందే జగదు
ీ రుం
శ్రీమనానరాయ్ణుని షో డశ కళల పరిపూరణ అవతారమైన శ్రీకృషు
ణ డు అవత్రించిన శ్ాీవణ బహుళ అషా మి పుణూతిథి శ్రీకృషాణషఠ మిగా
జరుపుకరవటం సంపరదాయ్ం. దశ్ావతారాలు ఇంత్ట వెైవిధూ భరిత్మైనది, పరముఖమైనది మరొకట లేదు. శ్రీకృషు
ణ డు జనిీంచిన వెంటనే దేవకీ
వసుదేవులకు త్న నిజరూప దరశన పారపి్ కలిగించాడు. త్న అవతార రహసూం చెపాపడు. ఆ త్రాిత్ కారూమైన త్నను గోకులానికి చేరచటం,
య్శ్ోద పుతిరకను తెచిచ దేవకి దగీ రలో పరుండబటా టం ఇతాూది భావి కారాూచరణకు ఆదేశమిచాచడు. పుటా నది మొదలు గోకులం,
య్మునాతీరం, బృందావన పారంతాలు అన్నన ఆ చినానరి చిదూ
ర పుని విహార భయములయ్ాూయి. ఈ అమాయ్క గోపబాలుడు వెననదొ ంగ అయి
ఎనోన అలౌకిక దివూల్మలలు పరదరిశంచాడు. భకా్గీగణుూల ైన గోపికలు కృషు
ణ ని భౌతిక దృషిాతో దేవకీవసుదేవుల పుత్ురడిగా కాక ఆత్ీదృషిాతో
దరిశంచి ఆరాధించారు. అఖిల దేహినా మంత్రాత్ీదృక్ అని భావగత్ పురాణం వివరించినటు
ే సకల పారణులలోను అంత్రాూమియిెై ఉననవాడనే
భావనతోనే చూశ్ారు. వారికి జనాీంత్ర బంధముననది. ధరీసంరక్షణారథం మహావిషు
ణ వు కృషు
ణ డుగా అవత్రించినపుపడు, ఎందరో మహరుిలు,
దేవత్లు గోపగోపీ జనులుగాను, ఆదిశ్లషుడు బలరామునిగాను ఆ ఆదిదేవుని అనుసరించి జనిీంచిన వారే!
ఆ బాలకృషు
ణ ని దివూల్మలా
చేషాలకు

పరవశించి,

కలవరించి, కవుల ందరో ఆ
వేణుగానలోలుని
గుణగణాలను

గానంచేసి

త్రించారు. మన తెలుగు
వారికి

కృషు
ణ ని

పేరు

చెపపగానే

సుఫరించేది

పో త్నగారి

భాగవత్మే!

భకి్కి మరోపేరు భాగవత్ంగా
పరసిదధ ి పొ ందటానికి కారణం
మందారమకరంద
సదృశమైన శ్ైలిలో, సుందర
పదబంధ

భరిత్మైన

పో త్నగారి తెలుగు పదాూలే.
కవితాినిన

కైవలూ

స్ాధనంగా చేసుక ని మధురమైన భకి్మారీ ంలో పయ్నించి త్రించిన భాగవతోత్్ ముడు పో త్న.
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తెలుగునాట పో త్న పదూం లాగా ఉత్్ రాన సూరదాస్ట్కీర్నలు బహుళపారచురూం పొ ందినవి. ఇవి భాగవత్ంలోని కథలను వరిణంచినా,
దశమసకందంలోని కృషణ ల్మలలను త్నివితీరా పాడుక నానడు సూరదాస్ట్. వంగ స్ాహితాూనిన శ్రీకృషణ చెైత్నూంతో పున్నత్మొనరించిన వాడు
చెైత్నూ మహాపరభు. మహారాషుాాలకు పండరిపురంలో వెలసిన పాండురంగడే పరమ ఆరాధుూడు. ఏకనాథ్, త్ుకారం, నాందేవ్ లాంట కవులు
శ్రీకృషణ కవితా లహరిలో త్డిసిన వారే. గుజరాతీలో నరసిమహతా రచనలు పరసిదధ ి పొ ందాయి. శ్రీకృషు
ణ డే ధాూసగా, శ్ాిసగా త్నీయ్ం చెంది
గానం చేసిన మీరాభజనలు య్ావదాారతావనిని మధుర భకి్ లహరిలో ఓలలాడించాయ్. కృషణ త్త్్ వ పరతిపాదిత్ గీంథాలలో జయ్దేవుని
గలత్గోవింద పారశస్ యం ఇంతింత్నరాలేము కదా. అటులనే ల్మలాశుకుని కృషణ కరాణమృత్ం, నారాయ్ణ తీరుథల కృషణ ల్మలా త్రంగిణి
మకుటాయ్మానంగా భాసించే మహత్్ ర మధుర కావూ కలపత్రువులు.
శ్రీకృషు
ణ డు త్న అవతారంలో చూపిన
ల్మలా వినోదా లనినంటలోకి రాసల్మల
మధురాతిమధురం.

భాగవత్ంలో

రాసల్మలలు 5 అధాూయ్ములలో
వరిణతాల ైనవి.

దీనినే

పంచాధాూయి

రాస
అంటారు.

బహుజనీ

కృత్

పుణూఫలంగా

గోపికలను

కృషణ

పరమాత్ీతో

త్దాత్ీయం

చెందే

లభించింది.

అదే

పరమారథంగా
అనురకి్కే

భాగూం
రాసల్మలా

సంభాషించాలి.

కాక

అభివూకి్గా

భకి్కీ

సుందర

నిలిచింది

రాధ.

మధురాధిపతే రఖిలం మధురం
అని మాధురూ రస్ాధిపతి అయి
భాసించినవాడు

కృషు
ణ డు.

పరా

పరకృతిగా భాసించినది రాధ. పైకి
శృంగారంగా
పరమాత్ీల

కనపడినా జీవాత్ీ
సంయోగం

కరసం

అంత్రచెైత్నూం కరరుకునే భగవదరతి
అది.

భాగవత్ంలో

కనిపించే

గోపికల పరణయ్ త్త్్ వమయ ఇదే!
రాధా త్తా్వనిన ఉపాసించి కృషాణనుగీహానిన సులభంగా పొ ందవచచని అంటారు. శ్రీకృషణ భగవానుడు త్న అనంత్ముఖ అవతార రహస్ాూలను
మయడు ముఖూ దశలలో విశదపరిచాడు. మొదటది బాలూదశ. వెననదొ ంగగా మారి , గోపాలకుడెై నందకులానిన వందన్నయ్ం చేశ్ాడు.
బృందావనానికి మారటం కాళ్ళయ్మరదనం, త్దుపరిదెైన య్వినాంకురదశ, బృందావనం త్రువాత్ ‘పౌరఢ నిరార పరిపాక దశ’. అషా
మహిషులతో పరిణయ్ం, కురుపాండవుల సంగాీమం, గలతాబో ధ. ఇది పరపంచానికి కర్ వూ బో ధ. ఇక రుకిీణీ కలాూణం, సత్ూభామ పరిణయ్ం
ఇవన్నన తెలిసినవే. కలడయ లేడయ అనే సంశయ్ం లేకుండా అల వెైకుంఠపురంబులో నగరిలో నామయల స్ౌధంబు శ్రీకైవలూ పదాభి లాషులందరి
హృదయ్ాలలోనూ వెలసే ఉనానడు. అలా వెలసి ఉనన వాడిని తెలుసుకరవడమే జనీ స్ారథకత్.(ఆందర భయమి )
బ్బలిమంగళళడు ల్మలాశుకమహరిశయిెై శ్రీ కృషణ కరాణమృత్ం మధుర భకి్కి పరాకాషా గా రాశ్ాడు. మొదట శ్ోేకంలో
“చింతామణి రజయ్తి స్ో మగురురేీ-శిక్షా గురుశచ భగవాన్ శిఖి పించమౌళ్ః
య్తాపద కలపత్రు పలే వ షేఖ రేషు –ల్మలాసియ్ం వరరసం లభతే జయ్శ్రీః”
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అంటే –శ్రీ కృషణ కరాణమృత్ కావూ రచనలో నాకు మారీ దరిశ అయిన చింతామణికి, నాకు దీక్షా గురువెైన స్ో మ గిరికినమసకరిస్ ునానను. కలప
వృక్షం త్మ చిగురాకుల క నలవదద లక్షీీయ దేవిని అలంకరించుక ని విలాసంగా కనిపస్ో్ ంది ఆ కలప వృక్షం లాంట పాదాలతో విరాజిలుేత్ూ
నెమలి పించం ధరించి ఉనన నా శిక్షా గురువెైన శ్రీ కృషు
ణ నికి కూడా నమసకరిస్ ునానను
శ్రీ కృషణ కరాణమృత్ శ్ోేకాలు ఉత్్ ర, దక్షిణ భారతాలలో విరివిగా వాూపి్ చెందాయి సంగలత్ భజన సభలలో ఆలపిస్్ ారు తాళ లయ్ానిిత్ంగా
ఉండటం తో వీటని నృతాూభినయ్ానికీ చకకగా వినియోగిస్్ ారు. మయడు ఆశ్ాిస్ాల కరాణమృత్ం నిజంగానే చెవులకు అమృత్మే. 4 వ శ్ోేక౦
భావ మాధురాూనిన జొననలగడ్ పత్నజ లిగారు వివారించారు చూడండి
బరోహత్్ ంస విలాస కుంత్లభరం మాధురూ మగానననం –పో ర న్నన లననవ య్ౌవనం, పరవిల సదేిణుపరణాదామృత్ం
ఆపీనన స్ న కుటీళా భి రాభితో, గోపీభి రారాదిత్ం –జయూతిశ్లచత్సి నశచ కాసు్జగతా మేకాభిరామాదుాత్ం
భావం –లోకాలనినతిలోని మనోహర వసు్వులకంటే, ఆశచరూ పదారాదలనినటకంటే, ఆశచరూమైనది గోపాల కృషు
ణ ని దివూ తేజసుస శిరుసలో
నెమిలి పించం ఉంటుంది బాలుడే అయినా స్ౌనద రూం లో పడుచువారి లక్షణాలు కనిపిస్్ ాయి మాధురూ విలసిత్ మోము నుండి వీనుల విందెైన
మురల్మనాడం వెలువడుత్ుంది. పౌరఢ గోపా కాంత్లు నిరంత్రం ఆయ్న చుటూ
ా చేరి ఆరాధిస్ ూ ఉంటారు. అలాంట తేజయ రూప గోపాలుని రూపం
ఎపుపడూ నా మనసులో పరకాశించాలి.
అందరు చెపుపక నే శ్ోేకం “కసూ
్ రల తిలకం “ల్మలాశుకునిది అని చాలామందికి తెలియ్దు.
“కసూ
్ రల తిలకం లలాట ఫలకే వక్షసథ లే కౌసు్భం –నాస్ాగేీ నవ మౌకి్కం కరత్లే వేణుఃకరేకంకణం
సరాింగే హరి చందనం చ కలయ్న్ కంఠేచ ముకా్వళ్ళ—గోపసీ్ ి పరివేషా త
ి ో విజయ్తే గోపాల చూడామణిః

328 శ్ోేకాలునన ఈ స్ో్ త్ర మంజరి లో పరతిశ్ోేకం కరణ రంజనమే. చివరగా ల్మలాశుకుడు

“ల్మలాశుకం రచిత్ం త్వ దేవ దేవ కృషణ కరాణమృత్ం వహత్ు కలపశతాంత్ రేపి “అని చెపాపడు వంద కలాపల
దాకాఅంటే నాలుగు య్ుగాల దాకా కావూం జీవించి ఉండాలని ఆకాంక్షించాడు. ఉంటుంది కూడా
లోకం లో కృషు
ణ డిని “గోపాల సుందరి “గా అరిచంచే విధానం ఉంది. ఆ మయరి్ జపానికి 33 బీజఞక్షరాలునానయి. ఇందులో 18రాజ గోపాల
మంత్రం లోని వెైతే 15 శ్రీ విదూ లోని పంచ దశ్ాక్షరాలు.
దక్షిణ దాిరక లోని రాజఞ మనానర్ గుడి దెైవం శ్రీ రాజగోపాలుడు. ఆయ్న ధాూనం “శ్రీవిదాూ రాజ గోపాలునిగా చేస్్ ారు స్ాిమి పాదాల చెంత్ శ్రీ
చకీం పరతిషిాత్మై ఉండటం గొపప విశ్లషం ఆయ్న అలంకారం ఏమిటో తెలుస్ా ?మోహిన్న అలంకారం అంటే మదన గోపాల సుందరి అలంకారం
బరహో ీత్సవాలు ఈ అలంకారం తోనే నిరిహిస్్ ారు. ల్మలాశుకుడు ఈ మదన గోపాల సుందరి ని శ్రీకృషణ కరాణమృత్ం లో 3 నుంచి 104 శ్ోేకాల
వరకు త్నివితీరా బహు సుందర పదబంధం తో వరిణంచాడట
శ్రీ రామ కరాణమృత్ం
కంచి మఠానికిచెందిన పీఠాదిపతి శ్రీ శ్రీ బో దేందర సరసితి గారికి శ్రీరామ సిదధ ాంత్ం

పై మహా అభిరుచి ఉండేది

వారు త్మ

పీఠాదిపతాూనినఐచిచకంగా త్ూజించి పదవీ విరమణ త్రాిత్ కుంభ కరణం దగీ రునన గోవిందాపురం గాీమం వెళ్ే రామభకి్ స్ామారజూం లో
చిదానందానిన అనుభవిసూ
్ “శ్రీ రామ కరాణమృత్ం “అనే మహా గొపప స్ో్ త్ర రచన చేశ్ారు. తాూగ రాజస్ాిమికివీరు ము౦దు వారు. వీరి
అనుయ్ాయ్ులు రామనామ సిదద ాంతా నిన కావేరల పరల వాహక పారంత్ం లో విస్ ృత్ంగా వాూపింప జేశ్ారు. కావేరలనదీ ఉపనది అయిన
వీరస్ో గహన్ నదిలో స్ాిమివారు “జీవ సమాధి “ చెందారు. రామ కరాణమృత్ శ్ోేకాలు కృషణ కరాణమృత్ శ్ోేకాలలానే ఉండటం విశ్లషం. ఆ స్ౌరు
చూదాదం –ముందుగా కృషణ కరాణమృత్ శ్ోేకం –
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“హే దేవ హే దయిత్, హే జగదేక బంధయ -హే కృషణ హే చపల హే కరుణైక సింధయ
హే నాధ హే రమణ, హే నయ్నాభి రామ –హాహా కదాను భవితాసిపధం దురస్ో రేీ
ఇపుపడు శ్రీ రామ కరాణమృత్ మకరందం జురుీదాం
“హే రామ, హే రమణ హే జగదేక వీర –హే నాద హే రఘుపతే కరుణాలవాల
హే జఞనకీ రమణ హే జగదేక బంధయ –మాం పాహి దీనం అనిశం కృపణం కృత్జనం “
కృషు
ణ డు పూత్న పాలు తాగేటపుపడు పాలతో పాటు ఆమ శరలరంలో వునన పాపమును కూడా తారగేశ్ాడు. పుణూమే మిగిలిపో యింది.
అందుచేత్నే ఆ శరలరం కాలిపో త్ుంటే అగరువత్ు
్ ల వాసన వచిచంది. కృషు
ణ డి కాళళళ చేత్ులు త్గిలినంత్ మాత్రం చేత్ నిజంగా
శ్రీమనానరాయ్ణునికి త్లిే వుంటే ఏ లోకములకు వెళళత్ుందయ ఆ లోకములకు పూత్న వెళ్ళపో యింది. మరి అ ‘పిలేవాడు నా క డుకు’ అనే
పేరమతో పాలిచిచన త్లిే ఏ సిథతికి వెళళత్ుందయ ! వాళళళ వెళళళ సిథతిని నేను చెపపలేను అనానరు పో త్నగారు.
ఇది పూత్న సంహార ఘటా ము. ఈ ఘటా మును
తాతి్ వకంగా పరిశ్రలించాలి. భాగవత్ దశమ సకంధము
ఉపనిషత్ జఞానము. ఆవిడ పేరు పూత్న. అమరకరశం
‘పునాతి దేహం పూత్న’ అని అరథం చెపిపంది.
దేహమును పవిత్రముగా చేయ్ుడానికి పూత్న అని
పేరు. మనకి సంబంధించిన ఒక వసు్వును చూపించి
ఎవరిదీ అని పరశినసే్ నాది అని చెపుతాము. అయితే
ఇపుపడు నేను అనబడే నువుి ఎవరు? దానికి
జవాబు మనకే తెలియ్దు. అదే పదద అజఞానము. ‘నేను
నేను’ అంటుననది ఏది? అంటే తెలియ్క ఆ ‘నేను’ని
చీకటతో, అజఞానముతో కపిపవేశ్ాము. అదే పూత్న.
అవిదూ. ‘నేను’కు ‘నాది’ తోడవుత్ుంది. నేను అనేది
అబదధ ము. ఈ అబదాధమునకు నాది అనే మరియొక
అబదద ం తోడవుత్ుంది. దీనికి అసి్ త్ిం లేదు. ‘నా’
అననపుపడలాే ఒక పాశం వేసుకుంటునానడు. ఎనిన
వేసుకుంటే అంత్ పశువు అవుత్ునానడు. పశువుకి
అజఞానం, అవిదూ ఉంటాయి. ‘నేను, నాది’ అనే రండు
పూత్న

రండు

విషయ్ములను

స్ నములు.
ఇసు్ంది.

ఇందులోంచి

విషయ్మే

విషము.

దేహము ఎపుపడూ సుఖమునే కరరుత్ుంది. కాన్న
దేహసంబంధమయిన సుఖములు విషముతో సమానమయినవి. అవి ఎపపటకీ దేహి సూక్షీరూపమును తెలియ్నివివు. అలా తెలియ్కుండా
జీవుడు ఈ అబదధ ంలోనే చచిచపో తాడు. దీనిని ఏమయినా చేయ్గలమా? ఏ పని చేసినా దానిని భగవత్ పరస్ాదమని భావించాలి. భగవదరపణ
చేసి సుఖములను అనుభవిసే్ అవి మనపటే విషములు కావు అమృత్ములు అయిపో తాయి. భగవంత్ుని అరిపంచడం వలన లోపల శుదిధ
జరుగుతోంది. శుదిధ లేకుండా తింటే విషం అయిపో త్ుంది. పూత్న కృషు
ణ నికి విషపూరిత్ స్ నూమును ఇచిచంది. విషము అమృత్ము
అయిపో యింది. మీకు కూడా అనినంటన్న ఈశిరుడికి చెపిప తినడం అలవాటు అయితే అది అమృత్ం అవుత్ుంది. మనసుసను దేహమును
కూడా శ్ౌచపరచగలదు. ఈశిరుని వెైపు తిపపగలదు. ఈ రహసూమును ఆవిషకరించడమే పూత్న సంహారమునందు ఉనన పదద పరయ్త్నము.
పరకృతి వికారమయిన శరలరం పైకి అందంగా ఉననటు
ే ఉంటుంది. కాన్న దీనియ్ందే ఉండిపో తే అసత్ూమయిన ‘నేను’నందు మీరు ఉండిపో తే అది
అమృత్త్ిమును యివిదు. అసత్ూమయిన ‘నేను’ సత్ూమును తెలుసుకరవడానికి పరస్ాద బుదిధతో భకి్ వెైపు వెళ్ళనటే యితే ఈ భకి్ ఒకనాడు
జఞానము అవుత్ుంది. జఞానము ఎపుపడు కలిగేదీ మనం చెపపలేము. మిమీలిన మీరు సంసకరించుకరవాలంటే ముందు భకి్తోనే పారరంభించాలి.
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అది ఎపుపడయ జఞానం అవుత్ుంది. జఞానమును అగినహో త్రంతో పో లుస్ా్రు. మీకు తెలియ్కుండానే ఒకరోజున ఈశిరానుగీహం కలుగుత్ుంది.
అపుడు అసలు ‘నేను’ను తెలుసుకుంటారు. అది తెలుసుకరవడానికి భకి్ నుండే వెళాళలి. అదే పూత్న సంహారఘటా ం. అందుకనే కృషు
ణ ని
మొదట ల్మల పూత్న సంహారంతో మొదలవుత్ుంది. ఇది దేహమును పవిత్రం చేసింది. అపవిత్రమయినది పవిత్రం అయింది. పవిత్రము అవగానే
లోపల వునన వసు్వును తెలుసుకరవడానికి ఇది ఉపకరణంగా మారిపో త్ుంది. మారిపో యి అసలు ‘నేను’ను పసిగటా గలిగిన సిథతికి తీసుకు
వెళళత్ుంది. ఈ ఘటా మును పరమోత్కృషా మయిన పరమ పావనమైన ఘటా ంగా పదద లు ఆవిషకరిస్్ ారు.

పాండవులకు కలియ్ుగ రహస్ాూలు చెపిపన శ్రీ కృషు
ణ డు
కురుక్షేత్ర య్ుదధ ం ముగిశ్ాక ధరీరాజు హసి్ నాపురం సమారట్స గా పటాాభి షేకం జరిగాక, ధరీరాజు కాకుండా మిగిలిన నలుగురు స్ో దరులు శ్రీ

కృషు
ణ ని సందరిశంచి, రాబో యిే కలియ్ుగ విశ్లషాలు వివరించమని పారరిధంచారు. సరే అనన ఆయ్న తాను నాలుగు బాణాలు నాలుగు దికుకలకు
సంధిస్్ ానని, వాటని వెంబడించి ఒకరక దికుకలో బాణం పడి ఉనన పరదేశ్ానిన గురి్ంచి అకకడ తాము ఏమి గమనించారో తిరిగి వచిచ తెలియ్
జేయ్మని చెపాపడు. అలాగే పాండవులు నలుగురు బాణాలు వెళ్ళన త్లో దికుకకు బయ్లేదరి వెళాళరు.

ముందుగా అరుజనుడు వెళ్ళన దికుకలో ఒక కరయిల మధురంగా గానం చేస్ ూ కాలికింద కుందేలును పొ డుచుకు తింటూ అతి ఆనందంగా
కనిపించింది. బ్బత్్ ర పో యిన అరుజనుడు ఈ విషయ్ానినవెళ్ే కృషు
ణ డికి చెపాపడు. భీముడు వెళ్ళన దికుకలో నాలుగు బావులు కనిపించాయి

వాటలో మయడిటే ో న్నరు నిండా ఉనానయి నాలుగోది న్నరు లేకుండా ఖాళ్ళగా ఉంది.పరిగత్ు
్ కు వెళ్ే బావకు చెపాపడు. నకులుడు బాణంపడి
ఉనన చోటుకు వెళ్ే చూసే్ అపుపడే పుటా న లేగదూడను ఒళే ంతా ఆపాూయ్ంగా దూడ ఒళళంతా పుళళళ పడేదాకా నాకుత్ునన ఆవు కనబడింది.
సహదేవుడు చోసిన బాణం దగీ ర ఒక పదద క ండ మీదనుంచి పదద బండరాయి దొ రిే పడుత్ూ కిందకు వసూ
్ ఒక చినన మొకక అడ్ ం వసే్

ఆగిపో వటం గమించాడు. కవలలు కూడా తామిదద రూ చూసిన వాటని శ్రీ కృషు
ణ డికి నివేదించారు. దీనిభావమేమి తిరుమలేశ్ా అంటూ నలుగురు
బ్బకకమోహంతో బావ ను అడిగారు. ఆయ్న విశదంగా వివరించాడు.
అరుజనుడు చూసిన కరయిల- కుందేలు
విషయ్ం

లో

రాబో యిే

కలికాలం

లో

విజుా ల ైన వివేకులు ధనవంత్ులు కూడా
త్మ సంపదను ఆనందంగా అనుభవిసూ
్
పరకకనే ఉనన పేదవారిపై దయ్ా,దాక్షిణూం,
జఞలిలేకుండా

పీడిస్ ూ

వారి

సంపదపై

బత్ుకుత్ూ

రాక్షస్ానందానిన

కరయిల

పొ ందినటు
ే గా పొ ందుతారు అని భావంగా
చెపాపడు. భీముడు
విషయ్ానిన
పేదవాడునాన

చూసిన

వివరిస్ ూ
వాడికి

నూత్ుల

పరకకన
గుకకడు

అతి
న్నళళళ

అందించి దాహం తీరాచలనన ఆలోచన రాని
వారు

కలియ్ుగం

లో

ఉంటారు

అనిచెపాపడు.నకులుడు చూసిన ఆవు దూడ
విషయ్ం లో –కలియ్ుగం లో త్మ త్లిదండురలు అతి పేరమతో గారాబంగా పిలేలను పంచి చెడగొడతారుఆవులాగా అనానడు. అతిపేరమతో
నాకుత్ూ త్నపిలేకు పుళళళ పడా్య్ని కూడా గీహించని ఆవులాగా, పుత్ర వాూమోహం, సంతానం పై అతి పేరమ పిలేలను
చెడ గొడతాయ్నానడు. సహదేవుడు చూసిన దొ రే క ండమీది రాయి –కలియ్ుగం లో మానవులు నెైతిక విలువలు కరలోపయి బండరాయిలాగా
పై స్ాథయినుంచి పత్నం చెందుత్ూ, చివరికి ఆబండరాయి చినన మొకక అడు్రావటం తో ఆగిపో యినటు
ే భగవదాకి్, భగవనానమం వలన
పత్నం నుంచి కాపాడుక ంటారనానడు. అని కలియ్ుగ రహస్ాూలు వివరించాడు శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ.

శ్రీ కృషు
ణ డు అమీవారిని అరిచ౦చేవాడా ?
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“భగవాన్ శ్రీ కృషణ దేవిని అరిచంచే వాడని మారకండేయ్ పురాణా౦త్రీ త్ మైన దురాీ సప్ శతి లో ఉననది. అందులోని అరీ ళ స్ో్ త్రం లో
“రూపందేహ,ి జయ్ం దేహి, య్శ్ో దేహి, దిిషో జఞహి “అని ఉంది.దీనిన పఠించినవారికి అది కవచంగా రక్షణ కలిపసు్ందన్న చెపపబడింది.
“కృషేణన సంసు్త్య్ దేవీ శశిద్ భకా్య త్థాంబ్బకే-రూపం దేహి జయ్ం దేహి య్శ్ో దేహి దిిషో జఞహి “దీని భావం “అమాీ పరాదేవీ
!నినునఅచంచల భకి్ విశ్ాిస్ాలతో కృషణ భగవానుడు ఆరాధించాడు. మాకు చకకని రూపం, అనినటా విజయ్ం, అ౦త్ులేనికీర్ ి కలిగించి మా
అజఞానానిన కరరికలను సంహరించు”.
శ్రీదేవి నిజంగా

కృషు
ణ డిని

రక్షించిందని

భాగవత్ పురాణం చెబుతోంది కదా దేవకీ
ఏడవగరాం ను విషు
ణ మయరి్ త్నమాయ్తో
రోహిణి గరాంలో పరవేశపటా గా బలరాముడు
జనిీంచాడు.. ఎనిమిదవగరాంగా కృషు
ణ డు,
పరాశకి్ ఇదద రూ అషా మినాడే
ఆరోజే

శిశువెైన

వసుదేవుడు

జనిీంచారు.

కృషు
ణ ని

నందవరజం

త్ండిర

లోని

య్శ్ోద

దగీ రకు చేరాచడు. కంసుడు ఆ రోజునే ఆమను
చేతిలోపటుాక ని

పైకేగరేసి

ఖడీ ం

తో

నరుకుదామనుక నానడు కాని వాడి చేత్ులకు
చికకకుండా మాయ్మైంది.
ఇకకడ

కంసుడు

ఆహ౦కారానికి,కృషు
ణ డు

లోని
ఆనందానికి,

దురాీదేవి అధాూశకి్కి పరతీకలు,. ఆహ౦కారం
చేత్నను (దేవి ) ఆన౦దానిన (కృషు
ణ డు
)చేజికిక౦చు కరలేదు

అని అరధ మౌతోంది.

పరాశకి్ ఐన దేవి కంసుని అహంకారం అణగ
గొటేావాడు

అపపటకే పుటాాడని త్ిరలోనే

రాబో త్ునానడని సూచనపారయ్ంగా భవిషూత్ు
్
చెపేపసింది.

ఆహ౦కారానికి

విరుగుడు

ఆనందమే. కంసుడనే ఆహ౦కారానినశ్రీ కృషు
ణ డు అనే ఆనందమే జయిసు్ందని భావం.
జీవిత్ం లో సంపూరణ ఆనందం నిండితే అహంకారానికి తావు అనేది ఉండదు. ఆన౦ద యోగికి ఆహ౦కార౦ ఆమడ దూరం. మనసులో
అహంకారం రాజూం చేసేటపుపడు తానూ బాధపడి లోకానిన బాధపటా భయ్ంకరుడౌతాడు. వాడి మనసు అనుక్షణ క్షోభ తో, త్నను ని౦ది౦చు
క ంటూ అనవసరంగా ఇత్రులను నిందిస్ ూ ఉంటాడు. అయినా వాడి ఆహ౦కారం చేత్నను నాశనం చేయ్లేదు. కారణం చేత్న శ్ాశిత్మైనది
కనుక.
విశిం లో చేత్న శకి్ని త్గిీంచేది కాని నాశనం చేసేది కాని లేదని గీహించాలి. అది నిరంత్రం ఉండే శ్ాశిత్ శకి్. సైన్స తెలిసినవారికి ఈ
విషయ్ం బాగా అరధం అవుత్ుంది. శకి్ నిత్ూత్ి సూత్రం పరకారం శకి్ సృసిాంపబడదు, నాశనం కాబడదు. రూపాంత్రం చెందుత్ుంది. అలాగే
చేత్నకూడా సృషిాంప బడదు, నాశనం చెందదు.దానిని సృషిాంచే పరయ్త్నం నాశనం చేసే పరయ్త్నం నిషపల మౌత్ుంది. చేత్నమాత్రమే
శ్ాశిత్ం”అని గురు శ్రీ రవిశంకర్ తెలియ్ జేశ్ారు.,
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మనకు తెలియ్ని శ్రీ కృషణ సంతాన ల్మలలు

--

శ్రీ కృషు
ణ డికి పదహారు వేల ఎనిమిది మంది భారూలునానరని లోకం లో పరచారంగా ఉంది.వీరిలో అసలు భారూలు ఎంత్మంది ?వాళళళ అషా భారూలు
–రుకిీణి, సత్ూభామ, జఞంబవతి, కాళ్ంది, మిత్రవింద, నాగనజితి, భదర, లక్షీణ అని భాగవత్ పురాణం పేరొకననది. మరి వీరి
సంతానం సంగతేమిట ?ఈ ఎనిమిది మందికి 80 మంది క డుకులనుకనానడు కననయ్ూ. అందులో

1-రుకిీణీ-కృషు
ణ ల కుమారులు 10 మంది.-1-పరదుూమన 2-చారు దేషణ 3-సుధేషణ 4-చారు దేహ 5-సుచరు 6-చారు గుప్ 7-భదర చారు 8చారు చందర 9-విచారు 10-చారు.
2- సత్ూవతీ –కృషు
ణ ల క డుకులు 10 మంది -1-భాను 2- సుభాను 3-సిభాను 4-పరభాను 5-భానుమాన్ 6-చందరభాను 7-బృహదాాను 8అతిభాను 9-శ్రీభాను 10-పరతిభాను.
3-జఞంబవతీ –కృషు
ణ ల పుత్ురలు 10- మంది -1-స్ాంబ 2-సుమిత్ర 3-పురుజిత్ 4-శత్రజిత్ 5-సహసర జిత్ 6-విజయ్ 7-చిత్రకేత్ు 8-వసుమాన్
9-దరవిణ్ 10-కృత్ు.
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4-నాగనజిత్ –కృషు
ణ ల మగసంతానం – 10 మంది- 1- వీర 2- చందర 3-అశిసేన 4- చిత్రగు 5-వేగవాన్ 6-వృష 7-ఆమ్ 8-శంకు 9-వాసు
10-కుంతి
5-కాళ్ందీ-కృషు
ణ ల కుమారులు 10 మంది -1-శుీత్ 2-కవి 3-వృష 4-వీర 5-సుబాహు 6-భదర 7-శ్ాంతి 8-దరి 9-పూరణమస్ట్10-స్ో మక్.
6-లక్షీణ –కృషు
ణ ల క డుకులు -10 మంది -1-పరబో ధ 2-గాత్రవాన్ 3-సింహ 4- బల 5-పరబల 6-ఊరధవగ 7-మహా శకి్ 8-సహ 9-ఓజ 10అపరాజిత్.
7-మిత్రవింద –కృషు
ణ ల పురుష సంతానం 10 మంది -1-వృక్ 2-హరి 3-అనిల 4- దృఢ 5-వరధన 6-అనానద 7-మహష్ 8-పావన్ 9-వహిన
10-క్షుధి.
8-భదర –కృషు
ణ ల సంతానం 10 మంది-1-సంగాీమజిత్ 2-బృహతేసన 3-శూర 4-పరహరణ 5-అరిజిత్ 6-జయ్ 7-సుభదర 8-వామ 9-ఆయ్ు
10-స్ాత్ూకి.
అసా భారూలకు సమాన సంఖూ లోనే పుత్ురలను పరస్ాదించాడు పరమాత్ీ శ్రీ కృషు
ణ డు.
వీరిలో అందరూ త్ండిరకునన పేరు,పరఖాూత్ులునన వాళళళ కాక పో వటం విచిత్రం. జఞంబవతి కుమారుడు స్ాంబుడికిమాత్రం ఒక పరతేూకత్
ఉననది. మహాభారత్ం లో చిననపాత్ర పో షించటమే కాక, చివరలో య్ాదవ వంశ వినాశనానికీ కారకుడయ్ాూడు. స్ాంబుడు ముమయీరు్లా
త్ండిర శ్రీకృషు
ణ ని పో లి ఉంటాడని అందరూ అంటునాన, కృషు
ణ డు మాత్రం స్ాంబుడు అనిన విధాలా త్న ఆరాధూదెైవం పరమేశిరుడెైన స్ాంబ
శివుని పో లి ఉంటాడని భావించాడు.

ఆధారం –పలే వీ ఠాకూర్ రచన –”ది అన్ నొన్ అండ్ అన్ టోల్్ స్ోా రలస్ట్ ఆఫ్ కృషాణస్ట్ సన్స ‘

శ్రీ రుకిీణీ పరిణయ్ సంజీవిని కవికధా కమామీషు
రావూరి సంజీవ రాయ్ కవి పరణీత్ “శ్రీ రుకిీణీ పరిణయ్ము “కావూం విశిషా మైంది. కారణాలు చాలా ఉనాన, అందులో ముఖూ మైన

క నినటని చూదాదం. యిే కావాూని కైనా కర్ ఒకకడే ఉండటం సహజం. కాని ఈకవూకనూక కు నిజం త్ండిర సంజీవ రాయ్ కవి అయినా, తామయ
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ఆ కరవకు చెందిన వారమే నని క పపరి్ నరస్ాఖుూడు ముందు పరకటంచగా, మహా మహో పాధాూయ్ శ్రీ కాశ్ర కృషాణచారుూల వారు తామే పరిషకరించి

పరకటంచి నటు
ే చెపాపరు. అంటే అసలు త్ండేర కాక, మరో ఇదద రి ముదుదల పుతిరక అయింది ఈ కావూ కనూక. అయితే, స్ాహితీ లోకం వీరిదదరిని

గురి్ంచ లేదు. అసలు త్ండిర సంజీవ రాయ్ కవి యిే అని పరిశ్రలకులు, పరి శ్ోధకులు నిరణ యించారు., ధురవీకరించారు. కనుక కర్ ృత్ిం పై
వాదం సమసి పో యింది. ఈ కావూ కనూక కు ఇపుపడు 280 ఏళళ వయ్సు వచిచంది.
సంజీవ రాయ్ కవి వరంగలుే జిలాే క లను పాక అనే గాీమం లో జనిీంచి నటు
ే ఆది జైన పుణూ క్షేత్రమని అకకడ వీర నారాయ్ణ

స్ాిమి దేవాలయ్ం ఉందని ఆరుదర తెలిపారు. అకకడ గోపరాజు రాయ్పప గొపప శ్రీమంత్ుడు. ఆయ్న స్ాిమిపై శత్కం రాయ్మని ఈ కవిని
పిలిపించి, సత్కరించి, వేడుక నానడు. “క లను పాక వీర నారాయ్ణ ముకుంద విశి కుంద”అనే మకుటం తొ సీస పదూ శత్కం రాశ్ాడు. వీటని
“గునుగు సీస్ాలు “అనానరు దశ్ావతార వరణన, శ్రీ కృషణ ల్మలలను కూడా కవి వరినం ఛాడట. సంజీవయ్ూ త్ండిర గురవయ్ూ కూడా కవి గా
పరసిదధ ుడే. క ండ వీటలో ఉండే వాడు. ఆయ్నున “క ండ వీట పేద రావు గురవయ్ూ “అనే వారట. మొదట తెలంగాణా వారే. త్రాిత్ తెనాలి
దగీ ర రావూరు చేరటం వలే ఇంట పేరు రావూరి గా మారింది . “అనుమ క ండలు “అనే ఉప శ్ాఖ ఉనన పరధమ శ్ాఖ లో భాగమట..ఈ శ్ాఖ

బారహీణులు ఓరుగలుే దగీ ర ఉండటం వలే వీరి పూరలికులు ఇకకడి వారే నంటారు ఆరుదర . కవి సంజీవయ్ూ చదువు తెలంగాణాలోనే స్ాగింది,
రాతిర పూట శీశ్ానం లో శవాల వెలుగు లో చదువు క నే వాడట.అంత్ట దురార దారిదరయ సి్ తిలో కుటుంబం ఉండేదనన మాట. త్రాిత్ పదద

వాడెై,సంపాదనా పరుడెై వీర నారాయ్ణ స్ాిమి ఆలయ్ానిన అభి వృదిధ చేశ్ాడట. “కృషణ హరల వాసుదేవ నందన “శత్కం రాశ్ాడు. ఆ శత్కం
లో త్నను “సుధా రస త్ులూ కవిత్ి కలపనా స్ారవిని –క ండ వీట పేద రావు గురి త్నూజు సంజీవిని “అని చెపుపకరనానడట. జఞత్క
సిదద ాంత్గీంధాలు చదివి వంట పటా ంచుకరనానడు. వీర నారాయ్ణ శత్కానిన 1731లో రాశ్ాడట. రుకిీణీ పరిణయ్ కావాూనిన1787 లో రాశ్ాడు.
పదాూలు కిేషాం గా ఉండటం, జనాలకు అరధం కాక పో వటం వలే సంసకృత్ం లో వివరణలూ రాసుక నానడు కవి. ఈ వివరాలన్నన ఆరుదర సమగీ
ఆందర స్ాహిత్ూం “లో పొ ందు పరచాడు.
బులుసు వెంకట రమణయ్ూ గారు “ఆందర
కవి సప్

శతి “లో సంజీవ రాయ్ కవి కవితా

తిరవికీమవిలాసం, భాగవత్ం లోని ఏకాదశ, దాిదశ
ఖండాలు కూడా పదూ కావాూలుగా చెపిప నటు
ే

వారశ్ారు. ఈ విషయ్ాలను ఆరుదర చెపప లేదు.

దీపాల పిచచయ్ూ శ్ాసి్ ి గారు కూడా సంజీవ రాయ్

కవి గురించి చెపాపరు. కవి పరతేూకత్ వలే స్ాహితీ

లోకం లో నిలబడి, ఎనిన త్ంతారలు జరిగినా
“చిరంజీవి “గా సంజీవ రాయ్ కవి నామ స్ారధకానిన

స్ాధించారు. ఆంజనేయ్ స్ాిమి పేరును స్ారధకం
చేసుక నానరు.

దౌహిత్ురని తాపత్రయ్ం
సంజీవ రాయ్ కవి కవి కధకులు రితెైరేడ్

రేడియో ఇంజిన్నర్ సిరలీయ్ శ్రీ గంధం వేంకాస్ాిమి

శరీగారి మాతా మహా స్ా్నం లోన్న వారు. ఆరు

త్రాల ముందట వారు. స్ాధారణం గా దౌహిత్ురడు తాత్ గారి ఆసి్ కి వారసుడౌతాడు అనేది లోక రలతి . శరీ గారు ఆరోత్రానికి చెందినా వారు

కనుక స్ాహితీ వారసత్ిపు హకుక లభించింది. అది త్న తాత్, ముతా్త్ల నే కాక ముందు త్రాల వారికీ ఋణం తీరుచ క నే హకుక, బాధూత్గా
భావించి తాను పది హేనవ ఏట చూసిన సంజీవ రాయ్ కృత్ రుకిీ ణీ పరిణయ్ కావూం లోన్న చితారలను సేకరించే పరయ్త్నం లో ఉనానరు.
ఇపుపడీ కావాూనిన పరి శుదధ పరచి తానే “పరకాశకులు “అయి, దానిన స్ాహితీ పరకాశ మానం చేస్ ూ త్ర త్రాలరుణానిన సభకి్కం గా

తీరుచక నానరు. ఎందరికర ఆదరశమాను లయ్ారు. ఇలా పరచు రించటం లో అమితానందానిన పొ ంది, ఆ ఆనందపు అను భయతిని స్ాహితీ

పిరయ్ులకు అందజేసి ధనుూలవుత్ునానరు., పరశంశ న్నయ్ులయ్ారు. త్పుపలు జలే డ పటా , అభిపారయ్ం రాయ్మని ననున ఆదేశించారు. వారి
పై ఆదరాభిమానాలతో ఔదల దాలాచను. కావూం చదువుత్ూంటే, చెమకూర వేంకటకవి, రామ రాజభయషణ కవి,పో త్న కవి ల కవితాిలు కలిపి
“మికీస పడితే” ఎలాంట కవిత్ిం వసు్ందయ అలాంట కవిత్ిం ఈ కవి రాశ్ారని అని పించింది. మంచి పండిత్ునితో అరధ తాత్పరాూలను విశ్లషాలను

సరసభారతి ఉయ్యూరు

135

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

వారయిసే్ మరల శ్ోభ తో కావూం పరకాశిసు్ందని శరీ గారికి సూచించాను. వారు వెంటనే “మంచి సూచన చేశ్ారు పరస్ాద్ గారూ, నేను ఆ పరయ్త్నం
చేసి మీరు చెపిపంది త్ిరలోనే ఆచరణ లోకి తెస్్ ాను. అరధ తాత్పరాూలు విశ్లషాల తో మళ్ళళ ఈ పుస్ కానిన ముదిరస్్ ాను.మీ వాూఖాూనానిన అక్షరం

వదల కుండా అందులో ముదిరస్్ ాను “అని చెపాపరు. ఆ పరయ్త్నం తీవరం గా నే చేశ్ారు. రాసే వారు దొ రికారని, పని జరుగుతోందని త్ిరలోనే

పూరల్ అవుత్ుందని కని పించినపుపడలాే చెపేప వారు. అయితే అకస్ాీత్ు
్ గా శ్రీ శరీ గారు ఈ ఏడాది మే నెలలో ఆ పని పూరల్ కాకుండానే
మరణించటం స్ాహితీ పిరయ్ులకు తీవర నిరాశనే మిగిలిచంది. శరీ గారు సమరుధల ైన కధా రచయిత్. గొపప సంస్ాకరి. “అమృత్ హస్ా్లు
“,”నాయ్నమీ కధలు “మొదల ైన అదుాత్ సంకలాను తెచాచరు. ఇపుపడు కావూ విశిషా త్ ను తెలుసు క ందాం
కావూ విశిషా త్
శ్రీ రుకిీణీ పరిణయ్ కావూం అనేక పరయోగాలకు నిలయ్ం కావాూనికి కావలసిన సకల హంగులూ ఉనానయి. త్న ఇషా దెవ
ై ం సంజీవ

పరితోదాధరి అయిన శ్రీ ఆంజనేయ్ స్ాిమి కలలో కనిపంచి, క ండపలిే మండలం లో కృషాణ నదికి ఉత్్ రాన గల కరడూరు లో తాను వెలసి

ఉనాననని, అకకడ మదన గోపాలుని ఆలయ్ానిన నిరిీంచి, స్ాిమిని పరతిషిాంచి, రుకిీణీ పరిణయ్ కావూం రాసి ధనుూడెైనాడు. జనీ స్ారధకత్
చేసుక నానడు. అలానే చితా్ను వృతి్ గా పరవరి్ంచి, కావూం రాసి స్ారధ కత్ పొ ందాడు. ఈ కావాూనికి “మదన గోపాల చరిత్ర “అనే పేరూ వచిచంది.
అయిదు ఆశ్ాిస్ాల కావూం ఇది.

శ్రీ మదాాగవత్ దశమ సకంధం లోన్న రుకిీణీ కళాూణ ఘటాానిన పఠించిన కనూకలకు వివాహం త్ిరలోనే జరుగుత్ుందని మన దేశం లో
నమీకం బాగా ఉంది. అలాచేసి సఫల్మ కృత్ు ల ైన వారందరో ఉనానరు. ఆ కధకే కాయ్ కలప చికిత్స చేశ్ారు సంజీవ రాయ్ కవి. త్నకు ముందు
త్రాల వారైన పో త్న, భటుా మయరి్, చేమకూర వెంకట కవుల బాణిని, వాణిని సింత్ం చేసుక నానడు. వారు పో యిన ఫకీక లనిన
అనుసరించాడు., అనుక రించాడు కూడా. ముఖూం గా కధా వివరణ లో పో త్న గారు ఏయిే సందరాాలలో ఎలా పదాూలు చెపిప పారాయ్ణ

చేయ్టానికి రాశ్ారో అలానే ఈ కవీ పదాూలు రాశ్ాడు. అయితే అంత్ తాదాత్ీయకత్ చూపలేక, కలిపంచలేక పో య్ారు. వరణనల విషయ్ం లో
య్మకాలు, చమకుకలు, బంధ కవితాిలతో మిగిలిన ఇదద రలన అనుసరించారు. కావూ సి్ తికి కావలసిన మస్ాలా అంతా దటా ంచాడు.

కధ అంతా తెలుగు లోగిళళళ లోనే జరిగినటు
ే చేయ్టం త్మాషా గా ఉంది . రుకిీణి తెలుగింట ఆడపడుచు లాగ కనిపసు్ంది. ఆమ త్లిే
గరావతి అయినపుపడు జరిగే సీమంత్ం, రుకిీణి బాలస్ార, ఆట, పాట అన్నన తెలుగు వారు జరుపుక నే రలతి లోనే చూపారు. కవిత్ిం చాలా
చకకగా, వయ్ాూరం గా నడుసు్ంది. “పదేీశు కధలు –మధు మాధురల నాద సి్ త్

కునేీల ై, కాగిన మీగడ పాల ై విన, గొీత్్ సేయ్ు “రలతిగా

ఉంతాయ్ట.. రుకిీణి త్లిే కి కలలో లక్షీీ దేవి కనిపంచటం ఆమ అందానిన, లావణూ దీదితిని చూసి ముచచట పడి త్నకు కూత్ురు గా

జనిీంచమని కరరటం కవి చేసిన భలే కలపన. ఆ సందరాం లో “పుషప వత్సవ మహా రాజ భాగమునకు రాజు వెంచేసే నొక రేయి రాజసమున
“అని శ్లేషను పరయోగించి సందరా శుదిధ గా చెపాపడు. ఆమ గరావతి గా ఉననపుపడు, శ్ారలరకం గా వచిచన మారుపలను స్ాంపరదాయ్
పదధ త్ులలో వరిణంచి చెపాపడు. రుకిీణి జనిీంచింది.. పీటలపై దంపత్ులు కూరుచని, సిసి్ పుణూః వాచనం చేసి” బాలికా మణి దేహ శ్ోభా

విభయతి రుకీ కాంతి (బంగారు కాంతి )విలాసైక రూఢిదగుట వలే “రుకిీణి అని పేరు పటాారట. అదుాత్ం అని పిస్ ుంది. ఆమను చూడ టానికి
వచిచన పురజనులు రుకిీణి త్న పిన త్లిే పో లిక అని ఒకరంటే, త్లిే పో లిక అని ఇంకరరు, అమీమీ పో లిక అని వేరొకరు అనటం లో మన

తెలుగింట అమీలకకల తీరు పరతి బ్బమిాసు్ంది. చివరకు “అగనూ పుణూ జన నిశ్లశష భువన పో షణ, సువత్సత్ల విభయషినీత్లిే యిెైన బాలికా
మణి “అని స్ాక్షాత్ు
్ లక్షీీ దేవి యిే ఆమ అని నిరాధరించింది ఒక పేరంటాలు, రుకిీణి దిన దిన పరవరధ మానమవుత్ూ ఉంది. ఆమను ఉయ్ాూలోే
వేశ్ారు. ముతె్ దువులు
త
“ఉయ్ాూలో జంపాలో “అని తెలుగింటోే లాగా ఉయ్ాూలా లూపారు. బాల రుకిీణి త్లిే పాలు తాగే విధానమయ వరిణంచాడు
కవి. మనోహరం గా. “ఒక చనాన నుచు, నొక చనున బుడుకుచు, మారిచ మారిచ “పాలు కుడుస్ో్ ందిట. ఇది అందరు పిలేలు చేసే విధానమే.

బ మీ కటా మన ముందుంచాడు. బాలిక కు బేసి నెలలో అనన పారసనా చేయ్టం మన రివాజు. రుకిీణికి అయిదవ నెలలో “అయిదవదౌ నెల
య్ందు నెైదువల్ “చేశ్ారని వరిణంచాడు. తోట పిలేలతో ఆమ ఆటలాడింది. “జగదుదాధరర మోహనా కార వరి్ యిెై “విల సిలే ు తోంది. “చలువ
జఞజిగి మించు చలువ వలువలు ధరించింది “రవిక లోపల రవిక తోడిగిందట. అని చమతాకరం గా చెపాపడు కవి. అంటే ఇపుపడు సీ్ ల
ి ు వేసే
“బాడీ “వేసిందనన మాట ఆనాడే రుకిీణి. ఇంత్కూ రుకిీణి త్ండిర పాలించిన విషు
ణ కుండిన నగరం మన క ండ వీడు దగీ రే నని చరిత్ర కారులు
చెబుతారు. ఆది దృషిాలో పటుాక ని కవి ఇంత్ట తెలుగు వాతావరణానిన తెలుగింట శ్ోభను తెచాచడని పిస్ ుంది.

రుకిీణీ దేవి సరి దేహ వరణన ను చమతాకరం గావరినంచాడు “సువరాణ”లతో. య్ుక్ వయ్సుస వచిచంది. ఆమకు త్గిన వరుడు శ్రీ

కృషు
ణ డే నని ఊహించి చకకని పదూం చెపాపడు.

“హరి య్మశం బున బుటా గుీషు
ణ డిలపై, నదేదవుని గయరప, వా

సరసభారతి ఉయ్యూరు

136

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

గిరుడూహించి విచిత్ర కలపనముగా, బదాీంగి న్నలాల కర
త్కరంగ, న్న సుదతిన్ సృజించి, జఘన స్ాథనంబు గాజేసేనో
ధరణిన్, దత్్ రుణీత్రయ్ంశ్ాకుీతి, దతా్దేదత్ువెై కనపడన్ “
కృషు
ణ ని లోన్న అంశ్ాలన్నన ఆవిడ శరలరం లో ఉననటు
ే చెపపటం భావుకత్కు పటా ం కటా టమే . ఆమ మోవికి మామిడి చిగురు, మంకన పువుి,
యిెరీ తామరా వగైరాలేవీ సరి పో వటం లేదనటం చిత్రం గా ఉంది..పరిణతి లో స్ారూపూ సి్ తి తో వర వరిణని గా పేరు పొ ందింది . కృషు
ణ డు కూడా
ఆమ రూప లావణాూలను తెలిసి క ని, “త్నకుం జఞయ్గా జే క ందు ననుచు శ్ౌరి దలచేన్ “అని పిస్్ ాడు. “మేడ్ ఫర్ఈచ్ట అదర్”అననటు
ే నాన
రనన మాట.

కూత్ురి పళ్ళ చేయ్ాలని త్ండిర భీషీకుడు భావించి, మంత్ురలతో, పదద లతో త్గిన వరుడేవారు అని అడుగుతాడు. త్నకు కాబో యిే

అలుేడు త్లిదండురలు బల వంత్ుల ైన బంధు గణం గురు పురోహిత్ హిత్ులు, సిరి సంపదా, కళా, స్ాహస ఔదారూం, పరాకీమం గుణ విరాజం
ఉనన రాజ కుమారుడెై ఉండాలని అనానడు. కమల వంట కుమార్ కు హరిని బో లిన అలుేడు దొ రికితే మహదానందం అనానడు.
“కనాూం రూప గునానిితాం మమ సుతాం, క్షాీపాల బాల ైక మయ
రధనాూం కాంచన రత్న భయషణ య్ుత్ం దాస్ాూమి తే విషణ వే
ధనోూహం హి గృహాణ “య్ంచు హరి పాదదింబు నాిరిచ, ఈ
కనాూం దానము సేయ్గలగు ఘన భాగూం బనన దినకబుాన్ “
ఇలా సంసకృత్ం లో తెలుగులో పదాూనిన, కనాూదానానిన వివరించాడు విచిత్ర కవి.

మంత్ుర లంతా ఏకాంత్ మందిరం లో సంపరదించుక ని ఏక వాకూం గా శ్రీ కృషు
ణ డే త్గిన వరుడని అత్ని పుర విశ్లశ్ాలు, ఆయ్న గుణ

శ్రలాదు లనినటని సవివరం గా చెపాపరు. శ్రీ కృషు
ణ ని కలిమి ముందు ఇందర, కుబేర సముదర, ఈశిర విభయత్ు లేవీ చాల వనానడు. అత్ని శరలరం
లోన్న పరతి భాగానిన అదుాత్ మైన పదాూలతో వరిణంచాడు. ఆయ్నే రుకిీణీ పతి కాగలిగిన వాడని చెపాపరు.

అనన రుకిీ అకకడే ఉనానడు. వీళళ తీరు నచచలేదు. అత్ని మనసులో శిశు పాలుడునానడు. ఇచచకపు మాటలతో రాజును పరకక
దయ వ పటా స్ ునానరని “అనర్య రతాననిన ఆర ఊత్ంబు తోదవున అత్కటం లాఉంటుంది రుకిీణిని కృషు
ణ నికిసే్ ” అనానడు. కృషు
ణ ని చేషాలిన త్న
వకూ చాత్ురూం తో గేలి చేశ్ాడు. “నిలువెలే ా మాయ్, కులం, గుణం లేవు. ఎనోన చోటే ు మారాచడు. గుణం లేని వారి సేనహం రూప రేఖాదులు
లేని వాడు “అంటూ నిందా సు్తి చేశ్ాడు. కవి స్ామరధయం ఇకకడ పరసుపటం గా కనిపసు్ంది. మరి శిశుపాలుడు “మహిత్ కనక కుదర చాప
మంత్ర జపుడు, భరిత్ పరమ కృపుడు “అని మచాచడు. రుకిీణి భరించలేక పో యింది. రాచ కనూ ఏమీ చేసే సి్ తి లో లేదు. అకకణిణంచి వెళ్ే
పో యింది. ఎకకడికి వెళ్ళందయ , ఏమి చేసిందయ చూదా్దం

“కాంత్ ఏకాంత్ కాంత్ నిశ్ాంత్ శయ్ూ –వాన్ గతి నొపప తాం త్ లతాం త్మై
దంత్రిత్ పూరి జయదితో దంత్ చింత్ –సంత్ సంతాప దంత్ురి తాం త్ రామమున “
అంత్ట బాధను ఇంత్ట అందమైన పదూం లో బంధించాడు కవి. ఆమ వెంట మనమయ వెళ్ ళనన భారంతి కలిీ ంచాడు. ఆమ బాధ “గోరు చుటూ
ా
పై రోకట పో త్ూ “లా ఉననదాని మంచి జఞతీయ్ం పరయోగించాడు.

బాపని రాయ్బారం
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త్న మనసులోని పేరమను శ్రీ కృషు
ణ నికి వినన వించటానికి పేరు లేని బాపనయ్ూ ను పిలిపించి కృషు
ణ ని చేరి త్న విషయ్ం తెలియ్
జేయ్మని కరరింది. “రూఢ మేదయ విషాలు, వాచాలు నినున బ్బలి నిలసే నిత్కు నా వార్ దేలప బుదేనద ాా “అననది. త్న మనసంతా హరి పై
చికుక కుననదని సింహముపాలి స్ొ ముీ గోమాయ్ువు హరినేచటు
ే గా శిశుపాలుడునానడని పో త్న శ్ైలిలోనే చెపిపంది కాదు చెపిపంచాడు
సంజీవ రాయ్ కవి –
“కారము చేయ్ునగాీజు వికారము దూరముగా భవచచమ –తాకరము జూపి, నాదగు పరకారము శ్ౌరికి వినన వించి, స
తాకరము సేయ్నిన య్ుపకారము కై పరతీకారమే నమ-సకారము నేయ్ు చుండుదు చొ కారాముగా హరి దెచుచ నంత్కున్ “అంటూ “కారం
“తో చమతాకరం చేస్్ ాడు కవి..
బాపడు దాిరకా నగరం చేరి అకకడి పటా ణవిశ్లషాలన్నన తిలకిస్్ ాడు. పుర వరణన లో అదుాత్ మైన పదాూలునానయి. త్న రాక ను దాిర
పాలకుని దాిరా దాిరకా కాను్నికి చెపిపస్ా్డు. ఆయ్న విని, “భీషీ కరాట నయ్ా, గతి దెలపగా వచిచన వాడ”నితెలిసి హృషా చిత్ు
్ డౌతాడు
కననయ్ూ. అంత్ట పరేంగితావగాహి. బారహీణునికి ఎదురేగి పూజించి ఉచితాసనం పై కూరోచ బటాాడు. ఇకకడ శ్రీ కృషు
ణ ని దివూ సుందర

విగీహానిన చూసి నోరారా పరస్ ుతిస్ా్డు రాయ్బారి బాపడు. ఎనిన పదాూలు చెపిప వరిణంచినా కవి కౌత్ుకం తీరలేదు. ఓ దండకం దండ వేసి,
దంచేస్్ ాడు. అదీ సంత్ృపి్ నివిదు. బహు విధ కందాలలో అర వింద దళాయ్తేక్షణుడిని వరిణస్్ ాడు. పాద భరమర, క్షురికా బంధ, ఆరద భరమర,
గుడి ఏకాక్షర, త్ల కటుా, శుీంగ కందాలలో అందానిన కలం యిేతాముతో తోడేస్్ ాడు. ఇది చాలక గుణిత్ం లో గుణిస్్ ాడు. స్ాపి్ క, ఆందర సపి్ క
విభకి్కం గా భక్ యంజలి ఘటస్ా్డు.. చకీ బంధ, నాగ బంధ అనుపారస సీస, ఆందర గలరాిణ భాశికూ పదాూలతో ఆనంద పులకామికత్ం గా చకీ

వరణన చేస్్ ాడు. రుకిీణీ సందేశ్ానిన అపుపడు విని పిస్్ ాడు. అలాగే రుకిీణి అందాలణు రుకిీణీ కాను్నికి వినన విస్ా్డు. ఇదంతా ఒక రసమయ్
లోకం లా ఉంటుంది. ఇకకడ ఒక పదూం హృదూం గా రాస్ా్డు

“అభర విభరమము మధూమమునందే కాదు -పొ ందిన వేనలి య్ందు గలదు
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హరి మనోహరిత్ి మాసూముానందే కా—దనిశము పాలకుల
య్ందు గలదు “ అంటూ “ముందు శ్రీత్ింబు భావంబు నందే
కాదు –కరణముల య్ందు గలదు “అంటూ “ ఆ వరారోహ య్ాఖూ
చేత్ నె కాదు దేహ విభయతి నలరు “అని ముకా్యింపు నిస్ా్డు.
ఆమ పలకులు “కున్ ంములు పలు కుదురున,
కుండంము లటంచు బలుక గోన నౌ జేలికిన్ “అని చెపుపత్ూ “కం
దముీలు లు ఘన శ్ోభా –కం దముీలు మారుని నంత్
గందముీలగున్ “అనన మాటలు ఆయ్న కంద పదాూలకు అని

యించ వచచని పిస్ ుంది. అందమైన కందం, మా కందం, మధుర
నిషూందం, ఆనంద రస నిక్షేపం.

రుకిీణీ కృషణ పరిణయ్ం
శ్రీ కృషు
ణ డు రుకిీణి సందేశ్ానిన విని పో త్న గారు “వచెచద
విదరాభయమికి “అని చెపిప నటు
ే సంజీవ రాయ్ కవీ చెపాపడు.
“వచేచద విదరా నృప వరాన భీషీక కుండి నంబు “అని చెపాపడు.
బారహీణుడు బయ్లేదరాడు. కృషు
ణ డు “సకలా రాతి చమయ

సమయహ కలశ్ా కూపార, మందానమై, పటు రుకిీనూ బాలా
వివాహ కలనా పారరంభ సందానమై “బయ్లేదరాడు కుండిన

నగరానికి.

చత్ురాధ శ్ాిసం లో రుకిీణి తాను పంపిన రాయ్ బారి

కరసం ఎదురు చూడటం వెళాళడయ లేదయ నని సందేహించటం త్న

సందేశం చెపాపడయ లేదయ నని పో త్న గారి రుకిీణి లా సందేహించటం ఇకకడా ఉంది.త్రాిత్ విరహం, ఉప చరూలు “చకకని దాన నంచు నేల
జవిని నంచు సఖీ జనావళ్ “అనన పదూం ముకుక తిమీన గారి సత్ూ భామ పదూం లా ఉంటుంది . ఆమ విరహానిన భరించలేక “భైరవ కామ
సుమాస్ ి వేదనా శ్ాలినిజంగ జఞల గని హస్ా్దిరకి చేరాడు. చందయర దయ్ వరణన కూడా సందరోాచిత్ం గా చేశ్ాడు. “ఆగ మిషూ తిరూత్ య్ య్ామిన్న
నిటలాగీ దీపిత్ చందన తిలక మనగ “లా ఉనానడు చందురడు. రుకిీణి పూరణ చందురని పూజించి “సిత్ భాసురాయ్ పూత్ వివిధ సుపరవిక
పుణూ దాయ్ దివూ తారక మయర్ యిే తే నమోసు్ “అని సంసకృత్ పదభయయిషా ్ం గా సు్తిసు్ంది. త్రాిత్”పాపి “అనే అదే రేంజి లో తెలుగు
లో తిటా పో యింది.
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త్రాిత్ భానూదయ్ం –”రుకిీణీ కనూకా వివాహ పూరి పరి పేరషూ
వర చిరత్ర దీపూ మాన రతానకార దీపమనగా “అననటు
ే సూరుూడు

ఉదయించాడు. శ్రీ కృషణ భాగవానుడూ ఉదయించాడు. బారహీణ, సుదరశన
యోగమయ కలిగింది. వివరాలు తెలుసుక ని సంబర పడింది. గుండె దిటవు

చేసుక ననది.. పరత్ుూపకారం గా “అంజలి “ఘటంచటం త్పప ఏమీ
చేయ్లేని అశకు్ రాలనని చెపిప దీవన పొ ందింది.

శ్రీ కృషు
ణ డు ఒంటరి గానే బయ్లేదరాడు. త్రాిత్ ససైనూం గా అనన
బలరాముడు వచాచడు. పో త్న గారి లాగానే “జత్య్ా చకిీ విదరా రాజ
సుత్కున్, సత్ూంబు వెైదరిాయ్ున్ జత్ ఈ చకిీకి నింత్ ల సస య్గునే

“అని పుర జఞనులనుక నానరు. భవాన్న దేవిని దరిశంచి “మతి లో నమిీతి
నేసనాత్నుల నమాీ, మిముీ బోర చిన దంపత్ులుగా “అని పో త్న గారి
రుకిీణి “నమిీతి ణా మనంబున సనాత్నుల ైన ఉమా మహేశులన్
“అనన పదాూనిన పేరరణ గా చెపాపడు సంజీవ కవి. రుకిీణిని అశిం పై
చేరిచన కృషు
ణ డు దాిరకకు చేరటం శిశుపాలుడు ఎదిరిచనా ఫలిత్ం లేక
పో వటం రుకిీ ఎదిరించి శుీంగ భంగ మవటం మనకు తెలిసిందే

దాిరక లో గారీ పురోహిత్ుడు శుభ లగనం లో వివాహం
జరిపించాడు. “వృష రాశి జఞత్, య్ాదవ వుుషభుడు రుకిీన్నందుర

త్ులయ్నిీష చేత్ భారీ వి య్యిెూను దురశ్ానే కాది పత్య్ మేసంగే
నుభయ్త్న్ “అని చెపిప కవి త్న జయూతిష పాండితాూనిన చకక గా జయడించాడు. త్ులా వృష భాలకు రాశి నాయ్కుడు ఒకకడే అవటం భారీ వుడెైన
హరిక,ి భారీ వి అయిన రుకిీణి అని చమత్కరించాడు. “హరి

పతి య్గు చుండగా మరి, హరిణీ నామము ఘటలిే నది
“అనానడు. హరి ది గోరాశి. రుకిీణిది త్ుల. షషాా షా కం,
నాూయ్ం గా పనికి రాదు పొ త్ు
్ కుదరదు. కాని “ఉభయిెైక
స్ాిమికత్ిం “వలే దయ షం లేదని తేలాచడు. మానుష రూపం

దాలిచన కృషు
ణ డు మాయి మయరి్. మాయ్ లేనిది రుకిీణి

జగనాీత్. వారిదదరి పరిణయ్ం చేయ్టం త్నకు పూరి పుణూ

ఫలమని గరుీడు భావించాడు. వివాహం మన పదధ తి లోనే
జరిపించాడు. “జఞనకూః కమలాంజలి “అనన పరసిదధ శ్ోేకం లోన్న
భావానిన “రుకిీణి పో సే ముతాూలు కంపు ల ై హరి శిరం పై

పడి శుదాదల ై శరలరం నుండి జఞరుత్ూ న్నలాల ై త్లంబారలు

శ్ోభించాయ్ట.

వధూ

వరులు

పేరే ు

చెపుపకరవటం,

పరమాననం తినటం పానుపు మీద తాంబయలాలు క రకటం,

నాక బలి వగైరాలు పూరల్ చేశ్ారు. త్రాితా గరాా దానమయ చేయించాడు కవి. రుకిీణీ కళాూణం ఈ విధం గా ఫలపరదం అయింది. ఈ కధ

వారసినా, వినాన, చెపిపనా శ్రీ కైవలూం త్పపదని సంజీవ రాయ్ కవి భరోస్ా ఇచాచడు. ఇలా పో త్న గారి పో కడా, భటుా మయరి్ అలిే కా, వేంకటకవి
చాత్ురూం తిరవేణీ సంగమం గా వరిధలిేన కావూం ఇది. కవి సంజీవ రాయ్లకు, మనకు ఈ దివూ సంజీవినిని అందించిన వారి వారసుడు సిరలీయ్
గంధం వేంకా స్ాిమి శరీ గారికి అంజలి ఘటసు్నానను. రుకిీణీ పరిణయ్ కావూం భవూం దివూం –శుభం భయయ్ాత్

పారిజఞతాప హరణం
”అపహరణం “(దొ ంగ త్నం )అనే పేరు తో తెలుగు లో వచిచన, మొదట కావూం నంది తిమీన రాసిన “పారిజఞతాప హరణం “శ్రీ కృషణ
దేవ రాయ్ల కాలమ్ లో వికశించిన, పరబంధ కవిత్ిం తో, పండిత్ జనం మాత్రమే మచేచ పౌరఢ రచన ఆద రిమపబడి, కవిత్ిం ఆకాశ వీధి లో
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సంచ రిస్ ుండా గా, ఆ కవితాినిన, భయమారీ ం పటా ంచి, తేట తేనే లూరే కవితా స్ౌరభం తో, స్ామానూ జనులను ఆకటుా క నే, అందరికి తెలిసిన
కధ తో అందరి హృదయ్ాలోే ను నిలిచి పో యిే విధం గా కవిత్ చెపిపన” ఆ నాట శ్రీ శ్రీ “నంది తిమీన.కవితాినేన కాదు, దివూ పుషప రాజమైన
పారిజఞతానిన, నాక సీమ లోని వారికే సింత్మై గుతా్ధి పత్ూం వహిస్ ునన సమయ్ం లో, ఆ వృక్షానేన పకలించి, తెచిచ, భయమి పై నాట,
అందరికీ అండ జేయ్ గలిీ న “స్ామూ వాదమయ “కని పిస్ ుంది.
పుర వరణనలు,నాయ్కా నాయికల విరహ వేదనలు,
చందన చరచల తో విసిగి పో యిన పాథ కులకు, వాట జయలికి
పో కుండా, చకకని కధ తో, మందార మక రందాల వంట పదాూలతో
తీయ్ని కవిత్ిం అందించాడు ముకుక తిమీన. రాయ్ల దేవేరికి

“అరణం “గా వచిచ, వారిదదరి మధూ ఏరపడిన “పొ లఅలకలు “కు
పరిషాకర మారీ ం గా, కావూం రాసి, వారి మధూ స్ానిన హిత్ూం
పంచి, పేరమను దిిగుణీ కృత్ం చేసిన కావూం గా చిరస్ాథయి
పొ ందింది. కధలో మంచినాట కీయ్త్ , సంభాషణా విలక్షణత్,
చూపి, చదువరులను ఆకటుా క నన రచన. గొపప ఎత్ు
్ తో కధ
పారరంభించి,

చివరికి

చకకని

స్ాఫలూత్

కూరిచన

రచన.

అడుగడుగునా, “ముదుద పలుకలు “తో, రస పాేవిత్ం చేశ్ాడు.
అవసర మైతే అరధం కాని “మొదుద పలుకులు “కూడా వాడాడు.
“శరదాం బుద చిత్ు
్ లే పూరుషుల్ “అని సుదుదలూ చెపాపడు.
అయితే మను చరిత్ర లా త్రవిిన క దీద, వినూత్న భావాలు కలిీ ంచే
కావూం మాత్రం కాదు. lighter vein తో రాసిన కావూం
కరతిని “తిమీన “అని ముదుద గా పిలుస్ా్ం. కరతి చేషాలు
త్మాషా గా వుంటాయి. చిలిపిదొ ంగ త్నాలు చేయ్టం, మనలిన
నవిించటం, కరతి పరతేూకత్. తిమీన లో కూడా ఆ లక్షణాలు కని
పిస్్ ాయి. అందుకే దేవ పారిజఞతానిన, స్ాక్షాత్ు
్ శ్రీ కృషు
ణ డే
దొ ంగిలించే, చిలిపి త్నానిన కధ గా, వాడుక నానడు.
కధ లో దొ ంగత్నానికి పదద పీట వేశ్ాడు శ్రరిికా అదే కదా.అందుకే శ్రీ కృషు
ణ నిన ఎవరు వరిణంచినా ఆయ్న దొ ంగాటల్మన, మాయ్ా పరవు ుతి్
నే వరిణస్్ ారు. గరుత్ీంత్ుణిణ కూడ “దురే భామృత్ పశూతో హరుండు “అంటాడు. య్ుదధ ం వుంది కనుక వీల ైన చోటేలాే, “గోపా వధూ వంచాకుదన్న
“,”దానవ ధింసి”అన్న, “ముర మరదనుడు “అన్న కపట సీ్ ి రూపం ధరించాడన్న, “కంస ఘరీసుడన్న “,సతాూ విదేయ్ుడన్న, నముచి మాధనుడన్న,,
మధు సూదనుడు అన్న స్ాభిపారయ్ం గా అంటాడు, అని పిస్్ ాడు. అలాగే ఇందురణిణ “జంభ వెైరి “అన్న, “పాక దమనుడుఅన్న “బల హరుడన్న
“ఔచితీ య్ుత్ం గా అంటాడు.
శ్రీ కృషు
ణ ణిణ ఎకకడా అపర బరహీ త్త్్ వం అననటు
ే గా, కవి చెపపడు. ఆయ్నకు స్ో్ త్ర పాఠాలు కవి చేయ్డు. అయితే ఇందురని త్లిే “అదితి
'శ్రీ కృషణ దరశ నానికి పులకించి, ఆయ్న అవతారాలను వరిణస్ ుంది. అందు లోను, ఆయ్న కపట వేషాలను మచచ టమే

ఎకుకవ. ఇలా శ్రీ

కృషు
ణ డు చేయ్ బో యిే దొ ంగ త్నానికి అందరు మాంచి”. బ్బల్ ప్” ఇస్ా్రు. “భవ రోగ వెైదుూని “గా కృషు
ణ ని వరిణస్్ ాడు కవి
ఈ వెద
ై ాూనికి స్ాధనాలు కావాలి కదా. అందులోను, ఇందర, అషా దికాపలకు లతో య్ుదధ మాయిే. ఆ య్ుదధ ం లో గాయ్ పడా్ వారికి
చికిత్చ చేయ్ాలంటే చాలా ఔషధాలు కావాలి. అందుకే సూరోూదయ్ానిన, వరిణస్ ూ త్మీ కవి సదుాట మైన పదూం చెపాపడు.
మొగుడు దముీల జికుక, మగ తేట య్లుగులు -సడలి పో జేయ్ు విశలూ కరణి
కాల వశంబున గద చనన వాసర శ్రీ -గీమీ రించు సంజీవ కరణి
రేయ్ును వాలున, బాయ్ ల ైన రధాంగ -త్త్ుల హతి్ ంచు సంధాన కరణి
తివిరంబు జే స్ో ంపు, సమసిన దిశలకు, వనినయ్ నొసగు స్ావరణ కరణి

సరసభారతి ఉయ్యూరు

141

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

మించు బీరండ య్గిన బుటా ంచు నరణి -- కలుష ఘోష పయో రాశి, గడుపు త్రణి
దయ చే బారచీ మహీధరో త్ు
్ ంగ సరణి --బార జదువు, ముని కంబుల బరని త్రణి “
దీని అరధం తెలుసు క క పొ తే వూరధమే. “ముకుళ్ంచిన పదాీలోే చికికన తేనే టీగలను స్ాడ లించే విశలూ కరణి సూరుూడు. (గుీచుచక నన
బాణాలను తీసేది )కాల గతి లో నశించిన దిన లక్షిీని, మరలించే అంటే బతికించే సంజీవ కరణి. రాతిర అనే కతి్ చేత్, ముకక ల ైన చకీ వాక
పక్షులను అంట జేసే సంధాన కరణి సూరుూడు. చీకట వలే అందం పో యిన దికుకలకు శ్ోభనిచేచ స్ౌవరణ కరణి. పరిగిన సూరూ తాపం అనే
అగినని పుటా ంచే “ఆరణి ' ( అగినని మధించేది )'సూరుూడు. పాపం అనే భయ్ంకర సముదారని దాటంచే వ డ. వేదాలు అనే మాణికాూల
భరిణ సూరూ నారా య్ణుడు, వేద సిరూపుడు. అదుాత్ మైన సందరోాచిత్ మైన వరణనా.. తిమీన కవీ హాట్సస ఆఫ్.

సూరోూదయ్ వరణనను ఎంత్ స్ాభిపారయ్ం గా వరిణంచాడయ , తిమీకవి సూరాూస్ మయ్ానిన అలానే వరిణస్్ ాడు “దివాంత్ నాధుడే ఛాయ్ా
దదీయ్ పతిన బలుచు, న్నడిచి క ంచు బో యిే డింగో, య్ను మాడిక, నంత్ట, శకుంత్ రవంబు చెలంగ నెలే డన్ “అనానడు. అంటే -చీకట అనే
రాజు, పరభ త్గిీన పగలు అనే రాజు భారూ, “ఛాయ్ా “ను కూ
ీ రం గా, భయమిపైకి పడ దయ సి, లాక కని పో త్ుంటే, ఆమ కేకలు పక్షుల రవాలు గా
వినిపసూ
్ నానయ్ట.. రా బో యిే పారిజఞతా పహరణ కు నాంది. ఆ భీభత్చమే కలరవం, కలవరం కూడా..
“ఘన సంధూ రాగ వినతా, త్నయ్, గరుత్చమితి -కడిది తాకున, ధర వారలిన గగన ఫణి ఫణా మణి య్న, రవి మండలము

--

పశిచ మాంబుధి గుీనెకన్ ”
సంజ కంజఞయ్ అనే గరుడుని రకకల ఘాటు దెబాలకు, భయమి మీద

ఆకాశం అనే సరపం యొకక మాణికూం అననటు
ే గా, సూరూ

మండలం పడమట సముదరం లో అస్ మించింది. గరుడిని రకకలూ ఎరుపు, సంజ కూడా ఎరుపే. గగన ఫణి అనే శ్రీ కృషణ సరపం -భవిషూత్ు
్ లో
శ్రీ కృషణ -గరుత్ీంత్ుల పరాకీమ పరదరశనకు నేపధూం. ఇలా పరకృతి వరణన లో కూడా, రాబో యిే కధకు చకకని basement వేశ్ాడు, భేష్ అని
పించాడు.
”మరుదీశ, దిిపదాన శ్ోభ, శిఖా దూమాూ రోచి -గలనాశ, కాసర దేహ పరభ, రాక్షస్ాసి లతికా కంచ దీదదితి , నాిరి దేశిర, కేత్ు దుూతి,
మాత్ రిశి, హరిణ చాచయ్న్, ధనా ధూక్ష,, న్నల రుచిన్, ధూరజట కంత్(kantha )

కాంతి దమముల్, పారపినేచ దిగిాత్ు
్ లం. “

దేవేందురని ఇరావత్ మద కాంతి వంట కాంతి తో, అగినతేజసుస తో, య్ముని మహిష కాంతి తో, నెైరుతి లత్ లాంట కతి్ కాంతి తో, వరుణుడి
జండా రంగు తో, వాయ్ువు లేడి వంట కాంతి తో, కుబేరుని న్నల కాంతి తో, ఈశిరుని, న్నల కంత్ శ్ోభ తో, చీకటు
ే వాూపించా య్ట.. ఇదంతా
రాబో యిే య్ుదధ ం లో ఈ మహా మహులంతా పాలకీన బో త్ునానరని తెలియ్ జపేప, తెలివెైన, గడసరి, స్ొ గసరి విధానం. ముకుక వారి ముదుద
పలుకు సింగారమే ఇది.
తిమీ కవి త్న కాలమ్ లో వారి తో పాటు, పౌరఢ మైన కవిత్ిమయ, నరీ గరా కవిత్ిమయ, చెపప గలనన్న, చివర లో అనిన రకాల
“బంధ కవిత్ిం “రుచి చూపించాడు. చిత్ర కవితాిన్న అందించాడు. సరి వార ల తో తాను సరి సమానుననని, రుజువు చేశ్ాడు. ఇవన్నన నారదుడు
శ్రీ కృషు
ణ ని పొ గడ టానికి ఉపయోగించిన ఛందయ వేది “.చిత్ర చిత్ర సిభావుడు కనుక చిత్ర గత్ులతో, నవిిభు క నియ్ాడి “అంటాడు కవి
స్ాభిపారయ్ం గా.
11 వ శతాబద ం లోసంసకృత్ం లో “పారిజఞతాప హరణం “నాటకం గారాశ్ాడు ఒక అజఞాత్ కవి. శ్రీ నారాయ్ణ తీరుధలు “శ్రీ కృషణ ల్మలా త్రంగిణి
“తో పాటు “పారిజఞతాపహరణం య్క్ష గానం “చేశ్ారు. 16 వ శతాబ్బద లో రఘు నాద నాయ్కుడు కూడా, ఈ పరబంధానిన రాశ్ాడు. “మాత్ుర
భయత్ కవి ఈ నాటకం రాసి 1788 -89 లోత్ంజఞవూర్ ను పాలించిన “అమర సింహ రాజు కు అంకిత్ం ఇచాచడు.
“నానా సూన వితాన వాసనల నానదించు స్ారంగమేలా నలోేలే దటంచు, గంధ ఫ లి బల్ కాకన్ “అనన పదాూనిన తిమీనే వారశ్ాడు.
అందుకే ముకుక తిమీన అనే పేరు వచిచందని క ందరి భావన. 1520 నాటకే పారిజఞతాపహరణం కావూం రాసి 1526 లో తిమీ మహా కవి అస్
మించాడు. ఆయ్న చిత్ర పదూం తోనే ముగింపు పలుకు తాను
“చితార కృత్ూ భి నందిత్, వజర ముఖాక్షీ మధూగా, య్క్ష రా
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మితోర షణ దుూతి దిగధ చకీ జఞన్న, వాల్మీ కరశపా, కృషణ భా
సూతార రాదూ, నుతింత్ు, నినున, జగదీశ్ా, వికీమాసిథరా
రాతీర నానిచత్ భయమి తాబజ సదయ్ా, రాధాను భావా కరా “
సిసి్ --సంపూరణం

రాసల్మల ఉత్ురుసా మధురభకి్ కి తారాకణం అన్నబ్బసంట్స
బృందావన గోపికలు శ్రీ కృషణ పరమాత్ీపై చూపిన ఆరాధన అంతామధురభకి్ మాత్రమే . అంటే పేరమతో ఆరాధించటం. మధురభకి్ కి చెందిన

అనేక రకాల వృతా్ంతాలు, చితారలలో శిలాపలలో, భారత్దేశమంతా ఉనానయి. దీనికి ఉదాహరణగా కవిత్ిం లో మనకు మొదట కనబడేది
రాదా కృషు
ణ లమధూ ఉనన మధురభకి్ కి చెందిన12వ శ్ాతాబ్బద కవి

భక్ జయ్దేవుని గలత్ గోవి౦దకావూం. ఇందులో ముఖూపాత్ర రాధ శ్రీ

కృషు
ణ నికి అత్ూంత్ ఆతీీయ్ పేరయ్సి. ఆమకు కృషు
ణ డు త్పప ఎవరూ అకకరలేదు. ఆమ కృషు
ణ డినే చూసింది, ఆయ్ననే విననది. ఆయ్న
గురించిమాత్రమే భజనలోే మాటాేడింది. రాధ శ్రీ కృషు
ణ ని కరసమే, ఆయ్నగురించే ఆయ్నతోనే మాటాేడింది. ఆమ పై వలపు విసిరినివారవిరిన్న

ల కకచేయ్లేదు. ఆమ మనస్ా వాచా కరీణా బృందావన నంద కిశ్ోరునినే వలచింది పేరమించింది ఆరాధించింది . ఆమ మనసు, హృదయ్ం
నిండా కృషు
ణ డే.వేరొకరికి చోటేలేదు. ఆయ్నమనసులో, మదిలో కూడా ఆమ యిే.గలత్ గోవిందం పాటలు దేశమంత్టా అందరూ గానం చేసి

పరవశిస్ా్రు. భజనలో పాడి త్నీయ్త్ిం పొ ందుతారు. ఒకరకస్ారి ఆ పారవశూం లో లోకమే మరిచపో తారు. జయ్దేవకవి గలతాలకరలాహలం
నిరాంధం లేని మనోలే ాసం, ఆత్ీ సంత్ృపి్ కలిగిస్్ ాయి., వికరారియ్న్ భావజఞలం లో “కామపూరిత్ శృంగారం”(ఈరోటక్) అనుక నాన, మనదేశం

లో ఈ కావూం భకి్మారీ ం లో కేందర బ్బ౦దువెైంది. ఇది దేవుడే రాసుక నన సు్తి కావూం. ఈ గలతాలు గానం చేస్ ూ నృత్ూం చేస్ ుంటే ఆ
గానానికి,లయ్కూ, నాటాూనికి మాత్రమే కాదు అందులో వరిణంపబడిన రాదా కృషు
ణ ల ల్మలా స్ాహితాూనికి కూడా ముగుదలమౌతాం,
దీనికి అంత్టకి అసలు మయలం ఏది ?ఇదంతా జయ్దేవుని ఊహ,

సృషిా య్ా.కానే కాదు. దీనికి వాూసమహరిి రచించిన శ్రీమదాాగవత్ం
లోనే మయలాలునానయి.దశమ సకంధం లో 29నుంచి 33వరకు ఉనన
అయిదు

అధాూయ్ాలను

“రాస

పంచాధాూయి

“అంటారు.

ఇవి శ్రీకృషు
ణ నికి, బృందావన గోపికలకు మధూ జరిగిన రాసల్మల ను
పూరి్గా తెలియ్ జేస్్ ాయి. దీనిన మనం సరిగీ ా అరధం చేసుక ని
అభినందించాలనుక ంటే, ముందు మన మనసులను సరిగీ ా దానికి
త్గినటు
ే టూూన్ చేసుకరవాలి.
ఒకస్ారి వెనక జరిగిన “గోపికా వస్ా్ాపహరణ౦ “దగీ రకు వెడదాం.

ఆరేళళళ పిననడు ఆపనిచేయ్టం అనెైతికం అనిపిస్ ుంది. ఆకురాీడు
ఆరిందాలాగా

ఆడవారి

పదాదడిగామాటాేడుతాడు.దీనిపై

వినయ్ం

పై

,

అనిబ్బసంట్స చాలా చకకని వివరణ

ఇచిచంది.
“గోపికలు ఋషులు. బాలకృషణ రూప జగ దుదాదరకుడు, మహాత్ుీడు
శ్రీ కృషు
ణ డు గోపికలకు పాఠం చెబుత్ునానడు, దీని వెనకాల పరమ

నిగయఢమైన రహసూం ఉననది. ఆత్ీ పరమాత్ీను చేరేముందు, కఠిన

పరలక్ష ఎదురోకవాలి, అపపటదాకా బాహూంగా త్న వెంట ఉననవన్నన,
త్నకు ఆధారమైనవన్నన ఒకక అంత్రంగానిన త్పప అన్న వదిలేయ్ాలి

అంటే విసరిజ౦చేయ్ాలి. అంటే త్నకు రక్షగా ఉనన సరి విషయ్ాలు,

ఆచాఛదనలు వదిలేసి నిసిసగుీగా ఆత్ీనొకకటే నముీక ని అన్నన

విసరిజంచి నగనంగా, వంటరిగా నిలబడాలి. ఈ పరలక్షలో జంకు గొంకులకు తావే లేదు. బయ్ట సహాయ్ం అపేక్షించకుండా, దేనిపైనా
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ఆధారపడకుండా, చివరికి గురువుపైనా భారం వేయ్కుండా యిేకతా దృషిాలో ఉండాలి, వంటరిగా, నగనంగా మాత్రమే ఆత్ీ పరమాత్ీ వెైపుకు

పరయ్ాణ౦చేయ్ాలి, ఇకకడెవరూ చేయి అందించేవారుండరు. చేయిచిచనా, చేదుక నానఆ ల్మలామానుష రూపుడుఒకకడే. ఈ ఉత్కృషా భావానిన
వాూసహరిి గోపికా వస్ా్ాపహరణం లో గోపికా కృషు
ణ ల నెపం తో అందరికీ ఎరుక కలిగించాడు.

శ్రీ కృషు
ణ ని దివూత్ిమే రాసల్మల అంటుంది బసంట్స సతీమణి. వాూసరిి భాగవత్ పారరంభం లో శ్రీ కృషణ జననం వివరిస్ ూ శ్ాీవణ మాసంలో రోహిణీ
నక్షత్ర య్ుక్ బహుళ అషా మి నాడు కంసుని మధురలోని కారాగారం లో కృషణ జననం జరిగిందని చెపాపడు. భాగవత్ దశమసకంధం మయడవ
అధాూయ్ం లో లో వాూసుడు ఆ సనినవేశ్ానిన వ డలు
గగురొపడిచేటే ు

వరిణంచాడు.

దేవదేవుడుచందురడు

త్ూరుప

గాడాంధకారం
దికచకీం

లో

లో

రాతిరవేళ

ఉదయించి

పరుగుత్ుననటు
ే స్ాక్షాత్కరించాడు –కనిపించాడు అనానడు

కాని, దేవకీ గరాం నుండి జనిీంచాడు అని చెపపలేదు.
ఆసనినవేశం మహో త్ురూసాం –
“త్మ్ అదుాత్ం బాలక౦ అ౦బుజేక్షణం-చత్ురుాజం, శంఖ

గదారాూయ్ుదయ్ుధం -శ్రీ వక్ష లక్షణం, గలశ్ోభి కౌసు్భం
పీతాంబరం స్ాందర పయోద స్ౌభగం –మహారహ వెైడూరూ కిరలట
కుండలం

–తిిషాపరిషిక్

సహసర

కుంత్లం

–ఉదాదమ

కానచయ౦గదకంకణాదిభిః-విరాజమాన౦ వసుదేవ ఐక్షూత్ “
భావం

–దేవకి

భర్

వసుదేవుడు

ఆ

బాలకృషు
ణ డిని-

చత్ురుాజఞలతో శంఖ గద చకీ కమలాలతో, ఉరమున శ్రీవత్స
చిహనం తో,మడలో కౌసు్భ మాలతో,
నవన్నల

శిరోజఞలు

మేఘశ్ాూమల

వరణ ం

పీతాంబర ధారియిెై,
తో,

కరాణభరణాలపై అలంకరింపబడిన

ధగదధ గాయ్మానమైన

వజఞరది

హారాలతో,

చికకని

కిరలటం తో,
కట,

హస్ ,

ముంజేత్ులకు అలంకారాలతో దరిశంచాడు.
మనం నమిీనా నమీక పో యినా ఇది య్దారధం. ఇది
నమీకపో తే రాసల్మల వాూసుని ఊహాల్మల, కలిపత్హేల అనిపించి ఇక చెపపటానికేమీలేక వాూస రచన ను మాత్రమే చదవగలం. ఇదంతా పరమ

సత్ూం అని నమిీతే, శ్రీకృషణ రాసల్మల కూడా య్దారధమే నని నమాీలిసందే. ఏదయ నమీటం మాత్రమ కాదు. అపుపడే దానిలో నాూయ్
నిబదధ త్ కనిపిస్ ుంది. రాసల్మలపై మంచి, చెడు అనుమానాలు వసే్ , శ్రీ కృషణ జనన వృతా్ంతానిన త్పపక నమాీము అని మరిచపో రాదు. కనుక
శ్రీ కృషు
ణ డు సరి శకి్మంత్ుడు, సంపూరణ అతీత్ మానస దివూమయరి్ అని గీహించాలి.
మనలాగా కృషు
ణ డు ఒక స్ాధారణ మానవుడు అనుక ంటే రాసల్మల అంతా హుళకిక అని పిస్ ుంది.ఆస్ాథయి దాట ఆలోచిసే్ నే, అందులోని

పరమారధం దయ ూత్కమౌత్ుంది. శ్రీ కృషు
ణ ని ఇందిరయ్ాతీత్ పారమారిధక దివూ మయరి్గా,సరాింత్రాూమిగా, సరిజుునిగా సరి శకి్
వంత్ునిగా తెలుసుకరవాలి.

ఈ చిత్్ సంస్ాకరమే లేకపో తే,మనలిన మనమే కరలోపయి, రాసల్మల త్తాినిన చరిచంచి అరధం చేసుక ని

ఆన౦ది౦చటానికి అరహత్ కరలోపతాము.
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ఇపుపడు అసలు కథ లోకి

వదాదం. అపపటకి కృషు
ణ డికి
10ఏళళళ లేక క ంచెం త్కుకవ
మాత్రమే

అని

మరిచ

పో రాదు.బృందావన గోపికలు
“కాతాూయ్ని

వరత్ం

చేస్ ునానరు.

శ్రీ

“

కృషు
ణ ని”

త్మ పతి”గా చేసుకరవటానికి

చేస్ ునన వరత్ం అది. ఇది
చాలా నియ్మాల తోరణం.

తెలేవారు ఝామున య్మునా నదిలో స్ాననం, నది ఒడు్న ఇసుకతో పారితీ దేవి పరతిమ త్య్ారు చేసి య్ధావిధిగా పూజించటం, నెల
రోజుల కారూకీమం. చివరి రోజున జరిగంి దే గోపికా వస్ా్ాపహరణం. కాతాూయ్ని వరత్ దీక్షలో ఉననపుపడు వారు నగనం గా స్ాననం చేయ్రాదని

కృషు
ణ డు చెపాపడు. వాళళళ వరత్భంగం చేసినందుకు శిక్షగా” చీరల త్ు
్ కళాళడు చినిన కృషు
ణ డు “. త్రాిత్ వాళళ” వలువలు” వాళళ కిచిచ వేశ్ాడు.
వారు కరరిన కాతాూయ్న వరత్ ఫలంగా-అంటే కృషు
ణ ని పతిగా పొ ందే భాగూ ఫలంగా క దిదకాలం లోనే వారికి కరరక తీరుస్ా్నని బాస చేశ్ాడు. ఈ
సందరాంగానే ఆయ్న వాళళకు ఒక విషయ్ం సపషా ంగా చెపాపడు –

“ న మయ్ాూ వేషిత్ ధియ్ుం కామః కామయ్ కలపతే –భరిజతా,ఖచిచతా ధన పరయో బీజయ్ నేషూతే”-అంటే –మీలో ఎవరు మీ
మనసు,బుదిధ నావెైపు తిరపిప ఉంచారో, వారిలో కరరిక, లేక మోహం కలిగి నందువలన అది వేడి చేసిన లేక ఉడకేసిన విత్్ నం మొల కత్్ ని
విధం గా చెడు లేక దయ షం కానే కాదు.మన సరి వేదాంత్ గీంథాలు కూడా బరహీ జఞానికి కరీవాసనలు వేడి చేసిన విత్్ నం మొలకత్్ ని విధంగా
అంటవు,వెంటరావు అనే చెపాపయ్నన సంగతి మరిచపో రాదు.
గోపికల కాతాూయ్ని వరత్ ఫలిత్ం అందుక నే రోజు శరత్ పౌరణమి రానే వచిచంది.

ఆయ్న మాయ్ చే సృషిాంపబడిన” దివూ ల్మల” ఇది, -

”యోగమయ్ం ఉపశిీత్ః “అనానడు అందుకే. పుననమి నాట రాతిర బాలకృషు
ణ ని సమోీహిత్ మధుర వేణుగానం య్మునానదీ త్ట విపిన

సీమలలో

పరతిధినించి, పరకృతిని

సరిజీవజఞలానిన

పరవశం
గోపికల

విందుగా

కలిగిస్్ ో ంది.

వీనులకు

ధినించి
అదుాత్

రసవాహినియిెై
మనసులను,

శరలరానిన పుల కింప
జేస్్ ో ంది.

పరతివారిని
దెైనందిన

కృతాూలకుదూరం చేసి,
ఆనంద పారవశూం తో
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య్మునా తీరం వెైపుకులాకుక వెడుతోంది. దీనికేవరూ మినహాయింపుగా కనిపించలేదు. చెటే ు లత్లు పొ దలు పూలు, ఆకులు పక్షులు
జంత్ువులు మంత్ర ముగధంగా నిలబడి పో య్ాయి. ఆ దివూ వేణునాదం అందరి త్నువూ మనసులను పులకరి౦ప జేసి , చిత్్ రువు
బ మీల ైపో య్ారు.ఈ మధుర దృశ్ాూనిన కరుణశ్రీ గారు కమీని పదాూలలో పొ దిగారు –

“ఏది మరొకకమారు హృదయిేశిర గుండెలు పులకరించగా ఊదగ దయ యి, ఊదగ దయ యి –య్ుషీదీయ్ వేణయదయ్ రాగ డయ లికలలో జగముీ
సరిముీ పులకరించిన దయ యి “
ఈ సంపూరణ మధుర దివూనాదం ఆలకించిన గోపికలకు మనసు మనసులో లేదు. పారవశూం తో ఎకకడిపనులకకడే వదిలేసి భర్ , త్ండిర,
అతా్మామ,బంధుతాిలను కూడా విసరిజంచి, త్మను తామే పూరి్గా మరచిపో యి ఆ నాదం వెైపుకు బారులుకటా పరుగులు తీశ్ారు, కృషణ
వేణునాదం ఎరవేసి వాళళను లాకుక పో యింది. క ందరు గోపికలు ఇంటపనులు సంస్ారం వదిలి పటా లేక ఇళే లోనే ఉంటూ, బాల కృషు
ణ ని పై
అపార పేరమతో, కళళళ మయసుక ని ఏకాగీ చిత్్ ం తో ఆ వేణుగానానినవింటూ పరవశించారు. శ్రీకృషు
ణ ని తో ఎడబాటుకు త్లే డిలిేపో య్ారు. దీనితో
వారి పాప మంతా దగధమైపో యింది –”తీవర పాప ధృత్ శుభం “. ద ఆయ్నపై సంపూరణ ధాూస,ఆరాధనతో వారు ఆయ్న పరిషింగ

సుఖపారవశూం పొ ంది, వారి భౌతిక భకి్ నశించి ఆధాూయతిీకాన౦ద౦ పొ ందారు. కృషు
ణ డు దేవాది దేవుడెై,పరమాత్ీయిెై,త్మకు అత్ూంత్ మానస
పిరయ్ుడెై, సేనహిత్ుడెై, అత్ూంత్ సనినహిత్ుడెైపో య్ాడు. వారి కరీ బంధాలన్నన చేది౦ప బడా్యి.భౌతిక శరలరాలు నశించి, ఆధాూతిీక
శ్ారలరుల ైనారు.

ఇకకడే పరలక్షిత్ మహారాజుకు ఒక ధరీ సందేహం వచిచ శుకమహరిిని ”మహరలి !గోపికలు కృషు
ణ ని త్మ పిరయ్ుడు అనే భావించారు కాని,
శుదధ సత్ూ సిరూపం అనే ఎరుకలేదు. వారు త్మ సిసిరూప భావన వదిలి భౌతిక బంధాలను ఎలా చేది౦చు కరగలిగారు ?”ఆని అడిగితె
శుకుడు “కృషు
ణ ని దేిషించిన శిశుపాలుడే కరీబంధ విమోచనం పొ ందితే, ఆయ్నను అత్ూంత్ పేరమగా ఆరాధించే గోపికలకు విమోచనం
కలగటం లో ఆశచరూమేముననది ?పరమాత్ీ పరమాణాలకు అందనివాడు. ఆయ్న క రత్లేని నిత్ూ సంపూరుణడు. మాయ్ ఆయ్న సృషిా,దాని
నియ్ంత్రణ చేసేవాడు కనుక పరకృతికి బంధుడు కాదు. ఆయ్న అవతార పరమారధం మానవులకు అత్ూంత్ పరయోజనాలు సమకూరచటమే.
కరరిక, కరపం, భయ్ం, రక్షణ, ఆయ్నతో తాదాత్ీయభావం, ఆయ్నతో సేనహం ఉననవారందరూ ఆయ్న సీరణతో ఆయ్నలో ఐకూమైపో తారు.

దీనికి ఆశచరూ పడాలిసన అవసరం లేదు. నువుి చాలా అదృషా వంత్ుడవు రాజఞ !నువుి గరాం లో ఉండగానే ఆయ్న దరశనం అనుభవించిన
పుణాూ త్ుీడవు. “అని సందేహాలన్నన నివృతి్ చేశ్ాడు శుకరిి.
బాలకృషు
ణ డు గోపికలంతా బ్బరబ్బరా త్న వదద కు రావటం మయగటం గమనించి, వెనకిక వెళ్ే పొ మీని చెపాపడు. వాళళ మొదటకర్ వూం ఇంట
వదద భర్ ను ఇంటని పిలేలను చూసుకరవటం అని చెపిప “మీకు నాపై అత్ూంత్ పేరమాభిమానాలునానయి నాతో అనుబంధం ఉందిమీకు. ఇది
మీకు సహజమే. పరపంచం లో పరతిజీవి నాతో ఆనందం అనుభవిస్ా్రు –”పిరయ్ంతే మయి జనతాః”.కాని మీ విధి కృత్ూం వేరే చోట ఉంది. గౌరవ
కుటుంబాలకు చెందిన మీలాంట సీ్ ల
ి ు ఇలా చేయ్టం దయ షం. వారు పత్నమై సిరాీనికి దూరమై, సంఘం లో గౌరవం కరలోపయి కస్ాాలు,
దుఖం అనుభవిస్ా్రు “అని చెపిప ఒక గొపప శ్ోేకం చెపాపడు దానిని ఆయ్న మళ్ళళ చెపాపడు త్రాిత్. “శీవణాత్, దరశనాత్,ధాూనాత్ మయి భావో ను కీర్నాత్-న త్థా,సనిన కరేిణపరతియ్ాత్ త్తో ఘారన్”అంటే –నాపై పారమారిధక పేరమ కలగటానికి నిరంత్రం ననున గురించివినటం, నా పరతిమను ఆరాధించటం, నాపై ధాూనం, విశ్ాిసంతో నా గుణ
గాన కీర్న చేయ్టం చేయ్ాలి. నాతో భౌతిక స్ామీపూత్ వలన పై ఫలిత్ం రాదు. కనుక దయ్చేసి మీ ఇళళకు తిరిగి వెళ్ే పొ ండి”అని పరిపరివిధాల
నచచ చెపేప పరయ్త్నం చేశ్ాడు కృషు
ణ డు.

కృషు
ణ డు యిెంత్ నచచ చెపిపనా గోపికలు వినలేదు. మొదట భర్ కు, త్రాిత్ కుటుంబ విధి అని ఆయ్న చెపిపనదానికి ఆయ్నే త్మ పతి,త్మకే
కాక ఎలే లోకాలకు ఆయ్నే భర్ అని, కనుక త్మ మొదటకర్ వూం శ్రీ కృషు
ణ ని సేవయిే అని “మా హృదయ్ాలు, శరలరాలు కుటుంబం సరిం న్నకే

ఆధీనాలు. నువేి వీటననినటన్న లోబరచుకరనానవు. మా చేత్ులు, కళళళ బుదిధ మనసు మావికావు. అవన్నన న్నవే. న్నకు కానిపనిని దేనిన్న అవి
చేయ్టానికి అంగలకరించటం లేదు. కనుక న్న అధీనులమైనమమీలిన వెనకిక వెళళమని అనవదుద స్ాిమీ. మమీలిన న్నసేవకులుగా
వినియోగించుకర పరభయ “అని వేడుక నానరు –
“ఇతి వికల వికటం తాస్ాంశుీత్ి యోగేశిరేశిర-పరహసూ సదయ్ం గోపిః ఆతాీ రామో పూరిరమత్”
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గోపికల మాటలకు చిరునవుి నవిి జగత్ పరభువు, సరి లోక నాధుడు వారందరిన్న సంత్ృపి్ పరచాడు. ఆయ్న సియ్ం సంత్ృపి్ ఉనన
మహానుభావుడుకదా.ఆయ్న ఆతాీరాముడు. ఆయ్న దగీ ర లేనిది లేదు –”నానవాప్ ం అవాప్ వూం “అని గలత్లో ఆయ్నే చెపాపడు. ఎపుపడెైతే
వారిని త్నకు అత్ూంత్ సనినహిత్ులని భావి౦చాడయ అపుపడు గోపికలు తాము ఉత్కృసా జీవులమని భావించారు. తామే భయ పరపంచం
లో లోఅత్ూంత్ గొపపవాళళం అనుక నానరు. దీనితో వారిలో కించిత్ గరి రేఖను స్ాిమి కనుగొనానడు. వారి కి సరైన ఆధాూతిీక బో ధ
చేయ్ాలని భావించి, అకస్ాీత్ు
్ గా అదృశూమయ్ాూడు.
బాల కృషు
ణ ని కరసం గోపికలు అనిన చోటే ా వెత్కటం పారరంభించారు. ఆయ్న ఎడబాటును సహించలేకపో య్ారు. త్టుాకరలేక పో య్ారు. బుదిధ

పని చేయ్టం లేదు. ఆయ్నంటే విపరలత్మైన పిచచ పటా ంది. దీనినే విరహం అంటారు. భకి్ లో ఇది ఉత్కృషా స్ాథయి. అందరికి భగవంత్ు డంటే
ఇషా మే. కాని ఆయ్న ఎడబాటును గోపికలు భావి౦ఛి నంత్గా మనం అనుభవించలేము. భగవంత్ుడు మనం ఇచేచది సీికరించడు

అనుక ంటాం. కాని భక్ శబరి ఇచిచనటు
ే గా మనం ఇవిగలమా ?.దేవుడు మనమొర ఆలకించి మనలిన రక్షించడు అని భావిస్ా్ం, కాని
దౌరపది పిలిచిన౦త్ ఆరి్గా పిలుస్ా్మా ?దేవుడు మనకు వరాలివిడనుక ంటాం, కాని రాధ పేరమించినంత్ గాఢంగా ఆయ్నున పేరమించగలమా

? అంటే మనం చేసేదాంటోే తీవరత్ ఉంటేనే ఆయ్న నుంచి సపందన ఉంటుంది . ఏదయ పూజఞ నెైవేదాూలతో సరిపటుాక ంటే ఆయ్నా అలాగే ఉపేక్ష
భావంతోనే ఉంటాడు.
గోపికలు ఆ అడవి అంతా గాలించారు. దారిలో ఆయ్న పాదముదరల ఆనవాళళళ కనిపిసే్ వాట నాధారంగా వెతికారు.

త్రాిత్ పరకకపరకకనేపాదముదరల దియ్ం కనిపించి ఆశచరాూనిన కలిగించాయి, అందులో ఒకట సీ్ ప
ి ాదంగా. రండయ ది స్ాిమి పాదంగా

గురి్ంచారు. వాళే కు అసూయ్ హదుద మీరింది. త్మలోనే ఎవరో ఆయ్నతో గడుపుత్ునానరని అనుమానమొచిచంది . ఆమ త్మకనాన గొపప
అదృషా వంత్ురాలు అనుక నానరు. కృషణ స్ాిమితో ఉనన ఆ ఒంటరి గోపికకు త్మాషా అనుభవం ఎదురైంది . తానె అదృషా వంత్ురాలననుక ని
ఆయ్నున త్నను మోసుక ని వెళళమని కరరింది. నవుిత్ూ సరే అని భుజఞలమీద ఎకకమనానడు. ఎకేక పరయ్త్నం చేస్ ుండగా చటుకుకన

మాయ్మయ్ాూడు. దీనితో ఆమ గరిం ఖరిమైంది. మిగిలిన బృందమంతా వచిచ చేరగా అందరూ కలిసి మళ్ళళ వెత్ుకులాట మొదల టాారు. ఈ
ఏకైక వనిత్ రాధ అని త్రాిత్ స్ాహిత్ూకారులు రాశ్ారు. ఆకాశం లో మబుాలు కమాీయి. చందరకా౦తి త్గిీంది.అందరు తిరిగి బయ్లు దేరిన

చోటకే చేరుక నానరు. తాము కృషు
ణ డితో మాటాేడిమాటలు, ఆయ్నతో తిరిగిన పరదేశ్ాలు ఆ అనుభవాలు గురు్ చేసుక ంటూ, ఇంటని మరచి,
ఆయ్న గుణగానం చేస్ ూ పరవశించి పో త్ునానరు –
“త్న్ మనస్ాకస్ట్, త్దాలాపాస్ట్ త్దిిచేస్ా ాస్ట్,త్దాతిీకాః-త్దు
ీ ణమేవ గాయ్న్ యః నాతాీగారాని ససీరుః”
ఇదీ గోపికల ఉత్కృసా పేరమ భకి్.ఇదే అనినభకు్లలో ఉననత్మైనది.దీనినే గలత్లో కృషణ పరమాత్ీ వివరించాడు –
“త్దుాదధ య్ాస్ట్ త్దాత్ీనాస్ట్,త్నినస్ాాస్ట్ త్త్ పారాయ్ణాః-గచచన్ య పునరా వృతి్ ం జఞాన నిరూ
ధ త్ కలీషాః”
అంటే ఎవరు త్మబుదిధ మనసు దాని(బరహీం )పై ఉంచుతారో, ఎవరి ఆత్ీ అదయ ,దానిపైనే దృషిా పడతారో,అదే త్మ గమూమని భావిస్ా్రో వారు
పునరజనీ లేని పరమపదం పొ ందుతారు. ఇంత్ట ఉత్కృసా భకీ్ గోపికలది కనుక ఉత్్ మ భకీ్ త్త్పరులకు గొపప ఉదాహరణగా బృందావన

గోపికలు నిలబడా్రు. నిస్ాిరధ భకి్కి గోపికలే ఉదాహరణ. కరీ కనాన ఈ జఞానభకి్ వారిని ఉననత్ులను చేసి పరమాత్ీ స్ానినధాూనికి చేరిచంది .
మనసులను గోపికలు అరిపంచినటు
ే గా ఎవరూ అరిపంచేనే లేదు.
నారాయ్ణ ఉపనిషత్ శ్ోేకం –
“ఐకూం తే దాన హో మ వరత్నియ్మ త్పస్ాసంఖూ యోగైరదురాపం –త్ిత్సంఘేనెైవ. గోపూయ్ాః కిల సుకృతి త్మః పారపురానంద సందరం –భకే్
శినేూ సుభయససిపి బహు మనుషే భకి్ం ఏవ త్ిమాస్ాం –త్నేీ త్ిదాకి్ం ఏవ దృఢయ్ా హర గదాన్ కృషణ వాతాలయ్ః “
దానం జపం త్పం నియ్మ౦ యోగం స్ాంఖూం మొదల ైనవి ఏవీ గోపికల ఉత్కృసా భకి్కి స్ాటరావు. న్నతో స్ామీపూం, సఖూం వారిని ఏ
భకు్నికనాన స్ాట రాని వారిని చేసింది అని గురవాయ్యర్ కృషు
ణ ని సు్తించింది మేల్ పుత్ూర్ నారాయ్ణ భటాాతిర రచించిన ”నారాయ్ణీయ్౦’

గోపికలకు యిెంత్ వెతికి”నా భౌతికంగా శ్రీ కృషు
ణ డు కనిపించలేదు కాని మానసికంగా ఆయ్నేన సీరిస్ ునానరు,కీర్ స
ి ్ ునానరు. వారి గలతాలన్నన
“గోపికా గలత్”అనే 18శ్ోేకాలో భాగవత్ దశమ సకంధం లో ఉంది. మనదేశం లో వివాహం కావలసిన కనూలచేత్ త్లిదండురలు దీనినభగవంత్ుని
ఆశ్రరాిదం కరసం చదివిస్ా్రు, గోపికా గలతిక జయ్ దేవుని గలత్గోవింద కావాూనికి పేరరణ. గోపికాగలతిక లో క నిన ముఖూ శ్ోేకాలు చూదాదం –

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

1-జయ్తి తేధికం (కృషణ )జనీనా వరజః –శీయ్త్ ఇందిరా కృషణ శషి దాత్రహి – దయిత్ దరశూత్మ్ కృషణ దిక్షు త్త్ి కాః -త్రయి ధరతాసవాః-కృషణ
తాిం విశినితే “
2-న ఖలు గోపికా కృషణ నందనో భవాన్ –అఖిల దేహినాం కృషణ అంత్రాత్ీ దృక్-వృక్ష నాశ ఆరి్తో కృషణ విశి గుప్ యిే –సఖా య్ు దేవివాన్
కృషణ స్ాత్ితాం కులే “
3-త్వ కథాం రత్ం కృషణ త్ప్ జీవనం –కవి భిరలదిత్ం కృషణ కలీషాపహం –శీవణ మంగళం కృషణ శ్రీమదాత్త్౦-భువి ఘరణ౦తి తే కృషణ భయరిదా
జనాః”
అని శ్రీ కృషణ గుణగానం చేసిన గోపికల గోపికా గలతికి మురిసి, పరవశించిన కృషు
ణ డు మళ్ళళ దరశనమిచాచడు. వాళే కు పో యిన పారణాలు తిరిగి
వచిచన అనుభయతి కలిగింది –”త్నాిఃపారణా౦ ఆగత్౦”.
యోగుల హృదయ్ సీమలలో విహరించే పరమాత్ీ, కాళ్ందీ పుళ్ంద సీమలపై గోపికా పరివేషా త్
ి ుడెై, శరత్ పుననమి వెలుగులలో వాళళతో

ఆ శరత్ చందర పరభువు అతి సనినహిత్ంగా చనువుగా మాటాేడాడు. పరతి గోపిక వ డిలోత్న దివూ మంగళ పాదాలను ఉంచాడు. అకకడునన
శతానేక గోపికలవ డి లలో పాదాలు౦చాడననమాట. ఆ పాదాలు వాళళతో మాటాేడుత్ునన అనుభయతి పొ ందారు –కాదు కలిగించాడు స్ాిమి.

అంటే ఎనిన రూపాలుగా బాలకృషు
ణ డు అవత్రించి వారికి అత్ూంత్ మానసిక సంత్ృపి్ కలిగించాడయ అరధం చేసుకరవాలి. ఇదే ఆయ్న మాయ్ాల్మల
గోపికాల్మల.ఈ మాయ్ అరధం కాక అమాయ్కంగా ఆయ్ననే దీని మరీమేమి స్ాిమీ అని పరశినంచారు. దానికి” స్ాిరధం కరసం సేనహం చేసే

వాళళళ ఉంటారు. సేనహం వలే లబ్బద చేకూరకపో తే సేనహం వదిలేస్్ ారు. క ందరు త్లిదందురలలాగా ఆపాూయ్ంగా ఉంటారు. అవత్లి వారు అలా
పరవరి్౦చక పో యినా వారిలో ఈ వాత్సలూం త్గీ దు.క ందరు ఆధాూతిీక పరిపుషిా పొ ంది బంధాలకు లోనౌతామని ఇత్రులను పటా ంచుకరరు.

క ందరు పగ, దేిషం వలన ఇత్రుల బాగు ఆలోచించరు, కాని మీరంతా ఈ పరపంచ బంధాలను వదిలి నా శరణు కరరారు, నాపై పేరమ
కరిపించారు కనుక ఆ స్ానినహిత్ూం పంచాను. మీకు కనపడకుండా అదృశూమైనా, నేను మిమీలిన పేరమిసూ
్ నే ఉనానను. నాపై కరపం, దేిషం,

అసూయ్ వదిలేయ్ండి. నేనెపుపడూ మీ వాడినే. మీ వెంటే ఉంటా. మీరు నాకు ఇచిచన దానికి, మీ నిస్ాిరధ పేరమకు, సేవకు, నేను ఏమిచిచనా
ఋణం తీరుచకరలేను. మనమధూ బాంధవూం నిందా రోపణ చేయ్లేని దివూపేరమ మాత్రమే. గృహబందాలను అత్ూంత్ కషా ం తో వదిలేసి నా
చెంత్ చేరారు, దివూమైన అదుాత్మన
ై మీ కృతాూలే మీకు నషా పరిహారం “అని చెపాపడు. గోపికలు ఆయ్నపై యిెంత్ పేరమ భకీ్ చూపించారో,
ఆయ్నా అంత్కంటే ఎకుకవ పేరమ వరిం వారిపై త్నివి తీరా కురిపించి సంత్ృపి్ పరచాడు.
దీని త్రాిత్ “రాసల్మల “పారరంభమౌత్ుంది. చేయిా చేయిా కలిపి గోపికలు బృందంగా ఏరపడి బాలకృషు
ణ ని చుటూ
ా తిరిగారు. ఇదద రు గోపికలకు

ఒక కృషు
ణ డు ఉనానడు ఒక గోపిక కుడి భుజం పై ఆయ్న ఎడమ చేయి, వేరొక గోపిక ఎడమ బుజం పై ఆయ్న కుడి చేయి వేసి ల్మలా నృత్ూం

చేస్ ుంటే, పరతిగోపికా- కృషు
ణ డు త్న ఎదుట ఉండి త్న రండుభుజఞలపై చేత్ులు వేసి నృత్ూం చేస్ ుననటు
ే భావించింది . కాని నిజఞనికి ఆమకు
ఎడమవెైపు ఒక కృషు
ణ డు, కుడివెైపు మరొక కృషు
ణ డు ఉనానడు. యోగేశిరు డెైన శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ రాసల్మలలో గోపికలను మాయ్లో

పడేశ్ాడు. అది వారికి తెలియ్నే తెలియ్దు కారణం వాళళమనసులు వాళళలో లేనేలేవు, ఆ రాసల్మలలో అలౌకిక ఆనందం అనుభవించారు.

ఈ రాస ల్మల న్నటలో జలకీీడగా, అడవిలో వనకీీడ గా, భయమిపై సథ ల కీీడగా మయడు చోటే జరిగింది. అనేకమంది గోపికలతో అనేకమంది కృషు
ణ లు
చేస్ ునన ఈ అదుాత్ రాసల్మలా విలాస్ానిన అంత్రిక్షం నుంచి దేవత్లు మహరుిలు దరిశంచి పులకించారు. ఇకకడ మరొక గొపప విషయ్ం

ఉననది. గోపికల ఇళళలోే వారి భర్ ల దగీ ర వారి భారూల ైన గోపికలు వారి పరకకనే ఉనానరు. ఇళళలోే భర్ లు త్మభారాూలు త్మతోనే ఉననటు
ే
అనుభయతి చెందారు. ఇదీ కే మ
ల ాక్స. లోకమంతా రాసల్మల మత్ు
్ లో తేలిపో యింది.
రాసల్మల ను పరలక్షిత్ కు శుకుడు వివరించి చెపపగా “కృషు
ణ డు అన్నన ఉనన సంత్ృపి్ ఉననవాడు. కాని ఆయ్న చేసిన ఈ పని పరపంచ

దృషిాలో న్నతిబాహూం అని పించదా?ఎందుకు అలా చేశ్ాడు ?లోకానికి ఏ దివూ సందేశం అందించాడు దీనితో ?”అని పరశినంచాడు. ఈ
పరశన ఆయ్నదేకాదు అందరికీ వచేచ సందేహమే కదా. దీనికి సరైన సంత్ృపి్ కరమైన సమాధానం శుక మహరిి చెపాపడు. “పరమేశిరుని
ల్మలలు న్నతి బాహూం కానేకాదు. ఆయ్న అగిన హో త్రం వంటవాడు. అగిన లో వేసినది ఏదెైనా కలుషిత్ం కాదు. అమానుష సిరూపుడు చేశ్ాడు

కదా అని మనం కూడా అలా పరవరి్సే్ , ఎవరైనా రుదురడననుక ని విషం తాగితే నాశనమైనటు
ే సరి నాశన మౌతాం. పరమాత్ీ వాకుకలను

అనుసరించాలేకాని ఆయ్న చేషాలను కాదు. పరమాత్ీ సరాితీత్ుడు కనుక ఆయ్న చిదిిలాస్ాలు అంత్ుబటా వు, ఆయ్నకు ఏ దయ షం,
పాపం అంటదు.స్ాిరధరహిత్ుడు కనుక పరోపకారమే ఆయ్న కర్ వూమ్. లౌకిక పరిధిలో ఆయ్న చేషాలు చటా విరుదాధలనిపించినా, అవి

మానవాతీత్ కృతాూలు. “అని సమాధానం చెపాపడు శుకరిి. అన్నబ్బసంట్స రాసల్మలకామ శృంగార కేళ్ (రిబాలి్ )ా కాదు. అదొ క దివూ మానవాతీత్
అనుభయతి అని చెపిపంది. అందుకే రాసల్మల ఉత్కృసా మధుర భకి్కి తారాకణగా నిలిచింది.
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పరమాత్ీ సరి స్ాక్షి. ఆయ్న గోపికలలో, వారి భర్ లలో కూడా స్ాక్షీ భయత్ుడు. లోకాలనినట లో పారమారిధక కాలక్షేపం అది. భగవంత్ుడు

మానవావ తారం దాలిచనపుపడు భకు్లపై, సరి మానవాళ్ పై దయ్, పేరమలను చూపి౦చ టానికి, ఇలాంట ల్మలలు పరదరిశ౦చి విశ్ాిసం
కలిగించి, వారిని త్నవెైపుకు ఆకరిి౦చి దివూమారాీనిన చూపిస్్ ాడు. శుక మహరిి బో ధించిన ఈ రాసల్మల వినన వారు, చదివినవారు ఆ
పరమేశిరుని అత్ూ౦త్ భకు్ల ై, భౌతిక కామవాసనలకు దూరమై పరమ పదం చేరుతారు.
“లోకాః సమస్ా్ సుసఖినో భవత్ు ”

రాస ల్మలలు సమాప్ ం

మున్ననట పై నారాయ్ణుడు
వెైకుంఠ ఏకాదశి కి పరతేూకం
శ్రీ రంగం దేవాలయ్ం లో శ్రీ మనానరాయ్ణ మయరి్, అనంత్ జల రాశి పై, ఆది శ్లషునిన త్లపం గా చేసుక ని, శ్లషుని పడగలు స్ాిమి

శిరసుస పై ఉననటు
ే గా దరిశస్ా్ం. నాభి కమలం నుండి చత్ురుీఖ బరహీ ఉదావించి నటు
ే గా కనిపసు్ంది. దీని లో వునన పరమారధం తెలుసు
క ందాం

ఆది శ్లషుని పై పవళ్ంచిన పర మాత్ీ, పరళయ్ం త్రాిత్, “నేను ఎపపట వాడిని "'అని పరశినంచుక ని, బరహీను త్న నాభి కమలం నుండి
సృజించి నటు
ే పురాణ కధనం. అయితే “పదారధం సృసి్ నచబడదు, నశించదు “అనే సిదధ ాంత్ం వుందని మనకు తెలుసు. పదారధం రూపాంత్రం
చెందు త్ుంది. అందుకే “సృషిా అనాది “అయింది. దాని రూపం, సిథతీ మాత్రమే మారు తాయి. విశిం అంతా రాతిర పూట నిసేచత్నమై
వుంటుంది,ఉననత్ సిథతి లో వుంటుంది. ఉదయ్ం చేత్న పొ ంది, కిీయ్ా రూపం గా పరవరి్స్ ూ వుంటుంది. దీనేన “కలపం “అన్న “పరళయ్ం “అన్న
అంటాం.
రాతిర పూట విశి చెైత్నూం నిదిరస్ ుంది. దీనికి కారణం -పదారాదనుంచి శకి్ ని వేరు చేయ్ లేక పో వటమే. రాతిర అయిపో యి, వేకువ రాగానే,
నారాయ్ణుడు నిదర మేలకకని, సృషిా కర్ అయిన బరహీను సృషిాస్్ ాడు. నారాయ్ణ శబద ం అరధం తెలుసు క ందాం. నారం అంటే న్నరు. య్ానం
అంటే నిదిరంచటం లేక శయ్నిచటం అనే అరాధలు గల రండు శబాదలతో ఏరపడింది. అంటే అంత్రిక్షం అనే జలం ప,ై నివశించే వాడు అని నారాయ్ణ
శబాదనికి అరధం. మహా భారత్ం శ్ాంతి పరిం లో భీషుీడు న్నరు అంటే అంత్ రిక్షం అని అరధం చెపాపడు. పృథిి మొదట లోకం గా, ఆపస్ట్ (న్నరు
)రండయ లోకం గా భావిస్ా్రు అని తెలుసు కరవాలి. పరళయ్ కాలమ్ లో మొదటది, రండయ దానిలో లయ్ం అవుత్ుంది. దానితో పాటు అంత్ రిక్షం
లోకి

వాూపిస్ ుంది.

అదే

దరవ

సిథతి..

అంటే

ఘన

సిథతి

అయిన

భయమి

దరవ

సిథతి

లోకి

మారిందనన

మాట.

పరళయ్ం సంపూరణం కాగానే అంటే వెలుత్ురూ రాగానే, నారాయ్ణుడు మేలకకని సృషిాస్్ ాడు అనానం కదా. అయితే శూనూం లోనుంచి

సృషిాస్్ ాడా ?కాదు -త్న లో వునన వసు్ జఞలం లో నుంచే సృషిాని పునః పారరంభిస్ా్డు అని భావం. అందుకే విషు
ణ సిరూపుడెైన నారాయ్ణ

మయరి్ కి శంఖం, చకీం, కుడి, ఎడమ భుజఞల పై కనిపస్ా్యి. దీనేన పరసిదధ జరీన్ త్త్ి వేత్్ ఇమానుూయ్ాల్ కాంట్స మహాశయ్ుడు కాలమ్,
అంత్రిక్షం చెైత్నూం (conscious )గా భావించాడు. పరళయ్ం వచిచ అంతా నశించినా, ఈ మయడూ, నిలిచే వుంటాయి. అందుకే ఆది శ్లషుడు
కాలానికీ, చెైత్నూం లేక సంకలపం చకాీనికీ, అంత్రిక్షం లేక పదారధం శంఖానికీ పరతీకలు గా భావిస్ా్రు.
ఇంత్కీ కాలమ్ అంటే ఏమిట ?పగలు, రాతిర విభజనే కాలమా ?కాలమ్ అంతా ఒకే విధం గా ఉంటుందా ?”సంఘటనల పరంపరే కాలమ్
“అనానడు హెరార్ా సపనసర్ పండిత్ుడు. మరి పరళయ్ కాలమ్ లో సంఘటనలు ఏమీ వుండవు కనుక కాలమ్ ఉండదా ?కాదు అది త్పుపడు
ఆలోచన. అందుకే కాలమ్ అనాది,అనంత్ం, అజరామరం అంటారు.

కాలానిన “ఆది లో శ్లషించినది “అంటే మొదటగా మిగిలినదీ అనానరు. విశిం అంతా పరళయ్ం లో మునిగి పో తే, కాలమ్ మాత్రం మిగిలే
వుంటుంది. లయ్ం కాదనన మాట. అయితే కాలమే లయ్ానికి పేరరణ కూడా. భగవంత్ుని శకి్ నుంచి, మళ్ళళ విశిం ఊపిరి పో సుకుంటుంది.
అదే ఆయ్న నిస్ాశవసం అని భవం. అంటే ఉచాచవసం తో లయ్ం, నిస్ాశవసం తో సృషిా జరుగు తాయి అనన మాట. అదిితీయ్ పరబరహీ -సృషిా,
సిథతి, లయ్ాలకు అతీత్ుడు. ఇదే శ్రీ రంగం లో చుటుా చుటుా క నన సరపం. అదే ఆది శ్లషుడు -కాలానికి పరతీక అయిన వాడు. ఆ సరపం తోక
నోట లో వుండటం కూడా ఒక పరతేూకతే. పరళయ్ మయరి్ శివుడు, సృషిా సంహారం చేసి నపుడు, ఆయ్న ధరించే నాగు పాము అరధ నారలశిరి
అయిన పారితి ముంజేతికి కడియ్ం లాగా వుంటుంది. ఆయ్న కంఠం, భుజఞలకు, హారాలుగా సరాపలుంటాయి. ఎపుపడెైతే సృషిా పునః పారరంభ
మయిందయ , అంత్ రిక్షం లో త్రంగ వాూపి్ జరుగు త్ుంది. అపుపడు సంఘటనల పరంపర పారరంభ్హ మవుత్ుంది. దానితో కాల గణన
ఏరపడుత్ుంది. దీనేన conditioned time అనానరు. ఈ సిథతి లోనే (conditioned state )లో నే నారాయ్ణుడు ఆది శ్లషుని పై నిదిరస్్ ాడు.
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శ్లష శయ్న నారాయ్ణుని దగీ ర వునానం మనం. ఆది శ్లషుని శరలరం పై మయడుననర ముడుత్లు వుంటాయి. అయిదు
శిరసుసలుంటాయి. దీని భావమేమిటో తెలుసు క ందాం. ఇపుపడు జరుగుత్ుననది” వెైవసిత్మనింత్రం “.బరహీ గారి ఒక రోజుకు 14
మనింత్ రాలు. అందులో మనం ఏడవ మనింత్రం లో వునానం. అయితే భగవదీీ త్ ఏమి చెప్ ో ందంటే “మహరియ్ః సప్ పూరేి, చతాిరో
మానవస్ దా --మదాావా, మానస్ా జఞతా యిేషాం లోక ఇమః పరజఞః “దీని అరధం --సప్ ఋషులు, నలుగురు మనువులు, త్న సంకలపం లోంచి
జనిీంచిన వారే నన్న, వారి నుండి ఈ సృషిా జరిగిందన్న “భగవాన్ శ్రీ కృషు
ణ డు చెపిపనటు
ే భావం. ఆది శ్లషుని శరలర చుటా లు కాలానికి పరతీకలే.
పరతి చుటాా పూరి్ అయిన కాల వూవధికి పరతీక. మయడు య్ుగాల కాలమ్ పూరి్ అయి, నాలీ వ య్ుగం అయిన కలియ్ుగం లో, ఏడవ మనువెైన
వెైవసిత్ మనినథ రకీ లో ఉనానము అని తెలియ్ జేస్ ుంది. ఈ చివరి య్ుగం అయిన కలి య్ుగం లో 28 మహాయ్ుగాలు గడిచి పో య్ాయి.
పరతి మనింత్ రానికీ 71 మహా య్ుగాలు వుంటాయి. పరతి మహాయ్ుగానికి నాలుగు య్ుగాలుంటాయి. అవే కృత్, తేరతా, దాిపర, కలి
య్ుగాలు. కనుక మనం ఇపుపడు నాలీ వ చుటా అయిన కలి య్ుగం లో, 28 మహా య్ుగాలు దాటాం అనన మాట. అంటే 28 /71 దాటాం.
బరహీ గారి రోజూ ల కకలోే3 2 8 /71 అంటే 3 2/5 చుటు
ే పూరి్ చేసుకరనానం అని అరధం. అందుకే ఆది శ్లషునికి మయడు చుటు
ే పూరి్ అయి
భినన రూపం లో నాలాీవదానిన చూపించారనన మాట. ఇంత్ట ల కక ఆ స్ాిమి పడక సీన్ లో దాగి వుంది.
ఆది శ్లషుని శరలర చుటు
ే విపుపకరనానం కనుక ఇపుపడు ఆయ్న పడగల దగీ రకు వదాదం. “సహసర ఫణి “గా ఆదిశ్లషుడు పురాణ
పరఖాూత్ుడు. ఏమిట దీని సంబంధం ?మనకు సప్ దీిపాలు వునానయి. మనది జంబయదీిపం. ఒక కకక పరళయ్ం లో ఒక కకక దీిపం జల
సమాధి అవుత్ుంది. సృషిా లో ఇంకర దీిపం ఉదావిసు్ంది. ఇలాఇపపటకి నాలుగు దీిపాలు పుటా , నశించాయి. ఇపుపడు అయిదవది అయిన
జంబయదీిపం లో ఉనానమని ఆది శ్లషుని అయిదు శిరసుసలు సంకేత్ం గా తెలియ్ జేస్ ునానయ్ని భావం. కలియ్ుగం అంత్ం ఆవ గానే ఈ
జమయాదీిపమయ, నశిసు్ంది.

ఆరవ

దీిపం

క త్్

సృషిా

లో

ఏరపడుత్ుంది.

ఇలా

అయిదు

స్ారుే సృషిా

జరిగి

నటు
ే గా,

ఆ పడగలు మనకు స్ాంకేతికం గా తెలియ్ జేస్ ునానయి.,
శ్రీమనానరాయ్ణుని చకీం -చేత్నకు, శంఖం -పదారాధనికి పరతీకలు గా ముందే తెలుసు క నానం. అవే -పురుష, పరకృతి లు. చకీం తిరుగు
త్ుననటేే మన ఆలోచనలూ, నిరంత్రంభరమణంచెందుత్ూనే వుంటాయి. శంఖం శబాదనిన ఇసు్ంది. పంచ భయతాలు, పదారాధలను ఏరపరుస్ా్యి.

అందు లో ఆకాశం ఉత్ురసా మైనది. ఆకాశం లో శబద త్నాీత్ర వుంటుంది. ఇదే పదారాధనిన ఇచేచది. అందుకే శంఖం పదారాధనికి చిహనం గ
భావిస్ా్రు. పురుషుడు చెైత్నూ వంత్ుడు. పరకృతి నిరాకార వుుతి్ కలది. అందుకే చకీం కుడి వెైపు, శంఖం ఎడమ వెైపు నారాయ్ణ మయరి్ కి
వుంటాయి. పరకృతి, పురుషులను వేరు చేయ్ లేము అని అరధం.
ఇపుపడు నారాయ్ణుడి నాభి దగీ రకు చేరుదాం. నాభిలో కమలం వుందని చెపుప క నానం కదా. పారణ నాడియిే తామర త్ూడు. దాని
నిండా రందారలే. దాని నుంచి, సృషిా కారూం చేయ్ టానికి బరహీ గారికి మహా విషు
ణ వు పారణ శకి్ ని పంపిస్్ ాడు అని భావం. మన భాష లో అనా్నికీ
(అండం ),కమలానికీ పారముఖూత్ వుంది. బరహీ గారి గుడు్ ను బరహాీండం అంటాం. అదే కమలం. కమలానికి సహసర దళాలు వుంటాయి. పరతి
దళం ఒక కకక లోకానికి పరతీక. కమలం యిెరీ గా వుంటుంది. కారణం అది రజయ సిభావానికి గురు్ అంటే కామ పరవు ుతి్ అనన మాట. ఇదే
సృషిాకి బీజం అని అందరికి తెలిసిన విషయ్ామే. అది సిచచమై, సత్ి గుణం తో తెలేగా వుంటుంది. బరహీను కూడా ఎరుపు రంగు కలవాడిగా
చితిరస్్ ారు. దానికికారణం కూడా పైన చెపిపందే. చత్ురుీఖాలు నాలుగు వేదాలకు పరతీకలు. వేదం అంటేనే శబద ం అని అరధం. వేదం అంతా శబద
పరకంపనల మయ్మే కదా. ఉదాత్, అనుదాత్్ , సిర పరస్్ ారమే వేదానికి పారణం. హెరార్ా సపనసర్ అనే చింత్నా పరుని దురషిా లో పరపంచం”
నాలుగు ఆవర్ నాల” (rhythm

)మయ్ం. బహుశ్ా

అయిదవ

ఆవర్ నం

వసే్

“పంచ

ముఖ

బరహీ

“యిేరపడ వచుచ.

కనుక, పైన చెపిపన వన్నన, పరతీకలు మాత్రమే కాదు చిహానలు కూడా (emblems ).వీటని జన హృదయ్ం లో చొపిపంచాలి. మానవుడిని

కింది స్ా్యి నుంచి పై స్ా్యికి తీసుక ని వెళళ టానికి ఇవన్నన తోడపడు తాయి. మహా మహా చదువు కునన పండితోత్్ ములు కూడా ఈ రకమైన

అంత్ రారాధలను వివ రించి చెపపక పో వటం విచారకరం. అందుకే మన దేశం లో భకీ్ ఉననత్ స్ా్యికి చేరటం లేదు. భౌతిక భావనలు క ంత్
వరకే పని చేస్్ ాయి. పరతిమ, విగీహ పూజఞ కింది స్ాథయి వరకే. అకకడి తో ఆగి పో రాదు. దాని లోని అంత్ రారధం తెలుసు కరవాలి.. ఆ ఉననత్
భావ లహరి లో సంచారం చేయ్ాలి. అపుపడే స్ాథయి పరుగు త్ుంది.

సూ
్ లం నుండి సూక్షాీనికి పరయ్ాణం చేయ్ాలి. విగీహారాధన చేయ్ రాదన్న ఎవరి అభిపారయ్మయ కాదు. అలా చేసే్ కింది స్ా్యి వారి
విశ్ాిసమే దెబా తింటుంది. వారిని వివేక వంత్ులిన చేస్ ూ, ఎదిగే టటు
ే చేయ్టమే మనందరి కర్ వూమ్. పరతి మనిషికీ మనసు, శరలరం రండు
వుంటాయి.శరలరం సూ
్ లం. మనసు సూక్షీం. మొదటది సగుణం. రండయ ది నిరుీణం. “నారాయ్ణ విగీహ భావం “తొలి భావం. అందు లోనుంచి
నిరుీణ బరహీ వెైపు ఆలోచించేటే ు చేయ్ాలి. అపుపడే విగీహారాధన స్ారధ కం అవుత్ుంది.పరి పూరణత్ లభిసు్ంది. జీవాత్ీ, పరమాత్ీ ల సంబంధం
తెలుసు్ంది. జీవ బరహీఇకాూనికి దారి ఏరపడుత్ుంది. దీనికే పరతి స్ాధకుడూ, పరయ్తినంచాలి. ఆ పరమ ఉత్కృషా సిథతి ని పొ ందాలి. అపుపడే
మన పురాణాలకు, ఉపనిషత్ు
్ లకు స్ారధకత్ కలుీత్ుంది. పారధమిక స్ా్యి నుంచి, ఉననత్ స్ా్యికి చేరేచ మారీ మే భకీ్ మారీ ం. దాని

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

పరమారాధనిన చకకగా తెలిసి, ఆచరించాలని, మహరుిల, మహన్నయ్ుల త్పన. ఆ మారాీనిన అందు క ందాం. ఈ ముకరకట ఏకాదశి నాడు, ఆ
భావన లను మనసు అంతా నింపుక ని శ్రీ మహావిషు
ణ ని దివూ రూప సందరశనానిన ఉత్్ ర దాిరా సందరశనం చేసి మన జీవితాలను స్ాఫలూం
చేసు క ందాం.

”అధరి వేదం ”లో ”వారత్ూ’
నాకు గురువు, మిత్ురడు, మారీ దరిశ మా ఉయ్యూరు వాస్ వుూలు
సిరలీయ్ వంగల కృషణ దత్్ శరీ గారు. ఆయ్నున మేమంతా “దత్ు
్ గారు “అని
అంటాం. వారికి వేదం నుంచి వేమన వరకు తెల్మని విషయ్ం లేదు. కముూనిస్ట్ా
భావాలకూ ఆకరిిత్ుల ై క ంత్ కాలమ్ వుండి త్పుప క నానరు 'బయిటకి వసు్
“నేను ఎందుకు కముూనిస్ట్ా ను కాలేక పో య్ాను “అనే పుస్ కం రాశ్ారు.
ఉయ్యూరు లో రాషీాయ్
ా
సియ్ం సేవక్ సంఘ్ అంటే ఆర్.ఎస్ట్.ఎస్ట్. కు చాలా
కాలమ్ పో షకులు. ఎకకడ సంఘ శ్ాఖ జరిగినా కాఖి నికకర్, తెలే చొకాక, టోపీ
పటుా కరని, లాఠల తో సహా హాజరయ్ వారు. ఉత్్ ర పరదేశ్ లోని సహజఞన్ పూర్
యోగి శ్రీ రామ చందర జీ తో సనినహిత్ సంబంధం వుండేది. అకకడికి వెళ్ే నెలల
త్రబడి యోగా భాూసం చేసివసు్ండే వారు. ఆ విషయ్ాలన్నన మాకు తెలియ్ జేసే
వారు. చినన వాళళలో చినన వాడుగా, పదద వాళే లో పదద మనిషి గా వుండే వారు.
వేదయ పనిషత్ లన్నన కరత్ లా మలకం. సైనుస లో మంచి పరవేశం వుండేది. చాలా
అడాిన్డు సైనుస జరనల్స తెపిపంచి చది వే వారు. కరత్ కాలమ్ ఇంటోే నే ఆర్.
ఎస్ట్.ఎస్ట్.శ్ాఖను నది పారు. మంచి విత్రణ శ్రలి. వూవస్ాయ్ము చేయించే
వారు. చెరుకు పండే బంగారు భయమి వుండేది. నౌకరుే, చాకరుే వుండే వారు.
త్లంట పో య్టానికి రామ దాస్ట్ అనే మంగలి ఆయ్న వుండే వాడు. కేరమ్స
బాగా ఆడే వారు. చెస్ట్ కూడా. రానిదంటు ఏమి లేదు. బాలభారతి, నననయ్ూ కళా
సమితి

ఆయ్న

నేత్ృత్ిం

లో

మేము

నిరిహించాం.

దత్ు
్ గారికి గొపప గీంధాలయ్ం వుండేది. మేము వారింటోే ఎనోన పుస్ కాలు చదివాం. శ్రీ శ్రీ, ఆరుదర, ఆతేరయ్, మొదల ైన అభుూదయ్
రచయిత్ల పుస్ కాలు అకకడే మాకు పరిచయ్ం. వేదాలు, ఉపనిషత్ు
్ లు, పురాణాలు, భగవదీీ త్ ఒకటేమిట ఆయ్న దగీ ర లేని పుస్ కం లేదంటే
అతిశయోకి్ కాదు. అన్నన కరని ఉంచే వారు. నా బో ట వారికి పుస్ కం ఇసే్ ఒక పుస్ కం లో నోట్స చేసు కరని ఇచేచ వారు. ఒక వారం త్రు వాత్
అడిగే వారు. క ంచెం వామ నావ తారం గా స్ో పటకం మచచలతో వుండే వారు. మాట సపషా ం గా వచేచది కాదు. వారింట దగీ ర, దీపావళ్ పండగ
చేసే వాళళం. నరకాసురునిన గడి్ తో త్య్ారు చేసి కాలేచ వాళళం. స్ాహిత్ూ గోషిా జరిపే వాళళం. అలాంట దత్ు
్ గారు మరణించారు సుమారు
పదెదనిమిది ఏళళ కిీత్ం. ఆయ్నున వాడు క నన వాళళమే కాని ఆయ్నకు కన్నసం ఆర్.ఎస్ట్.ఎస్ట్ వాళళళ కూడా సంతాప సభ పటా లేదు. దత్ు
్
గారు త్న చెలే లు పరయ్ాగ కృషణ వేణి జఞాప కారధం ఉయ్యూరు జిలాే పరిషద్ హెమ సూకల్ లో ఒక బాేక్ ను దాదాపు ముపపహి ఏళళ కిీత్ం 25 వేల
రూపాయ్లతో నిరిీంచిన దాత్. కూచిపూడి భాగవత్ులకు, వేద పండిత్ులకు చేతికి ఎముక లేకుండా దానం చేసిన మహాను భావుడు. మంచి
మనసునన వాడు
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ఇదంతా ఎందుకు అంటే అలాంట విదాూ, బుదిధ జీవి చని పో యిన త్రాిత్, ఆయ్న దగీ రునన విలు వెైన పుస్ కాలు ఎమవు తాయో నని బాధ
పడే వాణిన. వాళే
వాళే

అబాాయి గోపాల్ కు, ఆయ్న భారూ శ్ాూమల గారికి ఆ పుస్ కాల విలువ ఒకట రండు స్ారుే తెలియ్ జేశ్ాను.

కేమీ పటా లేదు. 2000 వ సంవత్సరం లో త్లిే కి క డుకు కు పడక త్లిే రాజఞ గారి కరట లో ఒక పంకు టంటోే అదెదకు వుండేది. ఇపుపడునన

ఇలుే క డుకు స్ాిధీనం చేసు క నానడు. దత్ు
్ గారి పుస్ కాలానేన కరటలోని పంకు టంటోే వునానయి. మళ్ళళ ఆవిడను పుస్ కాల గురించి అడిగి,
ఆవిడకు అకకర లేని పుస్ కాలు నాకు ఇమీని కరరాను. సరే ననానరు. మరిచ పో య్ాను. ఒక రోజూ అకస్ాీత్ు గా మా ఇంటకి వచిచ “దురాీ
పరస్ాద్ గారు !మా వారి పుస్ కాలు వరాిల వలే దెబాతినానయి. క నిన చెదలు పటా పాడి పో య్ాయి. మీకు కావాలిసన పుస్ కాలు యిేరు కరని
తీసుక ని వెళళండి “అని చెపాపరు దత్ు
్ గారిభారూ శ్ాూమల గారు.
కరటలో వునన వారింటకి వెళ్ే చూసే్ కళళళ తిరిగాయి జఞలి
వేసింది. చాలా పుస్ కాలు దెబా తినానయి. అందులో నాకు కావలసిన
వన్నన యిేరు కరని ఇంటకి తీసుకు రావటానికి మయడు రోజులు పటా ంది.
నాగర లిపి లో వునన వేదాలు, ఉపనిషత్ు
్ లు, రామాయ్ణం,
భారత్ం,తెలుగులో ఆంధురల

స్ాంఘిక

చరిత్ర

తిరుపతి

కవుల

పుస్ కాలు, వీరేశ లింగం గారివి, క నిన ఆంగే పుస్ కాలు వివేక
చూడామణి అషాా వకీ చరిత్ర మొదల ైనవి సుమారు అరవెై అరుదెైన
పుస్ కాలను నేను తెచుచ క నానను. మిగిలిన వాటని ఆవిడ ఏం చేశ్ారో
తెల్మదు. ఆ త్రాిత్ ఆవిడ ఆ ఇలుే ఖాళ్ళ చేసి బజవాడ వెళ్ే పో య్ారు.
నేను తెచుచక నన పుస్ కాల మీద లోపలి పేజీలో “వంగల దత్ు
్ గారి
జఞాపకం

గా

రాసుకరనానను

“అని

ఇంత్కీ అసలు విషయ్ం లోకి రానే లేదు. అలాంట వాటలో
నాకు ఒక అరుదెైన పుస్ కం దొ రికింది. అదే “vraatya khanda “అనే
సుమారు నూట య్ాభై పేజీల ఇంగలేష్ పుస్ కం. ఇది “అధరి వేదం “లో
వునన వారత్ూ ఖండం. దీనిన గురించి ఎవరికి పదద గా తెల్మదు. వారత్ూ అనే
పేరు ఎకకడయ అరుదు గ వినిపసు్ంది వేదయ పనిస్ాహడ్ లలో దీనిన ఉత్్ ోర
పరదేశ్

మాజీ

ముఖూమంతిర,రాజస్ా్న్

మాజీ

గవరనర్,

మహా

విదాింసుడు డాకార్ సంపూరాణనంద్ ఆంగే ం లో రాశ్ారు. మయలం ఇసూ
్
ఆంగే ం లో చకికని అరాధనిన, తాత్పరాూనిన రాశ్ారు, నాకు బాగా నచిచంది.
వెంటనే దానిన నేను తెలుగు లోకి త్రుజమా చేశ్ాను నా కరసం. వారత్ూను
ఆందర దేశం లో పరిచయ్ం చేయ్ాలని నా ఆలోచన. కాని ఏ
పతిరకలు వేస్్ ాయో తెల్మదు. అలాగే వుండి పో యింది సుమారు
పదక ండేళళళ గా. ఆ త్రాిత్ ఆందర జయూతి వాళళళ పరతి శుకీ వారం
“నివేదన “అని శ్రరిిక తో ఆధాూతిీక విషయ్ాలు పరచురించే వారు. దానికి నేను అను వాదం చేసిన దానిలో ముఖూ మైన విషయ్ాలను వాూసం
గా రాసి “వారత్ూ “అని పేరు పటా పంపాను. పటా ంచుక నన వాళళళ లేరు. ఈ మధూనే దాని పరతి ఒకట నాకువెత్ుకు త్ుంటే కని పించింది. దానిన
రండు భాగాలు గా మీకు అంద జేస్ ునానను. కన్నసం క ందరైనా వారత్ూను గురించి తెలుసు క ంటారు అని , ఆ శబద ం మీద వునన అపపరధ ను
తొలగించుకు క ంటారన్న నా ఆలోచన. త్ిరలో “వారత్ూ”మీ ముందుంటుంది
పరతేూకత్, గొపపదనం వలే అధరి వేదం పరసిదధ ి చెందింది. వేద పారమాణూము, పొ ందింది. దీని లోని నెైతిక భావనలు, స్ామానూ
మానవునికి, కలిీ ంచే ఆశ, సహాయ్ం వలే , పరతూే కత్ను పొ ందింది. ఒక దురషిా పార లౌకికమైనా, వేరొక దురషిా భౌతికం మీద కూడా ఉంచింది. భుకి్కీ,
ముకి్కే, సేత్ువు అయింది. ఆనందం, ఐశిరూం తో పాటు మోక్షానికి మారీ ం సుగమం చేసింది. యోగానికి, యోగికి గొపప స్ాథనం కలిపంచింది.
వెైదిక కరీలను, హీనం గాచూపిస్ ూనే, “రుదురనికి” గొపప స్ాథనం కలిపంచింది.
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శ్ైవ త్ంత్రం లో రుదురనికివునన

పరతేూకత్నే, ఈ వేదమయ, చూపించింది. ఒక రకం గా రుదురని పూజించే విధానమే ఇది. శ్ాక్ త్ంతారలలో,

రుదురని గురువు గా భావించటం కనిపసు్ంది. అధరి వేదం లో పూజుూడు రుదురడే. యోగి ని

భగవంత్ుని రూపం గా, భావించటం కనిపసు్ంది.

త్ంత్ర మారీ ం లో, గురువుకే ఉననత్ స్ాథనం. ఇదే అధరి మారీ ము, “వారత్ూ కాండ “లో, వారత్ూను పరస్ ుతించే, స్ో్ తారలు ఎకుకవ గా వునానయి.
స్ాయ్నా చారుూల వాూఖూ ననుసరించి, “వారత్ూ అంటే ఉపనయ్ం కాని బారహీణ బాలుడు”. అలాంట వారిని సంఘం లో అగౌరవం గా చూసే
వారు. దీనికి కారణం -అత్నికి, మత్ పరమైన, ఏ విధులు నిరిహించటానికి అరహత్ లేక పో వటమే. ఉపనయ్నం అయిన వారికే ఆ అరహత్
వసు్ందని అందరికి తెలిసిన విషయ్మే. ఆ వారత్ుూడే, గొపప రుషీ, దరషా అయితే, అందరి పూజలు పొ ందు తాడు. దేవత్లు కూడా
అత్నినఆరాధించే

యోగూత్ కల వాడు అవుతాడు. అత్నే పరమాత్ీ సిరూపం. బారహీణులు అత్నిన దేిషించినా, వేద గౌరవానిన

పొ ందాడువారత్ుూడు. ఈ కాండ అంతా వారత్ూను సు్తించేదే. యోగ విధానం వలే , పరమాత్ీ అయిన వాడే, వారత్ుూడని భావం. యోగి ని
సు్తించిన మంతారలన్నన భగవత్పర మైనవే. స్ాయ్నాచారుూని నిరిచనం అందరు ఒపుప క ననదే. అయితే, అంత్కు మించి చాలా వుంది. ఆ
నాట వారత్ుూలు వెైదిక కరీలు చేసే వారు కాదు. అసలు చేయ్ నకకరేేదు కూడా. ఆ యోగులు, రుదురని భగ వంత్ుని గా భావించి పూజించే
వారు. య్జురేిదం లోని “రుదారధాూయ్ం “లో వారత్ూను “ఉశిీసి “అనానరు. అంటే త్ల పాగా వునన వాడు అని అరధం., ఇపుపడు వారత్ూ ఖండం
లోని క నిన మంతారలు, వాట అరాధలను గురించి తెలుసు కుందాం.
మొదట మంత్రం -”వారత్ూ ఆశ్రదీయ్ మాన ఏవ స పరజఞ పతిం, సమైరయ్త్ “అని వారత్ూ ఖండం లో పరధమ అను వాకం లోని మొదట
మంత్రం. వారత్ూకు ఉపనయ్నం లేదు కనుక, అత్డు అనిన బంధనాలకు అతీత్ుడు. వారత్ూ అంటే పరమాత్ీయిే.అత్డే కాలా తీతాలకు అతీత్ు
డెైన దేవుడు. తిరగుణా తీత్ుడు. ఆ గుణాలతో బంధింప బడే కరీలకు అతీత్ుడు. “పిపపల పాఠం “లో వారత్ూ అంటే మొదట ఇవన్నన వునన
వాడు అని వుంది. అంటే కేవలం పరమాత్ీయిే కదా !వారత్ూ అంటే రుదర నామాలలో ఒకట . “నమో వారతాూయ్ “అని రుదారధాూయ్ం అంటోంది.
రుదురడే పరమాత్ీ. దీనికి సంబందంచి, య్జురేిదం లో 100 మంతారలు వునానయి. పైన చెపిపన మంతారనికి అరధ ం ఏమిట అంటే --వారత్ుూడు,
కదలటానికి సిదధం గా వునానడు అంటే భగవంత్ుడు అనే భావనే.. త్నను, పరజఞపతి గా భావించాడు అని. భగవంత్ుడు మారుపలేకుండా
వుండడు. చేత్నా లేని వాడూ కాదు. పరబరహీ కే కదలిక లేదు. ఋగేిదం లోని “నాస దీయ్ సూత్రం “లో “అత్డు గాలి లేకుండానే శ్ాిసిస్్ ాడు.
“అని వుంది. ఈ సూక్ ం లో శ్ాిసించాడు అంటే చలనం ఉననటేే కదా. అత్డు “మాయ్ా శబలుడు “పరబరహీ మాయ్లో పరతి బ్బమిాస్ా్డు.
కనుక ఈ చలనం, బాహాూనికి సంబంధించినది కాదు. ఆన్ రికం. అత్డే జఞాని. తెలియ్ వలసిన వాడు. తెలియ్ దగిన వాడూ అత్నే. లయ్ం లో
వునన జీవులన్నన, ఆయ్నేన చేరు తాయి. ఆయ్న లోనే వుంటాయి. గాఢ నిదర లో వుంటాయి. పూరి జనీ కరీ లనిన నిదారణం గానే వుంటాయి.
మేలు కరవటం అనేది, దీని త్రాిత్ జరిగే పని. పూరి కరీ ఫలం అనుభవించాలిసందే. త్పిపంచు కరవటం కుదరదు. భవిషూత్ విశిం మాత్ుర
గరాం లోమయరల్భ విసు్ంది. ఆ సిథతి లో “హిరణూ గరుాడు “అనే తో పిలువ బడుతాడు. ఇంకర పేరు “పరజఞ పతి “.జీవ రాసులనినటకి త్ండిర
అని అరధం. భర్ అనే అరధమయ వుంది. వారత్ూ అనే దేవుడు, పరజఞ పతిని కదిలించాడు. అంటే త్న లోనే వునన పరజఞ పతికి చలనం,పేరరణ కలిీ ంచాడు.
(motivated).”నాసదీయ్ సూక్ ం “లో “ఆయ్న త్పసుస నుంచి ఒకడు జనిీంచాడు “అని వుంది. ఇంకర చోట, శృతి “అత్ని త్పసేసజఞానం”
అని అంది.
రండవ మంత్రం -“స పరజఞ పథిహ్ సువరణ మాతాచనన పశూత్ -త్త్ పారజనయ్త్” దీని వివరం తెలుసు క ందాం
పరజఞపతి త్నలో బంగారం చూశ్ాడు. అంటే బంగారానికి జనీ నిచాచడని భావం. ఇకకడ బంగారం అంటే జీవులు చేసిన మంచి, చెడుల
ఫలితాలుఅని అరధం. ఇవన్నన గత్ జనీ లోనివి. గత్ విశిం లోనివి.నగలన్నన బంగారం తో చేయ్ బడి నటేే , గత్ జనీ ల సంస్ాకరాలు అనే
సువరణం తో, మళ్ళళ జనీలు చేయ్బడు తాయి అని గొపప అరధం ఇందులో దాగి వుంది. త్మ కరీల ఫలితాలకు త్గి నటు
ే , అనేక రకాల సృషిాని,
నిరిీంచాలి కదా. అందుకే పరజఞ పతి “హిరణూ గరుాడు “అయి నాడు. అంటే త్న గరాం లో హిరణాూనిన అంటే బంగారానిన దాచిన వాడు అని
అరధం. ఏదెైనా ఒక ఆకృతి రూపు దాలాచలి అంటే, మనసులోనే ఆ భావం పుడుత్ుంది. ఆ త్రాితే ఆకారం ఏరపడు త్ుంది. దానికి అత్డే స్ాక్షి.
అలాగే భవిషూత్ విశి రచనకు మనసు లోని ఊహయిే కారణం. నిజం గానే దేవుడికి మదడు (mind )లేదు. కాని హిరణూ గరుాడి గా, ఆపను
లన్నన చేస్్ ాడు. ఆయ్నున చూశ్ాడు అంటే అదే స్ాక్షూం. భవిషూత్ లోక సృషిాకి బీజం మనసు లోనే పడింది అనన మాట.
మయడవ మంత్రం --
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గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

“త్దేకమవభావత్ -త్లే లామమ భవత్ -త్న మహ దభ వత్ -త్జేజస్ మవ భవత్ -త్ద్రహాీ భవత్ --త్త్్ పో భవత్ -త్త్ సత్ూమావ భవత్
-తేన పరజఞయ్త్ “ ఈ మంతారరధమేమిటో చూదాదం
అది ఒకట అయింది. అందం గా మారింది,. గొపపదెైనది. అనినట కంటే పదద ది అయింది. అదే బరహీ మైంది. త్పసుస అయింది. సత్ూమయింది.
దీని వలే సృషిా జరిగింది. ఇదే పరజఞ పతికి చేసిన సు్తి. అత్ని చేషాకు పరస్ ుతి. విశిం అంతా ఆయ్న లోనుంచే వచిచంది కనుక, అనేకత్ిం లో
ఏకత్ిం భాసించింది. శృతి కూడా “గొపప వాని కంటే గొపప వాడు “అననది. గొపప అంటే అనంత్త్ిం. దేశ కాలాతీత్ం. సుందరం అంటే ఇంత్కు
పూరిం లేని అనేక విషయ్ాలను కని పించేటే ు చేయ్టం. ఆయ్న, విశిం యొకక పుటుాక కు ముందే వునానడు. అందుకే పదద వాడు. వృదుధడు.
బరహీ నే పరజఞపతి అనటం మనకు తెలిసిందే. పరజఞపతి లో దాగిన జీవుల సంస్ాకరాలు అన్నన, త్పసుస. దీని నుంచే సత్ూం జనిసు్ంది. రుత్ం
కూడా దీని లోనుంచి రావాలిసందే. రండూ విడదీయ్ లేని సంబంధం కలవి. రుత్ం స్ాిభావిక పరకృతి. సత్ూం న్నతి సూత్రం. “ఆత్ని త్పసుస
నుంచే రుత్ం, సత్ూం పుటాాయి “అంటుంది శృతి. కనుకనే రుత్ం, సత్ూం ల నుంచే విశ్ాివిరాావం జరిగింది. శూనూం నుంచి ఏదీ సృసిడోంప
బడదు. జీవ సంస్ాకరాల వలేే జనీలు కలుగు తాయి. శృతి లో కూడా “సంస్ాకరాల మొత్్ ం అయిన “అపూరిం “నుంచే ఆయ్న సృషిా చేశ్ాడు
వుంది.

“అని

ఇపపటకి వారత్ూ ఖండం లోని మయడు మంతారలు, వాట అరధం, వివరణ తెలుసు క నానం. ఇపుపడు నాలీ వ మంత్రం గురించి తెలుసు
క ందాం.
నాలీ వ మంత్రం
వరధత్,

“స్ో

సమహాన

భవత్,

స

మహా

దేవో

భవత్

“అనేది

నాలీ వ

మంత్రం.

దీని

అరధం

తెలుసు

క ందాం

ఆయ్న పరిగాడు. గొపప వాడయ్ాడు. మహాదేవుడయ్ాడని భావం. అంటే, పరిగి విరాట్స సిరూపం పొ ందాడు. పృథిి, ఆకాశ్ాలను,
ఆక్ ుమించే, మహా సిరూపమే విరాట్స అని పురుష శూక్ ం లో వుంది. “సృషిా అంతా ఆయ్న లో, నాలోీ వంత్ు మాత్రమే “అని శృతి అంటుంది.
దేవ అంటేనే భగవంత్ుడు. అనినటకి పేరరణ నిసూ
్ , పరకాశింప జేసే వాడు అని దేవుడు అనన పదానికి అరధం. లోపల,బయ్టా,అంత్టా, ఆయ్న
పరభావం వుంది. అందుకే దేవుళే కే దేవుడెైన “మహా దేవుడు “అయ్ాడు.
అయిదవ మంత్రం “స దేవానామీశ్ాం పరేూత్, స ఈశ్ానో భవతి “అనేది
అయిదవ మంత్రం. దీని భావం అవగత్ం చేసు క ందాం
అత్డు దేవత్లకు పరభువు అయినాడు. అంటే ఈశ్ానుడెన
ై ాడు అని అరధం. విశ్ాినిన నడిపే శకు్లన్నన ఆయ్న అధీనం లో వునానయి అని
అరధం.”అత్డు ఈశ్ానుడు, అనిన విదూలకు, జీవులందరికీ పరభువు “అని వేదం చెబుతోంది. విదూ అంటే దేవత్,శకి్ సిరూపం. భౌతిక, ఆధాూతిీక,
ఆది భౌతిక, రస్ాయ్న శకు్లు అని అరధం. “ఆయ్న భయ్ం వలే నే, వాయ్ువు వీస్ా్డు, సూరుూడు పరకాశిస్ా్డు, అగిన, ఇందారదులు, ఆయ్న
భయ్ం వలే నే పనులు చేస్్ ారు “అననది శృతి కూడా. కనుక ఎదురు లేని అధికారి ఆయ్న. ఆయ్న, రుత్, సతాూలకు అడు్ చెపప గలవారే
లేరు.
ఆరవ మంత్రం

“స ఏక వారతోూ భవత్ -స ధను రాధత్్ --త్ దేవేందర ధనుహ్ “

అంటే, అత్ను ఏక వారత్ుూడెైనాడు. విలుే అందుకునానడు. అది ఇందురనిది. అంటే ఇందర చాపం అని భావం. అందరలన ఉననత్ మారీ ం లో
నడవ టానికి, దివూ మైన ఉపదేశ్ాలు చేసే వారంతా వారత్ుూలే. దేవుడు వీరికనాన ఉననత్ుడు,. అందుకే “ఏక వారత్ుూడు “అయ్ాడు. “నిరుక్ ం
“పరకారం ధనుసుస బలానికి పరతీక. సరోి త్కృషా మైంది., అనిన శకు్లకు నిలయ్మైనది, ఆధార మైనదీ. “వేద శత్ురవులను నాశనం చేయ్
టానికి రుదురనికి వింటని ఇచాచను “.అని ఋగేిద శృతి చెబుతోంది. ఆ వింట తో జగత్ు
్ ను, ఆయ్న శ్ాసిస్్ ాడు. ఇందర శకి్, రుదర శకి్ లో ఒక
భాగం మాత్రమ.ే పనులు సకీమంగా జరగటానికి, దండ పరయోగం కూడా చేస్్ ాడు. అంటే నాూయ్ం, చటా ం అని భావం. ఇందారదులు, “ఏక
వారత్ూ రుదురని “నుంచే, అధికారాలు పొ ంది, త్మ విధులను నిరిహిస్్ ారని అరధం. రాషాాాలపై కేందారనికి ఉనన ఆధిపత్ూం లాంటది ఇది అని
గమనించాలి.
త్రాిత్ మంత్రం లో, అత్ని ఉదరం న్నలం, వీపు ఎరుపు అని వుంది. ఆది శకి్లో తిరవిధ శకు్లు వునానయి. జఞానం కరరిక, చేత్న (కరీ
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) తిరగుణా దీనాలు. కిీంది స్ా్యివి. న్నలం, ఎరుపు కరరికలను తెలియ్ జేస్్ ాయి. ఒకట -త్మోగుణం -కరరిక. రండయ ది -రజయగుణం -పని చేసే శకి్.
మయడూ అభి భాజఞూలే. “పుటా నిది ఎరుపు. తెలుపు, నలుపు “అని శృతి. సత్ి గుణం బయ్ట పడదు. నలుపు సపషా ం గా కని పిస్ ుంది.
త్రచుగా కనిపంచేది న్నలం. హిరణూ గరుాని శరలరం సగటు పారణి కరట శరలరమే. త్రాితి మంత్రం లో జీవులోే వూతి రేక భావాలను న్నలి రంగులో,
శత్ుర భావాలను ఎరుపు రంగు లో నాశనం చేస్్ ాడని బరహీ వాదులు అంటారని వుంది. జీవులందరూ, కరరికలతో సత్మత్మవు తారు.
ఆయ్నకు ఎవరు శత్ురవు కాదు మిత్ురడు కాదు. ధరీ వూతి రేకులు శత్ురవులు. ధరీ పద గాములు మిత్ురలు. దేవుని శకి్, సిభావం తెలిపే
వారే “బరహీ వాదులు”. వాళళళ, బహుజన హిత్ం గా వుంటారు.
“ వారత్ “అంటే సేకరణ. వారత్ూ అనేది వారత్ నుండి ఏరపడిన పదం. జీవుల సమస్ మయ వారత్ ఏ. వాటకి అధిపతి పరమాత్ీ. బుదిధని
శుదిధ చేసే వాడు “వారత్ుూడు “.యోగ మారీ దరశకుడే గురువు. అత్డే, అహంకారం వలే వచేచ మంచి, చెడులను బటా , సనాీరీ ం లో నడి
పిస్్ ాడు. అహంకారం ను వారత్ుూని గా భావిసే్ , బుదిధ లోని సమస్ కరరికలు, భావాల సమా హారమే వారత్ుూడు. ఆయ్నే పరజఞ పతి. ఈ
అహంకారం వలే సంస్ాకరం శుదధ మవాలి.
అపుపడే శుదధ మైన బంగారం వసు్ంది. అదే
హిరణూ గరాం. “బరహీనగరం తెలిసిన వాడు
పురుషుడు. అయోధూ అంటే దేవత్ల
నగరం. దీనికి ఎనిమిది చకాీలు,తొమిీది
దాిరాలు వునానయి. దానిలో సిరణ
భాండారం, దివూ కాంతీ వునానయి. దానికి
మయడు దాిరాలు. అదే ఆత్ీ సి్ తి. బరహీ
ను తెలుసు క నన వాడికి ఇవన్నన
తెలుస్ా్యి “అని అధరి శృతి గటా గా
చెబుతోంది. ఇవన్నన యోగికి అనుభవెైక
వేదాూలే.
అధరి వేదం లోని “వారత్ూ ఖండ “లో
మొదట అను వాకం లో మొదట శూక్ ం లో ఎనిమిది మంతారలు, రండవ శూక్ ం లో 28 మంతారలు,. మయడవ శూక్ ం లో 11 నాలీ వ శూక్ ం లో
18 మంతారలు, మంతారలు, అయిదవ శూక్ ం లో 16 మంతారలు, ఆరవ శూక్ ం లో 26 మంతారలు, ఏడవ శూక్ ం లో, అయిదు మంతారలు
వునానయి
రండవ అనువాకం లో మొదట శూక్ ం లోమయడు, రండవ శూక్ ం లో మయడు, మయడవ శూక్ ం లో పదక ండు, నాలీ వ శ్ోక్ ం లో
పదక ండు, అయిదవ శూక్ ం లో పదక ండు, ఆరవ శూక్ ం లో పదానలుగు, ఏడవ శూక్ ం లో ఇరవెై నాలుగు, ఎనిమిదవ శూక్ ం లో తొమిీది,
తొమిీదవ శూక్ ం లో ఏడు, పడవ శూక్ ం లో పది, పదక ండవ శూక్ ం లో అయిదు మంతారలు వునానయి.
మొత్్ ం మీద చివరగా చెపిపందేమిటంటే వారత్ూ కుడి కనున సూరుూడు, ఎడమ కనున చందురడు. అగిన కుడి చెవి. గాలి ఎడమ చెవి.
పగలు, రాతిర శ్ాిస దాిరాలు. దితి, అదితి -ఉత్్ ర,దక్షిణ ఆయ్నాలు. సంవత్సరమే త్ల. అంటే కాల సిరూపం.
”అనాహ పరత్ూడ్, వారతాూ రాతారయ,పారడ్ నమో వారతాూయ్”
రాతిర, రాతిర ముందు, పగలు వారత్ూకు నమస్ాకరం. అనిన వేళలా వారత్ూకు నమో వాకాలు.
ఆధారం --ఉత్్ ర పరదేశ్ మాజీ ముఖూ మంతిర, రాజస్ాథన్ మాజీ గవరనర్, బహుభాషా వేత్్, వేదయ పనిషత్ స్ార సంగీహీత్, మహా
పండిత్ుడు, విజఞాని సిరలీయ్ డాకార్ సంపూరాణనంద్ గారు ఆంగే ం లో రాసిన “Aadharva Veda -vraatya khanda “ '.
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స్ాిమి శివానందుల

ఉపనిషత్ స్ార సుధ

“ ఓం !యో బరహాీణం విద దాతి పూరం --యో వెై వేదాంసచ పరహినోహి త్సైీ
త్ం హ దేవ మాత్ీ బుదిధ పరకాశం -ముముక్షురైి శరణం పర పదేూ. “

--

ఎవరు బరహాీండానినమొదట సృషిాంచారో ఎవరి చేత్ వేదము గొపప గా సు్తించి పాడుత్ుందయ , అత్నిని నేను శరణుకరరు
త్ునానను., బరహీ జఞానము ల య్ందు నాకు భకీ్ విశ్ాిస్ాల వలే నా బుదిధ వికశించు గాక. జఞానులు అంత్రుీఖుల ై యోగాభాూసం తో పరకృతి
రహశ్ాూల నే గాక, పరత్ూ గాత్ీ అయిన పరమేశిరుని కను గొని, అదెైిత్ సిరూపానిన పరకటసు్నానరు. అంటే త్మకు, పరమాత్ీకు భేదం
లేదని రుజువు చేస్ ునానరు. స్ామానూ మానవ నేత్రం తో చూడ జఞలనిపర మాత్ీను, జఞానం అనే కంట తో చూసు్నానరు. విశి రహశ్ాూలను
తెలుసకునానరు. అలాంట జఞాన చక్షువును పొ ందటం సులభం కాదు. దానికి ఏకాగీత్, చిత్్ శుదిధ, నెైతిక ఆధాూతిీక జఞానం ఆవ సరం. ఇవన్నన
యోగలశిరుల వదద వుండే లక్షణాలు. అయితే సిథరతాినిన పొ ంది, సిథత్ పరజా ఞతాినిన స్ాధించటం ఎలాగో, భగవదీీ త్ లో శ్రీ కృషణ పర మాత్ీ

బో ధించాడు. మనకు భగవదీీ తే పరమాణం. గలత్ ఉపనిషత్ు
్ ల సంపూరణ స్ారమే. ఉపనిషత్ు
్ లకే వేదాంగాలు అని పేరు. అంటే అవయ్వాలు.
వెద స్ారాంశ్ానిన తెలిపేవే ఉపనిషత్ు
్ లు. ఉప అంటే సమీపానికి నిషత్ అంటే చేరేచవి. అంటే భగవంత్ుని సమీపానికి అవి చేరుస్ా్యి. వేద
వాూస మహరిి వేద విభజన చేసి, మామయలు వారికి వేద విధానం ఇంకా దగీ ర చేయ్ాలనే త్పనతో, ఆ జఞానానిన అంతా, ఉపనిషత్ు
్ లలో
నిక్షిప్ం చేశ్ారు భగవాన్ వేద వాూసులు. ఉపనిషద్ వాణి మానవ కరు్రతాినిన బో ధించింది. ఈ ఉపనిషత్ు
్ లే “,The Himalayas of the soul,
have been the source of the living waters that sustain our heritege “అనానడు పండిట్స నెహు ు. దీని అరధం --ఉపనిషత్ు
్ లు పార మారిధక

హిమాలయ్ాలు. మన సంసకృతిని పో షించే పావనోదా కాలు. అంతే కాదు “In times of blind ignorence and degradetion, the Upanishads
have come to our rescue “అన్న అనానడు భగవంత్ునిపై విశ్ాిసం, పార మారిధక మైన జీవన అనుషాానం తో భార తీయ్ సంసకృతీ నిరిీంచ
బడింది. దేశ పరి పుషిాకి అవే ఆధారాలు. అవి కరలోపతే భారత్ దేశమే లేదు “If India forgets them, she will be no longer remainIndia
“అని సపషా ం చేశ్ాడు నెహు ు. అంత్ మహత్ు
్ కలిీ నవి ఉపనిషత్ు
్ లు. ఋగేిదానికి 20, య్జురేిదానికి 109, అధరి వేదానికి 50, స్ామ వేదానికి
1000 ఉపనిషత్ు
్ లు లు వుంటాయి అంటే మొత్్ ం 1179 వునానయి. అందులో 108 ఉపనిషత్ు
్ లే ముఖూ మైనవి. అందు లోను దశ్ోప
నిశ్ాత్ు
్ లు చాలా పారముఖూ మైనవి. అవే “ఈశ. కేన, కథ, పరశన, ముండక, మాండుకూ, తెైతి్రలయ్, ఐత్రేయ్, ఛాందయ గూ బృహదారణూక
ఉపనిషత్ు
్ లు. ఇందులో ముకి్ కరరే వారికి “మాండుకూ ఉపనిషత్ పథనం ఒకకటే.
చాలు నని శ్రీ రాముడు హనుమంత్ునికి ఉపదేశిస్ా్డు. ఈ ఉపనిషత్ు
్ ల నుండే అరధ శ్ాస్ ంి , జయూతిష, భయగోళ శ్ాస్ా్ాలన్నన ఏరపడా్యి. అంతే
కాదు 18 పురాణాలు ఏరపడా్యి. కరీ యోగ, రాజఞ యోగ మాంతిరక, తాంతిరక యోగాలన్నన, అనేక మంది మహరుిలచే రచింప బడా్యి.
సనాత్న మత్ం అంటే ధరీం అంటేనే వేదయ పనిషత్ు
్ లే. మనకు పరవక్ ఈశిరుడే. వేరవరు కాదు. ఈశి రాంశ సంభుత్ూ ల ైన ల ైన మహరుిలే

వీటని మనకు దరిశంప జేశ్ారు. ఇంత్ట పరసిదధ ి చెందిన ఉపనిషత్ు
్ ల లోని, జీవాత్ీ, పర మాత్ీ లకు గల అనోూనూ సంబంధానిన -జీవాత్ీ పర మాత్ీ ను చేరా టానికి చేయ్ వలసిన విధానాని జీవాత్ీ, పర మాత్ీ ల ఏకతాినిన వివ రించటమే ఈ వాూస పరంపర ముఖయూదేదశం.

యోగం
పరమాత్ీను దరిశంచా లంటే యోగ స్ాధన చేయ్ాలి. ఏ సిథతి లో సంకలప, వికలాపలు, ఆలోచన, సంశయ్ం లేకుండా వుంటుందయ అదే
యోగం. జీవాత్ీ, పరమాత్ీలకు సమ భావానిన కలిపంచేదే యోగం. మనసు లోని ఆలోచనా త్రంగాలను అదుపు లో పటేాది రాజఞ యోగం.
యోగం లో అషాాంగాలు వునానయి. అవి య్మ, నియ్మ, ఆసన, పరతాూహార, ధారణ, ధాూన, సమాధులు. కరీ, ఉపాసనా, జఞానాలను “యోగ
త్రయ్ం “అంటారు. పారణ వాయ్ువునిన బంధించా తానని “హాథ యోగం “అంటారు. హథం అంటే సూరుూడు, చందురడు కలిసి పో వటం. కరరింది
స్ాధించాతానిన కూడా హథం అంటారు. ఇదే రాజ యోగానికి దారి చూపిస్ ుంది. పారణా య్ామం వలే రక్ ం, నాడులు, శుభర పడ తాయి. చిత్్
ఏకాగీత్ కలుగు త్ుంది. “యోగం “అంటే కలయిక. అంటే జీవాత్ీ, పరమాత్ీ ల సంయోగం. యోగ స్ాధన వలే పరత్ూగాత్ీ పరమాత్ీ లో
కలిసి పో త్ుంది
యోగ స్ాధనకు గురువు అవసరం. అపుపడే సుక్షీ విషయ్ాలు తెలుస్ా్యి. మన మనసు పరతి విషయ్ానిన సంకలిపసు్ంది.
సంకలపం కూడా ఒక పదారదమే. దానికీ శకి్ వుంది. పరముఖ శ్ాస్ ి వేత్్ అయిన్నడటన్ సిదధ ాంత్ం పరకారం పదారధం శకి్ గా, శకి్ పదారధం గా మారచ

వచుచ. ఈ శకి్నే ఒకరి నుండి మరి ఒకరికి పరసరింప జేయ్ వచుచ. పరపంచానిన శ్ాసించ వచుచ. అందుకే ఋషులు సంకలపం మాత్రం చేత్ నే
అన్నన స్ాధించారు ఇయితే మనసుకు ఆ తేజసుస ఎకకడి నుంచి వసు్ంది. ?అదద ం యిెటే ా సూరుూడి నుండి కాంతి పొ ందు త్ుందయ , అలాగే
మనసుస కూడా, పరమాత్ీ నుంచే తేజసుస ను పొ ందు త్ుంది. పాలు యిెటే ా పరుగు గా మారు త్ుందయ అలాగే, మనసుకూడా వసు్ రూపం
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లోకి మారుత్ుంది. అపుపడే వసు్వు ను గురి్స్ ుంది. కనున,
వసు్వు వునాన, మనసు లేక పొ తే వసు్వు కనిపంచదు. అందుకే
పదద లు ఈ పరపంచానిన “మనోమాత్ర జగత్ “అనానరు. మన

మనసుస గీహించక పొ తే పరపంచం మనకు కని పించదు.
అంటేబాహూ , అభూంత్ర జగత్ు
్ అంతా ఒకకటే... భేదం లేదు. దీనిన
త్పసుస లేక ధాూనం దాిరా తెలుసు కరవాలి. యోగ స్ాధన వలే త్న
లోని క్షమా, పేరమ, దయ్, ఆదరణ, సత్ూం, ఉదారత్ిం, బరహీ చరూం
వృదిధ చేసు కరని, స్ాతిిక గుణానిన పంపొ ందించు కరవాలి. రాజస,

తామస గుణాలను విసరిజనుచకుంటాడు. అపుపడే జఞాన నేత్రం
ఏరపడుత్ుంది. పరమాత్ీ దరశనం లభిసు్ంది. అదే యోగ స్ాధన
లోని ఆంత్రూం.

త్త్ి మసి

జీవుడే సత్, చిత్ ఆనంద బరహీ. అయితె ఆ బరహీను
ఓంకారం తో అరధం చేసు కరవాలి “.త్త్ -త్ిం -అసి” అంటే “న్నవేఅది “అనగా న్నవే ఆ పర బరహీం. జీవాత్ీకు, పర మాత్ీ కు భేదం
లేదు. పాలలో వెనన ఎలా దాగి వుందయ , అలాగే పరతి జీవి లోను ఆత్ీ
దాగి వుంది. ఎవరు ధాూనం చేస్్ ారో, సూక్షీ బుదిధ కలిగి ఉంటారో,
వారికే ఆ ఆత్ీ దరశనం లభిసు్ంది. ఇది శ్ాస్ ి పథనం వలే లభించేది

కాదు. పరశ్ాంత్త్, ధరీ చింత్న, సత్ పరవర్ న, ఇందిరయ్ నిగీహం తో
నే దానిన స్ాధించాలి. అయితే ఈ ఏకాగీత్ను భగనం చేయ్ టానికి క నిన శకు్లు ఎపుపడు పరయ్త్నం చేస్ ూనే వుంటాయి. అవే “లయ్, విక్షేప,
క్షయ్,రాస్ాదాిదనలు “లయ్ అంటే నిదర. దీనిన పో గొటుా కరవటానికి

పారణా య్ామం చేయ్ాలి. బయ్ట వసు్ వులపై ఆకరిణయ విక్షేపం.
అను రాగం వలే కలిగేది క్షయ్ం. ఈ రండు తొలగితే రస్ాస్ాిదన
కలుీత్ుంది. అయితె, ఆస్ాిదన నిరిి కలప సమాధి రుచిని చూడ
టానికి మాత్రమ ఉపయోగిసే్, స్ాధకుడు ఒక మటుా పైకి ఎకిక నటేా.
మనసు

లోని మాలినాూలను నశింప జేసు కర వాలి.

కరరిక, భయ్ాలను నశింప జేసే్, త్పప మనసు పవిత్రం కాదు.
మోక్షం అంటే సిత్ంత్ర మైన పరి పూరణతే.. దీనికి శత్ురవు కరరిక

కలిగి ఉండ టమే. అంత్టా వాూపించి వుండే వాయ్ువు ఎలా
మారుప చెంద కుండా వుంటుందయ , అలాగే, ఆది, అంత్ం లేని గుణ
రహిత్ మైన పర మాత్ీ, ఏ శరలరం లో వునాన, వికారం పొ ంద టానికి
కాని, మారుప చెందటం కాని జరుగదని అరుజనినికి భగవద్ గలత్ లో
కృషణ పర మాత్ీ తెలియ్ జేశ్ాడు. ఆత్ీను తెలుసు క ని, సియ్ం
పరకాశ మైన అఆత్ీ లో, ' అంటే పరమాత్ీ లో ఇకూం చేసు కరవాలి.
అపుపడు

మిగిలిన

పరపంచం

అంతా, మన

లోని పరశ్ాంత్

భావమే వికశిసు్ంది. ఆత్ీ స్ాక్షాతాకరం పొ ందిన వారికి చూసేది,

చూడ బడేది త్న లోనే ల్మనం అవుత్ుంది. అంటే తిరపుట

మాయ్మవుత్ుంది. అపుపడే బరహీ లో ఇకూం అవుతాడు. అంటే
త్న ఆత్ీ ను పరతి వాని లోను, చూడ గలిగిన ఒక ఉత్కృషా సిథతితి
ని, అంటే నిరిి కలప సమాధి సిథతిని పొ ందిన రుషి మాత్రమ ఆ దరశనం పొ ంద గలదు. అత్డే జీవనుీకు్డు. అత్డు మృత్ుూవుకు భయ్ పడడు.
త్ురలయ్ావ సథ లో, అత్డు వుననటు
ే భావిస్ా్డు. అత్నికి భయత్, భవిషూత్, వర్ మానాల జఞానం తెలుసు్ంది. కరరిక, బాధ వుండదు. అనినటా
సమ దృషిా వుంటుంది. నిందా సు్త్ులకు చలించాడు.
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ఈశిర త్త్్ వం
“ఏకమేవ అదిితీయ్ం బారహాీమృత్ం -అఖండ చిదానందా కారం -నిర పేక్షం పరి పూరణం “అంటుంది ఉపనిషత్ు
్ . అంటే ఈశిరుడు
ఒకకడే. వేరవరు లేరు. ఆయ్న దిందాిలకు అతీత్ుడు. జఞానానంద మయరి్, ఆతాీ రాముడు, సంపూరుణడు. పరమాత్ీ అంత్టా విస్ా్ రించి

వునానడు. సరి భయతాలలో వునానడు. చూడ బడే వసు్వు వెనుక పర మాత్ీ వునానడు. శ్ాశిత్ుడెై, రూప రహిత్ుడెై, తిరకాల స్ాక్షీ భయత్ుడెై
న పరత్ూ గాత్ీ ను ఘోర త్పసుస వలే నే కను గొనాలి..
“పరి వరద మానాత్ సంకలప దేశ పరపంచో జఞయ్తే --సంకలప క్షయిే పరపంచ క్షయ్ః సరి సంకలాప భావ ఏవ మోక్షః “
సంకలపం వలేే లోకం వుంది. సంకలపం లేక పొ తే లోకం అదృశూ మౌత్ుంది. సంకలాపనిన వదిలించు కరవటమే మోక్షం. సంకలపం నిపుప.,
కరరక అనే సమిధ తో, రగులకకంటుంది. కరరిక అనే సమిధ ను వారిసే్, నిపుప రాచదు.
“య్నిన రస్ దెైిత్ మనాదూంత్ మక్షరం -జగతో స్ాిధిషా ానం, నిషకలీషం, జనీ మృత్ుూ వివరిజత్సం --విభాగ రహిత్ం, త్దేవ
బరహీత్ిమసి --స్ౌమూ !అవధారయ్ !త్దే త్ద దెైితా మృత్ం అను ధాూయ్న్ -అసిీనేన వక్షనే స్ాక్షాతాకరం మవాూపససి “
అంటే ఏది దింది రహిత్మై, శ్ాశిత్మై, సత్ూమై, విశ్ాినికి ఆట పటా ధ, అంగ రహిత్ మై, ఏక రూపం లో జనన, మరణ, రహిత్ం గా, వుంటుందయ ,

అదే పరమాత్ీ. ఆయ్నున ధాూనించాలి. అంటే అందరిని సమ దృషిా తో చూడాలి. అపుపడే బరహీ స్ాక్షాతాకరం. నేనే దేహం అనే భావం ను

వివేకం అనే ఖడీ ం తో చేదించాలి. అపుపడే నేనే సచిచదానండుడనే భావం కలుీత్ుంది. మనసు కు వసు్వు పై కాని, మనుషుూల పై గాని, సథ లం
పై గాని, ఆసకి్, ఏరపడుత్ుందయ , అపుపడే బంధం ఏరపడు త్ుంది. వీటకి అంట కుండా, ఉండటమే ముకి్. “నేతి-నేతి “ “అంటే “కాదు -కాదు
“.అనే సిదధ ాంత్ం తో, పంచ కరశ్ాలను వదలి నపుపడే పరి పూరణ మైన శ్ాశిత్ పరమాత్ీ మాత్రమే మనసుస లో మిగులు తాడు..

బరహీ రహశూం
”బరహీ జయూతిషా మపి జొూథిహ్ -సియ్ం పరకాశః -పరం జయూతి రనంత్ం --జొూథిహ్ జయూతి హి సిరూపం -త్సూ భాషా సరి మిదం విభాతి “
పరబరహీ వెలుగు లకే వెలుగు. సియ్ం పరకాశ కుడు, పరంజయూతి, ఆనంద జయూతి, జయూతి సి రూపుడు. అత్ని తేజసుస చేత్నే ఇత్రాలన్నన
వెలుగు త్ునానయి. పరతి జీవుని హృదయ్ం లోను సూక్షీం లో సూక్షీం గా, సూ
థ లం లో అతి సూ
థ లం గా పర మాత్ీ వునానడు. కనుక పర
బరహాీనిన త్లవటం, పారరిధంచటం మాటాేడటం, అత్ని గురించి ఉపనయ్ శించటం, అత్ని లో కలిసి పో వటానిన, “బరహాీ భాూసం “అంటారు. గలత్
లో కూడా, “మాచిటాా, మడత్ పారణా, బో ధ య్ంత్ః పరసపరం -కధూం త్చచమాం -నిత్ూం, త్ుషూని్ చ, రమంతిచ, “అని అంటాడు భగవాన్
కృషు
ణ డు.

“నిత్ూ శుదధ సిరూపో హం, నిత్ూ బో ధ సిరూపో హం --నిత్ూ ముకి్ సిరూపో హం --నిత్ూ విజఞాన సిరూపో హం, -నిత్ూ చెైత్నూ సి
రూపో హం “అని పరమాత్ీ ఉవాచ. అంతే కాదు అందరి ఆత్ీను నేన.ే అనినటకి నేనే ఆధారం అంతా నేనే. అనినటకి నేను అతీత్ునిన. జఞతి,
మత్ భేదం లేని నిరీల, నిషకలీష నిషకలంక నిషిరరయ్ బరహీను నేనే. “నిజం గా ఈ భావన ఈ నాట కాలానికి, జనానికి ఎంత్ అవసరమో
ఉపనిషత్ు
్ లు ఆనాడే వివ రించాయి అందుకే అవి కాలానికి అతీత్ం గా నిలిచాయి..
“పరజా ఞన ఘన బరహీ హమసిీ -విజఞాన ఘన బరహీ మహా మసిీ -చిదాన బరహీ హమసిీ -ఆనంద ఘన బరహీ హమసిీ
”సత్ూం జఞాన మనంత్ం బరహీమ్ -అనాదూనంత్ బరహీం -అధిషా ానా పరిచిచనన బరహాీహం “
నేనే సత్ూ జఞానానంద బరహీను. నేనే అనాది, అనంత్ బరహీను, నేనే అవినాష అధిషా ాన, అపరిచిచనన బరహీను. కరీ లో వునన నిపుప లాగ,
అందరోే డాగి వునానను. ఆకాశ రూపి. అంటే సరి వాూపి. సూక్షిీ. దేశ కాలాలకు అతీత్ుణిణ. శ్ాశుి డిని.

”శ్ాంతా జరామురతాభయ్ం -పర బరహీం -దివాూమురత్, పారణ, మనో బరహీం -శ్ాశిత్, సిత్ంత్ర, కూటస్ బరహాీహం “

అంటే శ్ాంత్, జరా, అమృత్, అభయ్, పర బరహీను. నేనే దివూ అమయరి్, అపారని, అమన (మనసు, పారణం లేని )బరహీను. నేనే శ్ాశిత్ం. నేనే
కేవలం బరహీను. అతీందిరయ్ బరమను. ఇదీ బరహీ సిథతి.
”సమొహం, పురుషో త్్ మొహం, ఈశ్ోహం --శ్లీషా ో హం, శివోహం, భాషా రహితోహం -అగంయ్ాన్ ర రహితోహం, అమగ, అభూంత్ర,
రహితోహం -అభూంత్ర స్ాథపూ భూన్ ర గతోహం “
నేను అనినంటకీ సమానుణిణ, పురుషులలో ఉత్్ మునిన, ఈశ్ారుడిని పరసిదధ ుడిని. శివుడిని. భాషా రహిత్ుడిని. అంత్రంగం లోని
అంత్హకరణను నేనే.
దీనేన గలత్ లో “సమం సరేిషు భయతేషు, తిషా ంత్ం పరమేశిరం “అంటాడు “.ఇష్ “అంటే దేవుడు,పరభువు అని అరధం.
”సరోిహం, సరిసిీన్, సరోిహం, సరిసిీనేనకరహం -ఏకసిీన్, సరోిహం, బహురహం “
అంత్టా అనినటా నేనే. నా లోనే అన్నన -సంఖూలకు అతీత్ునిన, అంత్ నిదర పో త్ుంటే మేలు క నే వాణిన. పరళయ్ం లో కూడా పరకాశించే

వాణిన. నేనే అదిితీయ్ ఏకైక పురాణ పురుషుడిని.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

158

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

“అచక్షు షాహం పశ్ాూమి --అశ్ోీత్ర్ శుీనోమీ -అజిహాియ్ా రసయ్ామి, అత్ిచా సపరాశమను భవామి ---అనాసయ్ా, జిఘారమి, అపాదేన
చరామి --ఆహాసే్ న గృహామి, అమనస్ా జఞనామి -శుదధ చెైత్నోూహం “
కనునలు లేకుండా చూస్ా్ను. చెవులు లేకుండా వింటాను. నోరు లేకుండా రుచి చూస్ా్ను. శరలరం లేకుండా సురూశిస్ా్ను. ముకుక
లేకుండా వాసన చూస్ా్ను. కాళళళ లేకుండా నడుస్ా్ను. చేత్ులు లేకుండా ముటుా క ంటాను. మనసుస లేకుండా గీహిస్్ ాను. నేను పవిత్ర శుదధ
అంత్ః కరణను. పర మాత్ీను అని పర మాత్ీ చెైత్నూ సిథతి ని తెలియ్ జేబు త్ునానడు. ఇందిరయ్ాలు లేక పో యినా, ఆయ్న అనిన పనులు
చేస్్ ాడు. అంత్టా వాూపిస్్ ాడు. అంగాలు లేని వాడు, గుణాలు లేని వాడు. పరతి దానిన బల పరుసూ
్ , ఆనందిస్్ ాడు. అదే ఆయ్న చిదిిలాసం
పరపంచానికి మొలం, ఆధారం ఆయ్న..కేందర స్ాథనం. పునాది. వీటని నశింప జేసేదీ ఆయ్నే. అంతా ఆయ్న ల్మల.
”సరి యోని రహం, జగనూీలోహం, సరి దారోహం -పరందామాహం,సరి కేందయర హం, అధిషా ాన మహం --పరభవోహం, పారళయ్ భయమి
రహం “
అంతే కాదు, పరమాత్ీ అపర మేయ్ం, అపరిచిచనన బరహీ, వరిణంప శకూం కాని అంటే అనూపదేషూ బరహీ
“నేతి నేతి వాకూ పరతి పాదూ బరహాీహం --జగదహలే క్షనా పరతి పాదూ బరహాీహం --దహకారాకాష వరి్ బరహాీహం -త్పో బరహీ వరణ సత్ూ

దామ శుీథాధూయ్నెైహ్ -స్ాధకైహ్ -పేరపస మానం బరహాీహం “

భాగం తాూగం, లక్షణ మైన బరహీ ను నేను. నేతి నేతి అనే వూతి రేక భావ సిదధ ాంత్ం సూచించిన బరహీను. నేనే. హృదయ్ గుహ లో వునన
బరహీను నేనే. స్ాధకుల షమ, దామ, త్పసుస, సత్ూం, బరహీ చరూం మొదల ైన అభాూస్ాల వదద , కనుగొన బడే బరహీను నేనే. అంటే జీవునికి
వనన పొ రలను తొలగిసే్, జీవుడే పరమాత్ీ. బరహీ స్ారమే జీవాత్ీ. గాహరాకాశం అంటే హృదయ్ం లోని పారణ వాయ్ువే. దమం అంటే
నిగీహం.

బరహీ విచారణ
”కరహం “అంటే నేనెవరు ?అని పరశన వేసుక ని స్ాధన చేసే్ పరమాత్ీను దరిశంచ గలం. నిత్ూం త్పసుస, సత్ూం, బరహీ చరూం, నిగీహం,
సత్రరవర్ నలతో జయడించి, నియ్మం తో స్ాధించి నపుపడే ఆత్ీ స్ాక్షాతాకరం లభిసు్ంది.

”త్ద్ హి శ్ాశిత్ం బరమన స్ో మనః -పారణసూ పారణం --శ్ోీత్షూ శ్ోీత్ం, చక్షుషసచక్షుహ, జిహాియ్ా జిహి
సేిభాస్ా దీపూ మాన, మనూత్చరిం భాస య్తి -- “

అంటే -శ్ాశి త్ బరహీయిే బుదిధకి, బృహసపతి. మనసుసకు మనసుస, చెవికి చెవి, కనునకు కనున, నోటకి నోరు, అంటే సరిం తానె అయిన
సియ్ం పరకాశ కుడు. అత్ని తేజం వలేే అంతా పరకాశిసు్ంది. పరమాత్ీ “మాత్ుర కుక్షా వివ శిశుహ్ “అంటే త్లిే గరాం లో శిశువు వల
వునానడు. అంటే కాదు పరమాత్ీ వాూపకత్ిం ఎలా వుందయ చూడండి.
”య్దేక్షు రాసే త్్ రిహతాశరకరా, య్ధాచ శరకరాయ్ాం -మాధురూ త్దా, సూక్షోీ య్మాతాీ జగ దఖిలం -మనుషూ శరలరం, చ వాూప్
తిషా తి ”.
చెరకు రసం లో చకకర అంత్టా వాూపించి వుననటు
ే , తీపి, పంచ దార అంత్టా వాూపించి నటు
ే , పరమాత్ీ పరపంచం అంత్టా వాూపించి
వునానడు. మనిషి చేసే భావనలను బటా , మనిషి మారుత్ూ ఉంటాడు. దేహ ధాూస మాత్రమే వుంటే పామరు డవుతాడు. “నేను సచిచదా
నందునిన “అనే ధాూసతో, వుంటే, దెైవ సిరూపుడు గా మారు తాడు. అదే భేదం.
పరపంచం లో అనేక అరిషా ాలకు, రోగాలకు, అకాల మృత్ుూవుకు మానవుని లోని, దుషా సంకలపమే కారణం. చెడు ఆలోచన భావాల
వలేే వాూధి జనిసు్ంది. మురికి దగీ రే కదా దయ మలు చేరేది ?సదాావన కల వారు ఎపుపడూ, ఆనందానిన, పరశ్ాంత్ త్ ను పొ ందు తారు. అంతే
కాదు దూరం గా వునన వారికి కూడా, వాటని పంచిస్ా్రు. చెడ్ ఆలోచన వలే త్నకే కాదు, సంఘానికీ కీడు జరుగు త్ుంది. పరపంచమే
దుషరరభావానికి లోను అవుత్ుంది. కనుకదానిన దూరం చేసి కరవటానికి వెంటనే, మంచిఆలోచన తెచుచ కరవాలి. లేక పొ తే, సంఘమే పరమాద
భరిత్ం అవుత్ుంది. ఈ శరలరం తో పరమాత్ీను చేర లేము. ఈ శరలరం లోని జీవాత్ీను, మన స్ాధన వలే నే పరమాత్ీలో లయ్ం చేయ్ గలం.
అంతే కాదు పరమాత్ీ ఇలా అంటాడు “సుఖ, దుఖాలు న్నకు చెందినవి కావు. న్న మనసుసకు చెందినవి. న్నవుకర్ వే

కాని ఫలం

అనుభవించే వాడివి కావు. ఎపుపడూ నువుి సిత్ంత్ురడవే “.దీనికి ఉదాహరణ గా ఒక కధ తెలుసు క ందాం
ఒకపుపడు వామ దేవ మహరిి త్లిే గరాం లో వుండగా, త్లిే తో ఇలా అనానడు “త్ల్మే !నేను పారి పో తానేమో నని, ఇనుప ఇళళ వంట దేహాలు
అనేకం ననున బంధించాయి. కాని బంధింప బడిన పక్షి, ఎలా గైతే గయట కింద స్ొ రంగానిన తొలిచి, బయ్టకు పారి పో త్ుందయ , అటాేగే నేను, ఆత్ీ
జఞానం తో, బంధాలన్నన, తొలగించు కరని, బయ్ట పడతాను. “వామ దేవ మహరిి మహా జఞాని. ఆయ్న విజఞానం, జనీ జనీ కు వృదిధ చెందింది.
అందుకనే, అంత్ వివేక వంత్ం గా పలికాడు. చివరి స్ారిగా, త్లిే గరాం లోంచి, భయమి మీద పడక ముందే, ఆత్ీ స్ాక్షాతాకరం పొ ందాడు, ఆత్ీ
జఞాని. కనుక.

“ యోగ స్ాధనసూ, సంస్ాకరా అను వర్ నే్ --కాలేచ ఫలా వంతో, భవంతి, -త్స్ాీన్ మాశుచః -పరత్ూహం, స్ాధన వూగోీ భవ “
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ఆంటే స్ాధన, శిక్షణ, ఫలిత్ం ఎననటకీ నశించదు. త్గిన సమయ్ం లో ఫలిసు్ంది. అందుకే నిరిిచారంగా, పరతి క్షణం స్ాధన చేయ్ాలి.

జయూతిరిాందువు
మంతారలు దాదాపు ఏడు కరటే వరకు వునానయి. అన్నన పరమాత్ీను దరిశంచ టానికి ఉపయోగ పడేవే. అయితె “అహం

బరహాీసిీ “అనే మంత్రం వీటనినటలో ఉత్కృషా మైనది. ఈ మంతోరచాచటన ఎపుపడు చేస్ ూ, జప దాూనాదులతో మోక్షం పొ ంద వచుచ.,
“య్ధా ఘటః పటోవా, పరిశ్ాలూ మనో నమురదస్ నో్ రాి --కించి ధనూత్, త్ధెైవ పరత్ూక్ష మిదం, విశిం
విచారూ మానం, ఆత్ీనో వూతిరిక్ం, న కించిత్ “

వస్ ంి , కుండా, మొదల ైన వన్నన, మటా లో నుంచే లభిస్ా్య్ని, విచారణ వలే ఎలా తెలుసు క ంటామో, అటాేగే “పరత్ూగాత్ీ “నుండే, ఈ

లోకం అంతా,ఏరపడిందని తెలుసు కరవాలి. మనమే పరతి దానికీ, స్ాక్షీ భయత్ం. అందరి లో నుంచే చూస్ా్ం. “త్ిం సరిసూ స్ాక్షీ, త్ిం, సరిసిీన్,
ఎకర, దరస్ా ాత్, త్ిత్ః “

ఆనంద మయరి్
బరహీ ఆనంద సిరూపం. ఆనంద మయ్ం. ఆనంద విగీహం. ఆనంద స్ాగరం ఆయ్నే. నిరతిశయ్ానందుడు. పరమానందుడు. ఆయ్నే

ఆనంద సుఖం. ఈ ఆనందానిన పొ ందటమే మానవ లక్షూం. దానిన అందు కుంటే అంత్టా మహదానందమే. పరపంచం అంతా ఆనంద దామమే.
ఆ, ఆనంద మయరి్ ని “ఒక గుంపు లో వునన త్న భర్ ను మౌనాన్నీకారం తో చెలి కతె్ కు ఒక సీ్ ి ఎలా తెలియ్ జేస్ ుందయ “అలాగే శుీత్ులు
మౌనాన్నీకారం తో, బరహీను చూపిస్్ ాయి.

“అహం, భావా భావే మోక్షః -అహంభావ సతేి బంధః -”అంటే అహంకారం వుంటే బంధం. అహం లేక పొ తే విముకి్.
ఒకపుపడు ఒక రాజు రాజూం వదిలి, అరణూం లో త్పసుస చేస్ ునానడు. ఒక యోగి అత్నిన చూసి “న్న తాూగం గొపపది కాదు. న్న
కింకా కరరిక తీర లేదు. అన్నన విడిచానని, భరమ పడుత్ునానవు. నువుి దేన్నన త్ూజించ లేదు.. ”అనానడు. అపుపడు రాజు “నా దగీ ర మాంసం
కూడా లేని ఎముకలు మాత్రమే వునానయి. ఈ ఎముకల శరలరానిన కూడా విసరిజస్్ ాను “అనానడు అపుపడు ఆ ముని “శరలరం నశిసే్ , కరరికలు

నశిస్ా్య్ా ?శరలర మాదూం ఖలు ధరీ స్ాధనం అని విన లేదా? కరరికలను విసరిజంచు. అపుపడే న్నకు కావ ల సింది పొ ందు తావు “అని జఞానోప
దేశం చేస్్ ాడు. కనుక కరరికలు వది లించు కరవాలి.

”ఆత్ీ జఞానే సతి కరీధ, మత్చర, లోభ హృదయ్ వేగ, సికారూ పరతా నశూని్ --సిస్ా్వను విదయ ూ హృదయిే సంతోష పావన త్ి శ్ాంతి
--సితా విరహి త్ి సరి లోక పేరమ భావాః పరభవంతి”
ఆత్ీ జఞానం, కరీధం లోభం, మొహం, మద,మాతాచరాూలను నశింప జేస్ ుంది. సత్ి గుణం త్ృపి్ ని కలగా జేసి, పవిత్రత్, పరశ్ాంత్త్, నిస్ాిరధత్,

విశి పేరమ మొదల ైన సదు
ీ ణాలను వృదిధ చేస్ ుంది. అయితే సదు
ీ నాల పకకనే దురుీనాలూ కలిసి వుంటాయి. చెరువు లో నాచు, తామర పరకక
పరకకనే వుంటాయి. ఆరసనిక్ అనే మందు విషం గాను, మందు గాను పని చేస్ ుంది. “నేను కాదు “అనే భావ ఖడీ ం తో, “నేను “అనే ధీమా ను
నరికేయ్ాలి. ఉపనిషత్ చెపిపన వాకాూల మీదా, గురువు మీదా విశ్ాిసం ఉంచాలి.
”బుదిధ పరమాద కారల, విఘన కరల శ్ాూత్ “అంటే తెలివి కూడా ఒక పరతి బంధకమే. అంటే అనవసర వాగిిదాలలో త్ల దూరిసే్, బుదిధ నిజం
గానే బరహీ జఞానానిన సంపాదించ టానికి, అవరోధమే ఆవు త్ుంది. కనుక పర మాత్ీ ఇలా పరబో ధించాడు “త్ిమవి కారల -అక్షయ్ః, ఆత్ీ
స్ామారజూ స్ో ూదగీః - అది స్ాాతా అ
త్ిం, సరిదా పూరణః - సమురదధ ః -పరమ కాస్ాా -త్ిం సరి గత్ః -త్ిం సత్ూం -త్ిమేవ ధీరం బరహీ,ధీర స్ాధకత్ి మిదాన్నం “-స్ానందః సిచచందం సంచార “
ఇదే ఉపనిషత్ స్ారం. అమృత్ ధార. అదొ క భావ భాండం. రసధుని. అమురతోప మానం. రస్ానండెైక యోగం. బరహాీనంద
సహో దరానంద త్ునిద లం. ఆ స్ారా సుధను మీకు అందించాను. రస్ాస్ాిదన చేసిన చేసిన, మీ రస హృదయ్ాలకు నమసుసలు. మన
జీవాత్ీను, ఆ సచిచదానంద సిరూప పరమాత్ీ లో ల్మనం చేసే యోగ స్ాధన చేదద ాం. జనీ చరితారధం చేసు క ందాం. ఉపనిషత్ లోని ఈ శ్ోేకం
తో ముగిస్్ ాను
“ ఓం ఆపాూయ్ంత్ు మమానాీని -వాకారూన చకుశహ్ శ్ోీత్ర మధొ హ్-బల మినిద య్
ా ానిచ స్ారవాని సరిం --బరహో ీపనిశ్ాడం మాహం బారహీ నికురాూం -మామ బరహీ, నిరాకరో దానిరాకరణ మత్చవ -నిరాకరణం మే అసు్ -త్దాతాీని, నిరతేయ్ --ఉపనిషత్ుచ ధరాీసే్ మయి
స్ నుూతే మయి సంత్ు “
అంటే నా ఆవ య్వాలు, వాకుక, పారణం, నేతారలు, శ్ోతారలు, బలం, ఇందియ్
ర ాలు, అన్నన పుషిా గా వుండు గాక. పరతి ఒకకట, ఉపనిషత్ు
్ లోని

పర బరహీమే. నేను నాసి్ కుడను కా కుండు గాక. బరహీ ననున నిరాకరింప కుండు గాక. నాసి్ క వాదం ఎకకడా ఉండ కుండు గాక. ఆ పర
బరహీ చేత్ తిరసకరింప బడ కుండును గాక. ఉపనిషత్ు
్ ల లోని, సదు
ీ నాలన్నన, నా య్ందు ఉండును గాక. ఆత్ీకు ఆనంద,,వికాస్ాలను
ఇచుచ గాక. అవి నాలో అంకిత్ మై పో వు గాక.
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కేనోపనిషత్ విశ్లషాలు
“ఇహ కేన వేదీ దధ సత్ూమసి్ -న చేదిదహా వేదినీహతీ వినషిాః” అంటుంది కేన

ఉపనిషత్. అంటే ఈ జనీలో బరహీం గయరిచ తెలుసుక ంటే అదే నిజమైన జనీ,
లేకపో తే పదద నషా మే.

వేదం లో కరీకాండ విషయ్ాలు చెపాపక, బరహీ విదూను చెపేపజఞానకాండ ను

ఉపనిషత్ు
్ లు అంటారు. అంటే వేద విదూ నేరిచ, విధివిధానంగా కరీలు ఆచరిసే్

ఫలిత్ంగా పొ ందే భారూ, సంతానం వగైరాలన్నన అనితాూలు అని తెలుసుక ని,నిత్ూ
సత్ూమైన బరహీను తెలుసు కరవాలనే వారికి ఉపనిషత్ు
్ లు స్ాయ్ం చేస్్ ాయి. ఏదయ

కరరిక లోపలపటుాక ననవారికి సిరీ ం చేరి, ఆ ఫలం ఖరుచకాగానే మళ్ళళ భయమిపై

పుడతారు, దీనిన పునరావృతి్ , దూమమారీ ం, కృషణ గతి దక్షిణాయ్నం అంటారు. ఇవే
కరీకాండలు వేదజఞానం తో చేసేవాడు మళ్ళళ తిరిగి పుటా డు..దీనిన అపునరా

వృతి్ ,అరిచరాది మారీ ం, శుకే గతి, ఉత్్ రాయ్ణం అంటారు. వీరుబారహీలోకం చేరి
బరహీ ఉననంత్కాలం అకకడే ఉండి,పరళయ్ం లో ఆ లోకం లేకుండాపో తే ముకి్

పొ ందుతారు. దీనిన కీమముకి్ అంటారు. బరహీలోకం చేరినా ముకి్ పొ ందలేని వారు
కూడా ఉంటారు. వీరిగురించి భగవదీీ త్లో శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ “ఆ బరహీ భువనాలోేకాః
పునరావృతి్ నోరజున “అంటే బరహీలోకం మొదల ైన లోకాలన్నన తిరిగి రావాలిసందే

,

కనుక మనసు నిరీలం విశుదధ ం అయితే జఞాన నిషా కు మారీ ం సులభమౌత్ుంది.
ఉదేదశింప బడా్యి,

ఇలాంట చిత్్ శుదిధ ఉనన ముముక్షువులు అంటే మోక్షం కరరేవారికే ఉపనిషత్ు
్ లు

సమస్ కరరికలు అంటే ఈషణాలు తాూగం చేసినవారికి, మోక్షం కరరేవారికి మాత్రమ ఉపనిషత్ు
్ లు. ఆదిశంకరాచారూ “సనాూసికే త్పప,

భారాూపిలేలుననవాడికి జఞాననిషా కు, ఉపనిషత్ విదూకు యోగూత్ లేదు “అనానరు. అందులో ఎనోన కషాాలుంటాయి కనుకనే ఆమాట అనానరు..

కరరకలు లేకుండా సంస్ారం లో ఉంట సనాూసి కిందే ల కక.
అందరూ

ఉండగలరా.

అభిమానించే

శంకరాచారూ

య్ాజా వలకయ

మహరిికి

అపరిమిత్ంగా
మైతేరయి,

కాతాూయ్ని ఇదద రు భారూలు. ఒంట మీద బటా లిన, భిక్షా

పాత్రనూ వదిలేసి,హాయిగా చెటా ుకింద పడుక నే వాడికీ
ఆశ్ాపాశం పో దు అనానరు శంకరుడు భజగోవిందం లో

“అగేీ వహినఃపృషేా భానూ, రాతౌర చిబుక సమరిపత్ జఞనుఃకరత్లభిక్షా త్రుత్లవాసః త్దపి న ముంత్ూతాూశ్ాపాశః

“.మరి సంస్ారి సనాూసి అవటం ఎలా ?భారాూపుత్ురలు
దేవుడు

మనకిచిచన

భగవంత్ుడిచిచన
భగవదారాధనగా

వరంగా,

బాధూత్గా,

భావిసే్

వారి

సంస్ారం”

వారి

సేవ

బంధం

పో షణ

కూడా
కాని

సంబంధం “అవుత్ుంది. ఇదే సనాూసం.ఇదే సంస్ారం
అనే క లనులో తామరాకు.అంటే న్నటలో ఉంటూ న్నటని
అంటనటుాఉండటం. తామరాకు మీద న్నట బ టుా ఎకిక

కూచోవాలను క ంటుంది, కాన్న నిలవలేక న్నళళలోేకి జఞరి
కనిపించదు. కనుక న్నట బ టుాగా కాకుండా తామరాకుగా
అంటనటు
ే ఉండాలననమాట.

కరరికలు తాూగం చేసి మోక్షానికి పరయ్తినంచే వాడు దారి

చూపే

గురువును

వెత్ుకుకంటూ

వెడతాడు.

బరహీజఞానానికి గురువు త్పపని సరిగా కావాలి. జఞానం
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కలిగితే బంధం తెగి పో త్ుంది. బంధం తెగితే మోక్షమేగా. బరహాీనిన తెలుసుకరవటానికి వచిచన శిషుూడికి, ఆచారుూడెైన గురువుకు మధూ జరిగే
సంభాషణా రూపమే “కేన ఉపనిషత్ “.కేన అంటే దేనిచేత్ లేక ఎవని చే అని అరధం. ఎవరి పేరరణతో కనున చూసు్ంది చెవి వింటుంది. సృషిా

చేయ్బడుత్ుంది ?అంత్టన్న చెత్
ై నూం చేసే పరత్ూగాత్ీ ఎవరు లేక ఏది ?ఇదే కేనోపనిషత్ చెపేప విషయ్ం. ఇందులో శ్ాంతి పాఠం తో పాటు
నాలుగు

ఖండాలునానయి. మొదట ఖండం లో పారణులను పేరరేపించిశకి్ ఏది ?,అనినటన్న నియ్మించేది ఆత్ీ.ఆత్ీ తెలియ్

రానిది,,చెపపలేనిది, బరహీ అనుపాసూంఅంటే ఉపాశించ లేనిది. ఈ లోకం ఉపాసించేది బరహీం కాదు. రండవఖండం లో బరహీజఞానం గురించిన

భరమ, బరహీ౦ తెలియ్ంది కాదు తెలిసింది కూడా, తెలియ్ని వాడు జఞాని, పరతిబో ధలోనూ బరహాీను భయతి, ఆత్ీ జఞానం పొ ందినదే నిజమైన
జనీ, మయడవ ఖండం ఉపాసన లో –దేవత్లగరిభంగం, పరమేశిరుడు య్క్షరూపం లో రావటం, అగిన పరలక్ష, య్క్ష పరశన, గడి్ పో చ,
వాయ్ువు బలం, ఇందురని ఎనినక, ఉమా రూపం లో బరహీ విదాూవిరాావం. నాలీ వ ఖండం లో బరహో ీపదేశం, బరహీ సపృహ, ఇందురడే

మొదటజఞాని, ఉపాసనా విధానం –అధి దెైవత్౦,అధాూత్ీం, వన భజన, చిత్్ శుదిధ స్ాధనాలు, సత్ి శుదిధ స్ాధనాలు, ఫలశుీతి
విషయ్ాలవివరణ ఉంటాయి,

ఆధారం –కేన ఉపనిషత్ -శ్రీ సూరపరాజు రాధా కృషణ మయరి్ గారి
వాూఖాూనం

శ్ాంతి

పాఠం-ఓం

వాకారూణశచక్షుః,శ్ోీత్ర

ఆపాూయ్ంత్ు
మథయ

బాల

మమా౦గాని
మిందిరయ్ాణి

చ

సరాిణిసరిం బరహౌీపనిషదం మాహం బరహీ నిరాకురాూం
మామా బరహీ నిరాకరో దానిరాకరణ మస్ వనిరాకరణం మేస్ ు
త్దాతాీని నిరతే య్ ఉపనిషత్ుసధరాీసే్ మయి సంత్ుతే
మయి సంత్ు-ఓం శ్ాంతిః శ్ాంతిః శ్ాంతిః
భావం –నా శరలర అంగాలు దృఢంగా, వాకుక పారణం కనున చెవి
బలం పొ ందుగాక. సరేిందిరయ్ాలు శకి్ పొ ందాలి. అంతా
ఉపనిషత్ బరహీమే. నేను బరహాీనిన నిరాకరించ రాదు. బరహీ
ననున

నిరాకరించకూడదు..

అనిరాకరణం

ఉండాలి,

అనిరాకరణం ఉండాలి. ఉపనిషత్ ధరాీలు నాలో ఉండాలి,
నాలో ఉండాలి.
అనిన ఇందిరయ్ాల పని స్ామరధయం ఇచేచది బరహీమే. బరహీ
పారపి్ కి ఇందిరయ్ాలే స్ాధనం. ఇవి బరహీజఞానానికి దాిరాలు.
అనిన ఇందిరయ్ాలు వాటపనిఅవి చేసుక నే స్ామరధయం బలం
ఇవిమని పారరధన. కావలసింది ఆత్ీబలం కదా. ఇందిరయ్ బలం
దేనికి ?”నాయ్మాతాీ బలహీనేన లభూః “అని ముండక ఉపనిషత్ చెపిపంది. అంటే కండబలం లేకపో తే ఆత్ీబలం ఉండదు. శరలరం బలంగా
ఆరోగూంగా లేక పొ తే ఆత్ీస్ాధనకు సహకరించదు.ధరీ అరధ కామాలు స్ాధించటానికే కాదు మోక్షస్ాధనకుకూడా శరలరం కావాలి. అందుకే
అనిన ఇందిరయ్ాలు శకి్పొ ందాలి అని పారరధన
ఇందిరయ్ాలు మనలిన నడిపించకూడదు. మనమే వాటని నడిపించాలి. దీనికి ఆత్ీబలం కావాలి. అంగాలకు లకంగ రాదు.ఆత్ీవలే నే బలం
పొ ందాలి “ఆత్ీనా విందతే వీరూం “అంది కేనోపనిషత్. అంటే ఈ దేహమే నేను అనే దేహ భావం వదిలేసి, ఈ దేహం కూడా నేనే అనే సరాిత్ీ
భావం పొ ందాలి. బరహీం నేనే. ఆత్ీనే. “ఆతెైీ వేదం సరిం “.అంతా ఆతాీ అయినపుపడు వేరే ఏదీ లేదు కనుక ఈ దేహమయ నేనే . అంతా
ఉపనిషత్ బరహీమే
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నేను

బరహీను

నిరాకరించకూడదు
బరహీ

ననున

నిరాకరించరాదు. కంటతో
చూసేదే బరహీం. కనున
ఉనాన చూపు ఉంటేనే
చూడగలం.
నిచేచదే

ఆచూపు
బరహీం

–

”చక్షుషశచక్షుః—అంది
కేన.

బరహాీనిన
తెలియ్కపో వటమే

నిరాకరణం. అనినటన్న నడిపించేది బరహీ మాత్రమే అని తెలుసుకరవటమే బరహాీనిన తెలుసుకరవటం లో మొదట మటుా . బరహీం ఉననది అనే
తెలివి కలిగితే, అనిరాకరణం బరహీ జిజఞాసకు పారరంభం అవుత్ుంది.

పరథమ ఖండం
మొదట మంత్రం –”కేనేషిత్ం పత్తి పేష
ర ిత్ం మనః –కేనపారణః పరథమః పతి
ైి య్ుక్ ః
కేనేషితాంవాచ మిమాం వదంతి –చక్షుఃశ్ోీత్రం క ఉ దేవో య్ునకి్ “
భావం –ఏ దేవుని చేత్ పేరరేరి౦పబడి మనసు కరరే విషయ్ాలగురించి పరసరిస్్ ో ందయ , ఏ దేవుడి తోకలిసి పారణవాయ్ువు మొదటగా చలిస్ో్ ందయ ,
ఏ దేవునిపేరరణ చే వాకుక పలుకుతోందయ , ఏ దేవుడు కనున చెవి ఇందిరయ్ాలను పేరరేపిస్ ునానడయ
రండవమంత్రం –”శ్ోీత్రసూ శ్ోీత్రం మనస్ో మనో య్-దాిచో హ వాచం స ఉ పారణసూ పారణః
చచక్షుష శచక్షు రతిముచూ దీరాః –పేరతాూస్ాీ లోేకా దమృతా భవంతి “
భావం –ఏ దేవుడు చెవికి చెవి, మనసుకు మనసు, వాకుక కు వాకుక అయి ఉనానడయ , ఆదేవుడే పారణవాయ్ువుకు పారణవాయ్ువుగా
నేతారనికి నేత్రమయ అవుత్ునానడు, ఈలోకానిన విడిచి ధీరులు పరకృషా దశ పొ ంది,మరణ రహిత్ులు అంటే అమృత్ులు ఔ త్ునానరు.
మనసు పేరరణ ఉంటేనే పరసరిస్ ు౦ది.ఆపేరరకుడు ఎవరు ?జీవుడు ఇషా మునాన ఏ అవయ్వాన్నన కదిలించలేడు కనుక మనసుసకు పేరరకుడు
జీవుడు కాదు.పారణవాయ్ువు మహావాయ్ువులో భాగమే. వాయ్ువు జడపదారధం. జీవుడు ఈశిరుడు త్పపమిగిలిన త్తాిలన్నన జడాలే.
వాయ్ువు కదులు్ననటు
ే మనకు అనిపిస్ ుందికదామరి జడం ఎలావుత్ుంది ?ఒకరకస్ారి వాయ్ువు వీచక ఉకక అనుభవిసూ
్ విసినకరీతో
విసురుక ంటూ అనుభవిస్ా్ం. కనుక వాయ్ువుకు చలనం సహజం కాదు. శ్ాిస కిీయ్లో మన పారణం పరయ్త్నం ఏమీ ఉండదు. కనుక
వాయ్ువుకు చలనం సహజగుణం కాదు. కనుక ఇవన్నన ఇత్రములల ైన వాట పేరరణచే శకి్ పొ ందుత్ునానయ్ని మొత్్ ం మీద అరధం .
శ్ోీత్రం అంటే వినటానికి స్ాధనమైనది. ఏది శ్ోీతారనికి శ్ోీత్రమో మనసుకు మనస్ో స వాకుకకు వాకరకదానిన వివరించాలి. శ్ోీత్ర వాక్ మనసులు
జడాలు కనుక కర్ ృత్ిం లేదు. కనుక చెవికి వినే స్ామరధయం మనసుకుపరతిఫలన స్ామరధయం, వాకుకకు ధిని ఉతాపదక స్ామరధ యం త్త్్ వం ఏదయ
బయ్ట ఉననది. మనస్ో మనః అంటే మనసుకు మనసైనవాడు ఎవడు ?అది తెలియ్ాలి. మనసు జడం కాని అది శరలర కర్ వాూలను
చేయిస్ో్ ంది. దీనికిశకి్ ఎకకడి నుంచి వచిచంది ?బయ్టనునేచవచిచ ఉండాలి అంటే పరమేశిరుని వలననే. వాచోహ వాచం అంటే
వాగిందరయ్ానికి వాకుక అయినవాడు. ఇలా ఇందిరయ్ాల పనులను చేయించేవాడు దేవుడు. ఆయ్నే మనసుకు మనసు వాకుకకు నేతారనికి
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నేత్రం వాకుక శ్ోీతారనికిశ్ోీత్రం అయిఉనానడని భావం. మోక్ష విషయ్ం లో గొపప బుదిధగల ధీరుల ైన వారు ఈ లోకం వదిలి ఉత్కృషా సిథతి పొ ంది
అమృత్ులౌత్ునానరు.
ఆధారం –శ్రీ ప౦డితారాధుూల శరభారాధూ వాూఖాూనం.

మయడవ మంత్రం-”నత్త్ర చక్షురీ చఛతి-నో మనో న విదయ ీ న
విజఞన్నమో –య్థెైదనుశిషాూత్ –అనూదేవత్ దిిదితాదధయ
అవిదితా దధి –ఇతి శుశుీమ పూరేిషాం యిేన స్ దాిచ
చక్షురే “
భావం –అకకడికి దృషిా పరసరించదు.వాకుక చేరలేదు,
మనసుస అందలేదు. దానిన ఎలా అరధ మయిేటే ు చెపాపలో
మాకు తెలియ్దు. అసలు ఆలోచించలేము కూడా. కారణం,
అది తెలిసిన దానికంటే వేరుగా ఉంటుంది. తెలియ్ని దానికి
అవత్ల చాలా దూరం లో ఉంటుంది. గురువు వివరించినా,
తెలుసుకరవటం కషా ం. మాకు తెలియ్బరచిన బుదిధ
జీవులవలన ఆ విధంగా ఉంటుందని మాత్రం వినానము.
నాలుగవ మంత్రం –”య్దాిచా నభుూదిత్ం –యిేన
వాగభుూదూతే-త్దేవ బరహీత్ిం విదిధ-నేదం య్యిద ముపాసతే “
భావం –వాకుక దేనిని చెపపలేదయ , దేని చేత్ వాకుక చెపపబడుత్ుందయ అదే బరహీ అని తెలుసుకర. ఇకకడ మనుషులు ఉపాసించేది మాత్రం
బరహీ కాదని గీహించు.
అయిదవమంత్ర –”య్నీనస్ా నను మనుతే –ఏనాహురీనో మత్ం –త్దేవ బరహీత్ిం విదిధ-నేదం య్దిద ముపాసతే “
భావం – ఏ త్తాినిన మననం చేయ్టానికి వీలులేదయ , ఏ త్త్్ వం మనసుకు మనన స్ామరాధయనిన కలిగిస్ ుందయ , ఆ త్త్ిమే బరహీ త్త్్ వం
అని గీహించు. భకు్లు ఉపాసించే పరతీక బరహీ త్త్్ వం కాదు.
ఆరవ మంత్రం –య్చచక్షుషా న పశూతి –ఏన చక్షూ౦సి పశూతి –త్దేవ బరహీత్ిం విదిధ- నేదం య్దిద ముపాసతే “
భావం –ఏ త్తాినిన కంటతో చూడటానికి వీలులేదయ , ఏ త్త్్ వం యొకక పేరరణ చే కనున చూస్ో్ ందయ అదే బరహీ త్త్్ వం గా భావించు. లోకం
ఉపాసించే పరతీక బరహీ కాదు.
ఏడవ మంత్రం-”య్చోఛతేరణ న శృణోతి-ఏన శ్ోీత్ర మిదం శుీత్౦-త్దేవ బరహీత్ిం విదిధ- నేదం య్దిద ముపాసతే “
భావం –ఏ త్తాినిన చెవిదాిరా వినటానికి వీలు లేదయ , ఏ త్త్ి పేరరణ తో చెవి విన గలుగుతోందయ , ఆత్త్ిమే బరహీత్త్ిం అని తెలుసుకర.
ఇకకడ ఉపాసించే పరతీక బరహీం కాదు.
ఎనిమిదవ మంత్రం –”య్తారూణయ న పారణితి-యిేన పారణః పరణీయ్తే-త్దేవ బరహీత్ిం విదిధ- నేదం య్దిద ముపాసతే”
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భావం –ఏ త్త్్ వం పారణవాయ్ువు చేత్ జీవించటం లేదయ , ఏ త్త్్ వం చేత్ పారణవాయ్ువు నడపబడుతోందయ , అదే బరహీ త్త్్ వం గా గీహించు.
ఉపాసించే పరతీక బరహీకాదు.
ఈ మంతారలలో “ త్దేవ బరహీత్ిం విదిధ- నేదం య్దిద ముపాసతే” అనేది మకుటం గా భావించవచుచ.
మొదటఖండం సమాప్ ం.
దిితీయ్ ఖండం
మొదటమంత్రం-”య్ది మనూసే నువే దేతి దభర-నూనం త్ిం వేత్ద బరహీణో రూపం
య్ దసూ త్ిం య్ దసూత్ చ దేవే షిధను –మీమా౦సూ మేవతే మనేూ విది-త్ం “
భావం-పరమేశిరత్తాినిన బాగా తెలుసుక నానను అనుకుంటే, న్నకు తెలిసింది చాలా త్కుకవ. న్న రూపాన్నన, దేవత్ల రూపాన్నన చూసి
తెలుసుక ననది పూరి్గా బరహీ రూపం కాదు. బరహీ రూపానిన అంత్టన్న చకకగా విచారించి మాత్రమేతెలుసుకరవాలి.
రండవ మంత్రం –నాహం మనేూనువే దేతి నో న వేదేతి వేద చ –యోనస్ దేిద త్దేిదనో న వే దేతి వేదచ
భావం –నాకు బాగా తెలిసిందని అనుకరను. నాకు తెలియ్దు అనే విషయ్ం కూడా తెలియ్దు. మాలో తెలిసిన వాళే కు మాత్రమే తెలుసు్ంది.
ఇపపటకీ నాకేమీ తెలియ్దనే విషయ్ం కూడా నాకు తెలియ్దు.
మయడవ మంత్రం –”య్స్ాూ మత్ం త్సూ మత్ం మత్ం య్సూ చ న వేద సః-అవిజఞాత్ం విజఞనతాం విజఞాత్ మవజఞనతాం “
భావం –తెలియ్ బడని బరహీ త్తాినిన తెలుసుకరవాలను క ని, తెలిసిన జగత్ు
్ ను మరుసు్నన వారిలో ఎవరికీ తెలియ్ బడని త్త్్ వం
ఉననది అనే భావం ఉననవాడికి క ంత్వరకు తెలిసిందని అరధం. తెలిసింది అనే గరిం ఉననవాడికి, ఏ మాత్రం తెలియ్దు అని గీహించాలి.
నాలుగవ మంత్రం –”పరతిబో ధ విదిత్ం మత్ మమృత్త్ిం హి విందతే-ఆత్ీనా విందతే వీరూం విదూయ్ా విందతే అమృత్ం”’
భావం –గురువు ఉపదేశంపొ ంది, విషయ్ పరిజా ఞనం పొ ంది ఆ కలిగిన జఞానం తో మననం చేస్ ూ మరణం లేని సిథతిని స్ాధకుడు
పొ ందుత్ునానడు. శరలర కరీలచే కరాీచరణ పాటవం అనే వీరాూనిన, ఉపాసనతో బరహాీనిన పొ ందుతాడు. మత్ం అంటే మననం చేయ్బడిన
అని అరధం.
ఐదవ మంత్రం –”ఇహ చే ద వేదీ దధ సత్ూ మసి్ -న చే ది హా వేదీ నీహతీ వినషిాః
భయతేషు భయతేషు విచిత్ూ ధీరాః పేరతాూస్ాీ లోేకా దమృతా భవంతి “
భావం –ఈ జనీ ఉండగానే బాగా విచారించి చూసే్ , పరమేశిర అసి్ త్ిం గోచరిస్ ుంది. ఇలా గమనించకపో తే నాశనం త్పపదు.కనుక
ముముక్షువులు భయత్ముల, పారణముల విషయ్ం లో బాగా ఆలోచించి తెలుసుక ని, ఇహలోక సంబంధానిన వదిలి పరకృషా సథ తి
ి
ఐన అమృత్త్ిం పొ ందుత్ునానరు,

త్ృతీయ్ ఖండం
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మొదట మంత్రం-”ఓం బరహీ హ దేవేభోూ విజిగేూ-త్సూ

హ బారహీణోవిజయిే దేవా ఆమహీయ్ంత్,త్ ఐక్షూం

తాస్ాీక మే వాయ్ం విజయోస్ాీక మే వాయ్ం మహి
మేతి”

భావం –సరి జగాలకు శ్ాసకు డెైనపరమేశిరుని

అనుగీహం వలన దేవాసుర య్ుదధ ం లో దేవత్లు

జయించారు. కాని త్మ విజయ్ానికి కారకుడెైన

మహేశిరుడిని మరచిపో యి, ఆ విజయ్మంతా త్మ
శకి్ స్ామరాధయల వలననే, స్ామరధయం తోనే స్ాధించామని
విరీవీగారు.

రండవ మంత్రం –”త్ దెధ షాం విజ ఞౌ తేభోూ హ

ఞౌపారత్రాభయవ –త్నన వూ జఞనంత్ కి మిదం య్క్ష

మితి “

తేగిన మబురవన్ జఞత్ వేద! ఏత్ దిిజఞ న్నహి కి మేత్
దూక్ష మితి”

భావం-సరాింత్రాూమి సరిజుా డు అయిన
పరమేశిరుడు వాళళ గరాినిన గమనించి, య్క్ష

రూపం లో దేవత్ల ఎదుట స్ాక్షాత్కరించాడు. గరోినీత్్
మనసుకల ైన దేవత్లు ఆవచిచన ఆయ్న ఎవరో

తెలుసుకర లేకపో య్ారు.

మయడవ మంత్రం –”తేగిన మబురవన్ జఞత్ వేద! ఏత్
దిిజఞ న్నహి కి మేత్ దూక్ష మితి”
భావం –దేవత్లు త్రాిత్ అగిన తో “ఆ వచిచన

య్క్షుని వివరాలేమిటో తెలుసుక ని రా “అని పంపారు.

నాలుగవ మంత్రం –”త్ థేతి త్ దభరదరవ త్్ మభూవద తోక సీతి-అగినరాి అహ మసిీ త్ూబరవీజఞజత్ వేదా వా హ మసీీతి”
భావం –అగిన సరే అని చెపిప య్క్షుడి దగీ రకు వచాచడు. య్క్షుడు అగినని “నువుి ఎవరు ?”అని అడిగాడు. అగిన “నేను అగినని. సరి
వాూపకుడిని. వేదయ త్పతి్ స్ాథనానిన”అని బదులిచాచడు
ఐదవ మంత్రం –”త్సిీం స్ వయి కిం వీరూ మిత్ూ షీదగ్౦-సరిం దహేయ్ం య్ దదిదం పృథివాూ మితి”
భావం –య్క్షుడు “న్న స్ామరధయం ఏమిట ?”అని అడుగగా “పరపంచం లో సరాిన్నన దహిస్్ ాను “అనానడు అగిన.
ఆరవ మంత్రం –”త్సైీ త్ృణం నిదధావేత్ దద హేతి త్-దుపపేరయ్ాయ్ సరి జవేన త్ ననశశ్ాక –దగుధం స త్త్ ఏవ వివ వృతే నెైత్ –దశకం
విజఞాత్ుం య్ దేత్ దూక్ష మితి”

భావం –య్క్షుడు అగిన ముందు ఒక గడి్ పరక పడేసి దానినకాలచ మనానడు. త్న సరి శకు్లు ఉపయోగించి దానిన దహనం చేయ్టానికి
పరయ్తినంచి విఫలుడెై, దేవత్ల దగీ రకు వెళ్ే ఆ య్క్షుడు ఎవరో తెలుసుకరలేక పో య్ానని చెపాపడు.
ఏడవ మంత్రం –”అధ వాయ్ు మబురవన్ వయ్ా వేత్ –దిిజఞన్నహి కిమేత్ దూక్షమితి”

భావం –దేవత్లు వాయ్ువుతో “ఆ య్క్షుని విషయ్మేమిటో తెలుసుక ని వచిచ చెపుప “అని పంపారు.
ఎనిమిదవ మంత్రం –”త్థేతి త్ దభూదరవ త్్ మభూవద తోక సీతి వాయ్ురాి అహమసీీత్ూబరవీ నాీత్రిశ్ాి వా అహ మసీీతి “
భావం –వాయ్ువు సరే అని వేగంగా య్క్షుని చేరగా “నువుి ఎవరు “?అని అడిగితే “నేను వాయ్ువు. ఆకాశం లో వృదిధపొ ందే మాత్
రిశుిడను “అనానడు

తొమిీదవ మంత్రం –”త్సిీం స్ వయి కిం వీరూ మిత్ూ పీదగ్౦ సరి మాదదీయ్ం య్ దిదం పృథివాూమితి”
భావం –”న్న సతా్ ఏమిట ?”’అని అడిగిన య్క్షుని పరశనకు వాయ్ువు “భయమి మీద ఉనన అనిన పదారాధలను గీహించ గలను “అనానడు.
పదవ మంత్రం –”త్సైీ త్ృణం నిదధా వేత్ దాదతేసవతి-త్ దుప పేరయ్ా య్ సరి జవేన త్ నన శశ్ా
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కాదాత్ుం స త్త్ ఏవ నివ వృతేనెైత్ –దశకం విజఞాత్ుం య్ దేత్ దూక్ష మితి”

భావం –వాయ్ువు ముందు ఒక గడి్ పరక పడేసి “దీనిన గీహించు “అనానడు వాయ్ువుతో. శకు్లన్నన ఉపయోగించినా వాయ్ువు దానిన
గీహించలేక పో య్ాడు. దేవత్లను చేరి తానూ య్క్షుని విషయ్ం లో ఆశకు్డను అయ్ాూనని చెపుపక నానడు.

పదక ండవ మంత్రం –”అ ధే౦దర మబురవన్ మఘవనేనత్ దిిజఞన్నహి కి మేత్దూక్ష మితి త్థేతి దభూదరవ త్్ స్ాీతి్ రోదధే ”
భావం –దేవత్లు ఇందురనితో “నువేి వెళ్ే ఆ య్క్ష వివరం కనుక కని రా “అని చెపిప ప౦పారు.. అలాగే అని ఇందురడు వెళళగా య్క్షుడు
కనపడకుండా అంత్రాధనమయ్ాూడు.

పనెనండవ మంత్రం –”స త్సిీ నానకాశ్ల సి్ య్
మా జగామ బహు శ్ోభామానా ముమాం హెమమవతీం తాగ్౦ హో వాచ కి మేత్దూక్షమితి”
ి
భావం –ఇందురడు ఆకాశం లో బరహీ విదాూ రూపిణి అయిన ఉమాహెమమవతీ సిరూపమైన పారితీదేవిని చూసి “ఆ య్క్షుడు ఎవరు త్ల్మే
“అని అడిగాడు.

చత్ురధ ఖండం

మొదట మంత్రం –”స్ా బరహేీతి హో వాచ బారహీణో వా ఏత్దిిజయ్తే మహీ య్ధిమితి త్తో హెమవ విదా౦చకార బరహేీతి “

భావం –ఉమా దేవి ఇందురనితో “ఆ య్క్షుడు పరమేశిరుడు. పరమేశిరుడే మీ విజయ్ానికి కారణం “అని చెపపగా ఇందురడు ఆ వచిచంది
పరమేశిరుడెైన బరహీ సిరూపం అని గీహించాడు.

రండవ మంత్రం –”త్స్ాీ దాి ఏతే దేవా అతిత్రా మి వానాూన్ దేవాన్, య్దగినరాియ్ు రిందర సే్ హేూన నేనదిసాం పసపరుశ సే్ హేూన
పరథమా విదా౦ చకార బరహేీతి “

భావం –అగిన, వాయ్ువు, ఇందురడు ఈ ముగుీరే య్క్షరూపంలో ఉనన పరబరహీ ను చూసి విషయ్ం తెలుసుక నానరు కనుక ఈముగుీరు
దేవత్లు మిగిలిన దేవత్లకంటే అధికులయ్ాూరు.

మయడవ మంత్రం –”త్స్ాీదాి ఇందయర తిత్రా మి వానాూన్ దేవాన్ స హేూన నేనదిషాం పసపరశ న హేూన పరథమో విదా౦ చకార బరహేీతి “
భావం –అగిన, వాయ్ువు, ఇందురలలో ఇందురడు య్క్ష బరహీ తో మాటాేడి ఆయ్న సిభావం సియ్ంగా విని తెలుసుక నానడు కనుక

ఇందురడు అగిన వాయ్ువులకంటే గొపప వాడయ్ాూడు. నాలుగవ మంత్రం –త్ సైూష ఆదేశ్ో య్ దేత్ దిిదుూతో వూదుూత్ దా ఇతీ నూమీష దా
ఇత్ూధి దెైవత్౦ “

భావం –బరహీ త్త్్ వం మరుపులాగా పరకాశ మానమైనదన్న, మరుపులాగా అంత్లోనే అదృశూ మౌత్ుందన్న దేవతా విషయ్కమైన విషయ్క
మైన ఉపదేశం.

ఐదవ మంత్రం –”అధాధాూత్ీం య్ దేత్ దీ చఛతీవ చ మనోనేన చెైత్ ముపసీరో త్ూ భీక్షణ౦ సంకలపః “

భావం –ఇంకా అధాూత్ీ ఉపదేశం చెపపబడుతోంది. ఈ బరహీ త్తాినిన మనసుస పొ ండుత్ుననటు
ే ననది. మనసు చేత్ బరహీ త్తాినిన
సీరించాలి అని జీవుడి సంకలపం.

ఆరవ మంత్రం –త్ దధ త్దినం నామ త్దిన మిత్ుూపాసి త్వూం స య్ ఏత్. దేవం వేదాభి హెమనం సరాిణి భయతాని సంవా౦ఛంతి”

భావం –బరహీ త్తాినేన ఉపాసించాలి. ఎవడు బరహీ త్తాినిన ఉపాసిస్్ ాడయ , అత్డిని సరి భయతాలూ కరరుక ంటాయి. వనం అంటే ఉపాసూ
వసు్వు అని అరధం.

ఏడవ మంత్రం –”ఉపనిషదం భో బయ
ర హీ త్ుూకా్ య్ ఉపనిషదా్ూహీీం వావ త్ ఉపనిషదమబయ
ర మేతి”

భావం –శిషుూడు గురువును బరహీ విషయ్ం ఉపదేశించమని కరరితే గురువు బరహీకు సంబంధించిన ఉపనిషత్ు
్ ను ఉపదేశి౦చాను అని
చెపాపడు.

ఎనిమిదవ మంత్రం –”’త్సైూ త్పో దమః కరేీతి పరతిషాా వేదాః సరాి౦గాని సత్ూ మాయ్త్నం “

భావం –బరహీ సంబంధమైన ఉపనిషత్ు
్ కరసం కుీచఛ, చా౦దారయ్ణాది కరీలు, బహిర ఇందిరయ్ నిగీహం, సంధాూవందనాది విహిత్

కృతాూలు, రుక్ మొదల ైన సంహిత్ల. శిక్షా మొదల ైన షట్స శ్ాస్ా్ాల అధూయ్నం ముముక్షువులకు అవసరమైన ముఖూ విషయ్ాలు.
తొమిీదవ మ౦త్రం –”యోవా ఏతా మేవ౦ వే దాపహత్ూ పాపాీన మనంతో సిరేీ లోకే జేూయిే పరతి తిషా తి పరతి తిషా తి ”

భావం –ఈ ఉపనిషత్ు
్ ను గురు ముఖతా అధూయ్నం చేసి, అందులోని విషయ్ాలను మననం చేసే ముముక్షువు కరీ బంధనాలు
విడిపో యి బరహీలోకం లో శ్ాశిత్ సిథతి పొ ందుతాడు.

ఓం ఆపాూయ్ంత్ు మమా౦గాని వాకారూణశచక్షుః,శ్ోీత్ర మథయ బాల మిందిరయ్ాణి చ సరాిణిసరిం బరహౌీపనిషదం మాహం బరహీ నిరాకురాూం
మామా బరహీ నిరాకరో దానిరాకరణ మస్ వనిరాకరణం మేస్ ు త్దాతాీని నిరతే య్ ఉపనిషత్ుసధరాీసే్ మయి సంత్ుతే మయి సంత్ు-ఓం
శ్ాంతిః శ్ాంతిః శ్ాంతిః

సరసభారతి ఉయ్యూరు

167

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

పుషపదంత్ుని శివ మహిమనః స్ో్ త్రం శివ మహిమనః స్ో్ త్రం
నేపధూం –పుషపదంత్ుడు గాంధరి రాజు, శివ భకు్డు. సంగలత్ పరవీణుడు. కామ రూపం లో ఎవరికీ కన పడకుండా ఆకాశమారీ ం లో సంచరించ

గలవాడు. ఇత్ని సంగలత్వెైదుషాూనిన మచిచ ఇందురడు త్నక లువు అయిన దేవేందర సభలో పుషపదంత్ుని సంగలత్ విదాింసునిగా
నియ్మిస్ా్డు.
ఒక స్ారి పుషపదంత్ పరభువు

ఆకాశమారీ ం లో అదృశూం గా సంచరిస్ ూ
చిత్ర రధుడు అనే రాజు పాలిసు్నన

నగరానిన సందరిశస్ా్డు. చిత్ర రధ రాజూ
గొపప శివ భకు్డే. పరమేశిర పూజకరసం

ఒక గొపప పూల తోటను పంచుతాడు. అది
వివిధ

పుషాపలతో

శ్ోభాయ్మానంగా
పుషపదంత్ుడు

ఈ

ఎపుపడూ

ఉంటుంది.

ఉదాూనవనానిన

చూసి పరవశించి పో తాడు. అందులో
పరవేశించి పూలు కరస్ా్డు. అదృశూ రూపం
లో ఉండటం వలన ఆత్నిని రక్షక భటులు

చూడలేక పో తారు. రండు మయడు రోజులు
ఇలాగే గడిచాక చిత్ర రధ రాజు పరమేశిర

పూజకుత్న తోటలో పూలు లేక పో వటం
గమనిస్ా్డు. భటులను పరశినసే్ వాళళళ
రాతీర పగలు తాము కళళలోే ఒత్ు
్ లు

పటుాక ని కాపలా కాసు్నానమని పూలు
ఎవరు కరసి మాయ్ం చేస్ ునానరో అరధం
కావటం లేదని రాజుకు వినన వించారు.
వారు అత్ూంత్ విశ్ాిస పాత్ురలు కనుక

వారి మాట నమిీ రాజు పూల దొ ంగను
ఎలా పటుాకరవాలనే విషయ్మై చాలా
మధన పడా్డు.

మరానడు రక్షక భటులను పిలిపించి

రాజు అనిన పూల చెటే కిందా మారేడు

దళాలను వెదజలే మని ఆజఞాపిస్్ ాడు భటులు అలాగే చేశ్ారు. మారేడు పతిర శివునికి అత్ూంత్ పీరతికరమైనది. దానిన కాలితో తోరకికతే
పరమేశిరునికి విపరలత్మైన ఆగీహం కలుగుత్ుందని రాజు భావించాడు. ఆ రోజు పుషపదంత్ుడు య్దా పరకారం అదృశూ రూపం లో పూదయ ట
లో పరవేశించి

నిరాయ్ంగా పూలు కరస్ా్డు. అలాకరయ్టం లో అనుకరకుండానే మారేడు దళాలను కాళళతో తొకుకతాడు. అపుపడు శివుని

ధాూనానికి భంగం ఏరపడుత్ుంది. వెంటనే పుషపదంత్ునిపై ఆగీహో దగుీడెై దేవ జఞతికి చెందిన గాంధరి రాజు పుషపదంత్ుడు త్నకు అత్ూ౦త్

పీరతికరమైన పవిత్రమైన మారేడు దళాలను తొకకటం, పూల దొ ంగత్నానికి పాలపడటం గొపప నేరంగా భావిస్ా్డు. గంధరి రాజు పుషప దంత్ుని
దివూ సరి శకు్లను నశింప జేస్్ ాడు శివుడు. ఆకారణంగా అత్డు రక్షక భటులకు కనిపించి దొ రికి పో తాడు. వాళళళ బంధించి చిత్ర రధ
మహారాజు సమక్షం లోకి తీసుకు వెడతారు. రాజు విపరలత్మైన కరపం తో పుషపదంత్ుడిని కారాగార శిక్ష విధిస్్ ాడు.
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చెరస్ాలలో బంధింప బడిన పుషపదంత్ుడు విచారంతో కుమిలి పో త్ూ,తానేదయ అపచారం చేసి పరమేశిరునికి ఆగీహం కలిగించటం వలన

త్న దివూ శకు్లనినటన్న కరలోపయ్ానని గీహిస్్ ాడు. పరమ శివుని సంపూరాణనుగీహం స్ాధించటానికి చెరస్ాలలో ఉంటూనే పరమ భకి్ తో శివ
మహిమలను వరిణస్ ూ

”శివ మహిమమనః స్ో్ త్రం” రాశ్ాడు. స్ో్ త్రం రచన పూరి్కాగానే పరమేశిరుడు,

త్న మహిమలను

పరమాదుాత్ంగావరిణంచినందుకు పరమ పీరతి చెంది, అనుగీహించి పుషపదంత్ుని దివూ శకు్లన్నన తిరిగి అనుగీహిస్్ ాడు. చెరస్ాల నుండి

బయ్ట పడిన పుషపదంత్ గ౦ధరి రాజు చిత్ర రధ మహా రాజును దరిశంచి తాను చేసిన అపరాధానిన మనినంఛి, క్షమించమని పారరిధస్్ ాడు,
దయ్ాళళవు అయిన మహారాజు శ్ాంతించి,క్షమించి పుషపదంత్ుని విడిచి పడతాడు. పుషపదంత్ుడు మళ్ళళ త్న గ౦ధరి లోకానికి
చేరుక ంటాడు.

ఈ కద త్ర త్రాలుగా పరచారం లో ఉంది. కాని ఈ కధకు ఆధారం కాని పుషపదంత్ుని కాలం కాని ఇదమిత్ధ ం గా నిరణయించటానికి వీలు లేక

పో తోంది. పుషపదంత్ుని శ్ాపం మాత్రం, ఆసి్ క జనాలకు గొపప వరమై పుషపదంత్ గ౦ధరి రాజు శివ మహిమలను వరిణస్ ూ రాసిన మహా గొపప
శివ స్ో్ త్రం “శివ మహిమనః స్ో్ త్రం” దకికంది.
దీనికి, సంసకృతాంధర ఆచారూ స్ారి భౌమ శ్రీ వేదుల సుబరహీణూ శ్ాసి్ ి గారు తెలుగులో అరధ తాత్పరాూలు రాసి శివమహిమతోబాటు

పుషపదంత్ కవి కవితా స్ామరాధయనిన తెలియ్ జేశ్ారు. ఇదే ఈ నా రచనకు ఆధారం అని సవినయ్ంగా మనవి చేస్ ునానను.
1-మహిమనః పారంతే పరమ విదుషో య్దూ సదృశ్ర –సు్తి ర్రహాీ దీనామపి త్దవసనాన స్ వయి గిరః
అధా వాచూససరిః సిమతి పరిమాణావధి గృణన్-మమాపేూష స్ో తేర హర నిరప వాదః పరికరః “
తాత్పరూం
!నువుి

–పరమేశిరా

ననున

పిలిచి

“పుషపదంతా ! నాసంపూరణ

మైన మహిమను సు్తి౦చ
టానికి

పూనుకునానవు.

నువుి పండిత్ుడవు కాదు.
ఇది న్నలాంట వాళే కు త్గిన

పని కాదు “అని అంటావేమో
–అలాగైతే

వరిణంచటానికి

న్న

మహిమ

బరహాీది

దేవత్ల మాటలూ శకి్హీనాలే
అవుతాయి

కదా.

వాళళ

బటా

నినున

సు్త్ులూ అసమగాీలే. త్మ
బుదిధ

శకి్ని

సు్తిసూ
్

పరతివాడూ

స్ామరధయం లేని వాడు అవటం

వలన నిందింప దగీ వాడే అవుతాడు.

కాబటా నేను నినున సు్తించటానికి చేస్ ునన పారరంభం ఎలాంట ఆక్షేపణా లేనిదే. మహా మహుల స్ో్ తారలే సరిత్ూగనపుపడు, నేను చేసే ఈసు్తి
ఏవిధంగానెైనా దయ షం లేనిదే అవుత్ుంది.

2-అతీత్ః పంధానం త్వ చ మహిమా వాజీనసయోః -అదదాియవుుతాూ య్౦ చకిత్ మభిదతే్ శుీతి రపి
స కసూ స్ో్ త్వూం ?కతి విధ గుణః ? కసూ విషయ్ః ?-పదేత్ిరాిచీనే పత్తి న మనః కసూ న వచః “?
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భావం –పరమేశ్ా !న్న మహిమ వాకుకలదాిరా, మనసుదాిరా, ఊహించటానికి అతీత్మైనదే. వేదం కూడా న్నమహిమ వరిణంచి చెపపటానికి

శకూం కాక ఇది కాదు, ఇదికాదు అంటూ భయ్ం తో చెబుతోంది. అలాంట న్న మహిమను ఎవరు సు్తించగలరు ?గుణాల ల కకకు అది అందదు,
న్న మహిమ వరిణంచటానికి ఏదీ విషయ్మే కాలేదు. న్న మహిమ వరిణంచటం లో ఎవరి మనసైనా, వాకైకనా అధయ గతి పాలుగాక త్పపదు.
3-మధుసీఫతా వాచః పరమమృత్ం నిరిీత్వత్ –స్ వబరహీన్ కిం వాగపి సుర గురో రిిసిీత్ పదం ?
మమ తేితాం వాణీం గుణకధన పుణయూన భవత్ః –పునామీత్ూరేద సిీన్ పుర మధన !బుదిధ రియవసితా. తాత్పరూం –సరి వాూపీ, పరబరహీ

సిరూపీ పరమేశిరా !అత్ూంత్ శ్లీషామైన వేదవాకుకలిన నువేి కూరాచవు. అవి అమృత్ సమానాలు. తేనేలాగా మహా తియ్ూనెైనవి. అలాంట
వేదవాకుకలిన రచించిన న్నపై దేవ గురువు బృహసపతి సు్తిసూ
్ చెపిపన మాట కూడా చాలా పేలవంగా ఉండి ఆశచరూం కలిగిస్ ుంది. అలాంట
న్న గుణాలను ఈ స్ో్ త్ర రూపం గా సు్తించటం వలన కలిగే పుణూం వలన నా వాకుకను శుభరం చేసుక ంటాను. తిరపుర సంహారల ఈశిరా !ఈ
విషయ్ం లో నా బుదిధ ననున పో ర త్సహిస్్ ో ంది. మనినంచు.

4-త్వెైశిరూం య్త్్ త్ జగదుదయ్ రక్షా పరలయ్ కృత్—త్రయిా వసు్ం వూస్ ం తిసృషు గుణ భినానసు త్నుషు
అభవాూనా మసిీన్ వరద !రమణీయ్ామ రమణీ౦ –విహను్ం వాూకరీశం విదధత్ ఇహెమకే జడదియ్ః “
భావం –క లిచే భకు్లకు వాత్సలూం తో వరాలిచేచ దేవరా 1 రుక్ య్జు స్ామ అనే మయడు వేదాలకీ న్న విశ్ాిధి పత్ూమే వసు్వు. వాట లక్షూం
న్న స్ారి భౌమతాినిన వరిణంచటమే. అది ఒకకటగానే ఉంటుంది. కాన్న రజయగుణ, సత్ి గుణ, త్మో గుణ అనే మయడు రూపాలుగా విభజింప
బడుత్ుంది. అదే బరహీ, విషు
ణ , రుదర రూపాలు ధరిస్ ూ సమస్ లోకాలను సృషిాస్ ూ, రక్షిస్ ూ చివరికి పరళయ్ం చేస్ ుంది. అలాంట సరోిత్ురూ సా
మైన న్న ఆధిపతాూనిన, ఎంతోరమణీయ్మైన దానిన దురాీరుీలకు అరమణీయ్ం గా కనిపంచి నినున నిందిస్ ునానరు.
5-కిమీహం కిం కాయ్ ససఖలు కిముపాయ్ాసి్ ి భువనం –కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదన ఇతి చ
అత్ రైకయశిరేూ త్ియ్ూవనసర దుస్ో్ ద హత్దియ్ః –కుత్రోకయ్ం కా౦శిచనుీఖర య్తి మోహాయ్ జగత్ః “
తా-పరమేశ్ా !తారికకులు క ందరు లోకాలకు సృషిా కర్ అయిన నువుి ఏ కరరికతో సృషిా చేస్ ునానవని పరశినసు్నానరు. న్న ఆకారం ఏమిట
?సృషిాకి న్న ఉపాయ్౦ ఏమిట ?న్నకు ఆధారం ఏమిట ? ఏ ఉపాదానం తో సృసి్ సు్నానవు ?అంటూ ఊహకు అందని న్న ఆధిపతాూనిన గయరిచ,
న్న పై ఉనన చెడు త్లంపును బటా , లోకం లో భారంతిని కలిగించటానికి వాచాలత్ పరదరిశసు్నానరు ఇదంతా. భేషజమే, కుత్రకమే.
6-అజనాీనో లోకాః కిమవయ్వ వంతో పి జగతాం –అధిస్ా ాతారం కిం భవ విధి రానాదృత్ూ భవతి
అన్నశ్ో వా కురాూత్ భువన జననే కః పరికరః –య్తో మందస్ా్వ౦ పరత్ూమరవర !సంషేరత్ ఇమే “
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భావం –దేవతా శ్లీస్ా ా ఈశ్ా !ఈ లోకాలన్నన విభినన

అవయ్వాలు కలవి. అవయ్వాలునన వసు్వుకు జనీ

ఉంటుందని శ్ాస్ ంి చెపిపంది. కనుక లోకాలు సృషిాంప
బడినవే. మరి సృషిాకర్ లేకుండా సృషిా జరుగుత్ుందా
?జరుగదు.

లోకాల

సృషిాకి

పరమేశిరునికంటే

సమరుధడెవిరు?సృషిా నిరిహణకు ఆయ్నకు పరిజనం

దేనికి ?అయ్న సరి సమరుధడు కదా. మంద బుదుధలు
క ందరు ఇలాంట న్న స్ామరాధయనిన అనుమానిసు్నానరు.
కనుకనే లోకం లో దీనిపై చరచ జరిగింది.

7-త్రయిా స్ౌఖూం యోగః పశుపతి మత్ం వెైషణవమితిపరభినేన పరస్థ ానే పరమిదమదః పధూమితి చ

రుచీనాం వెైచితారయ దృజు కుటల నానాపధ జుషాంనృణా మేకర గంయ్స్ వ మసి పయ్స్ా మవరణవ ఇవ. “
భావం –సంస్ార విముకి్కరసం క ందరు వేదయ క్ కరీ,
క ందరు స్ాంఖూం, క ందరు యోగం, మరిక ందరు

పాశుపత్ం, ఇంక ందరు వెైషణవం అంటూ వేరు వేరు

మారాీలు ఉపదేశిసూ
్ ఉంటారు. ఎవరికివారు త్మదే

విశిషా మైనదని పరచారం చేస్్ ారు. మరిక ంత్మంది అది పధూం అంటారు. ఇలా వారి వారి అభిరుచి, వెైచితిరని బటా విభినన మారాీలు
నిరణయిస్ా్రు. కాని అనినరకాల జలాలకు సముదరం లాగా సమస్ మానవులకు నువేి చేరదగిన వాడవు.
8-మహో క్షః ఖటాావంగ౦ పరశురజినం భసీ ఫణినః-కపాలం చేతీయ్త్ త్వ వరద !త్ంతోరపకరణం
సురాస్ా్ం తామృదిధం దధతి చ భావదూ్ూ పరణిహితాం –నహి స్ాితాీ రామం విషయ్ మృగ త్ృషాణ భరమయ్తి “
భావం –ఈశ్ా !సృషిా కారూ నిరిహణలో న్నకు స్ాధన స్ామగిీ వృషభ రాజమైన నంది, మంచం కరడు, గండర గొడ్ లి, గజ చరీం, విభయతి, పాములు,

మనిషి పురీ అనేవి. అయినా దేవత్లు నినేన భకి్తో క లుస్ా్రు. నువుి న్న కంట సంజన చేత్ వాళే కు కావలసిన సంపదలతోపాటు కరరికలన్నన

తీరుస్ా్వు. అనంత్ సంపద పరదానం చేస్ ునాన నువుిమాత్రం సంపదలు అనుభవించాలనన కరరిక ఈషనాీత్రం కూడా లేని వాడవు. ఆత్ీలోనే
నిరంత్రం కీీడిస్ ూ ఆనందాను భయతి పొ ందుత్ునన నినున ఏ వసు్వూ మొహానిన కలిగించనే లేదు. అందుకని ఏ సమపద పైనా న్నకు
అనుభవి౦చాలనన కరరికే కలగదు.

9-ధృవం కశిచత్ సరిం సకల మపరస్ వ ధురవ మిదం –పరో ధౌరవేూ జగతి గదతి వూస్ విషయిే
సమసే్ పేూత్సిీన్ పుర మధన !తెైరిిసిీత్ ఇవ –సు్వన్ జిహేుమి తాిం న ఖలు నను దురస్ాాముఖరతా “
భావం –తిరపురాసుర భంజకా శివా !జగత్ు
్ నిత్ూం అని ఒకడు అనిత్ూం అని మరొకడు అంటునానరు. మరొకడు నితాూ నిత్ూ నిరణ య్ం లో క ంత్
నిత్ూం క ంత్ అనిత్ూం అనానడు. వారి వాదాలు నాకు ఆశచరూం కలిగిస్ ునానయి. నినున సు్తిసూ
్ వాళళ పరతిపాదనలకు సిగీ ుపడటం లేదుకాని
వాళళ వాచాలత్ిం నిందూం అనిపిస్్ ో ంది.

సరి వాూపక చెైత్నూ సిరూపుడు పరమాత్ీ ఒకకడే “ఎకమేవా దీతోయ్ం బరహాీ “అని వేదం ఘోషించింది
10-త్దెైశిరూం య్తానదూ దుూపరి విరించో హరి రధః –పరిచేచత్ు
్ ం య్ాతావనల మనల సకంద వపుషః
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త్తో భకి్ శీదధ ా భర గురు గుీణదాాయం గిరిశ! య్త్ –సియ్ం త్సేథ తాభాూం త్వ కిమను వుుతి్ రన ఫలతి “
భావం –పరమ శివా !పరజిలిసూ
్ ఉండే అగిన స్ ంభంగా నువుి ఉండగా,
న్న మహిమ ఎలాంటదయ తెలుసుకరవాలనే చాపలూం తో బరహీ త్న

వాహనం హంస నెకిక ఊరధవ లోకాలకు, విషు
ణ వు య్జన వరాహ రూపం

తో పాతాలలోకాల కిీందకూ వెళాళరు. కాని న్న శిఖరం,న్న మొదలు వాళే కు
కనిపించనే లేదు. పరయ్త్న విఫలురైన వాళ్ళదద రూ నినున సు్తించారు.
వారికి దరశన భాగూం కలిగించి ఆదరించావు. న్నకు చేసిన సేవ ఎపుపడూ
వృధా కాదని రుజువెైంది.
11-య్తాన దాపాదూ తిరభువనమవెైర వూతికరం –దశ్ాస్ో ూ య్దాాహూ
నభురత్ రణ కండూ పరవశ్ాన్

శిరః పదీ శ్లీణీ రచిత్ చరణా౦భోరుహ బలేః –సిథరా య్ా స్ దాకే్ సి్ ప
ి ుర

హర !విసూఫరిజత్ మిదం “

భావం –తిరపురారల శివా !పదిత్లల రావణుడు ఏ శీమా లేకుండా మయడు

లోకాలలో త్నున ఎదిరించే వాడు లేడనుక నానడు, అత్ని 20 చేత్ులూ
ఎపుపడూ ఎవరితోనే య్ుదధ ం చేయ్డం తో తీట కు లకంగిపో య్ాయి.
దీనికి న్న అనుగీహమే కారణం. న్న పాద పదాీలను త్న శిరసుస లనే

పదాీల మాలలతో అరిచంచటం చేత్ అది అత్నికి స్ాధూమైంది. న్న

పూజపై సిథర భకి్ ఉండటం దీనికి కారణం.న్నపాదారవి౦దాలపై దృఢ భకి్ వలే నే అత్నికి అది స్ాధూమైంది. 12-అముషూ త్ితేసవా సమదిగత్
స్ారం భుజ వనం –బలాత్ కైలాసే పి త్ిదదివసతౌ వికీమ య్త్ః

అలభాూ పాతాలే పూలస చలితాంగుసా శిరశి-పరతిషాా త్ియ్ాూసీ దుధావ ముపచితో ముహూతి ఖలః “
భావం –ఈశిరా ! రావణుడు న్న అనుగీహానికి పాత్ురడెై 20 భుజఞలు పొ ందాడు. న్నకృపతో లభించిన ఆభుజఞలశకి్తో నువుి నివశించే
కైలాసపరిత్ం పైనే త్న పరతాపం చూపించాడు. వెంటనే నువుి అనాయ్ాసంగా న్న బ టన వేరలిమొన తో అణచి వేయ్గా పాతాల లోకం లో
కూడా ఉండటానికి వీలు లేకపో యింది. దుషుాడు ఉపకారం పొ ంది దానినమరచి ఉపకారిపైనే బలపరదరశనకు దిగటానికి పూనుకరవటం లోక
సహజం.

13-య్దృదిధం సుతారమో
ణ వరద పరమోచెైచరపై సతీ –మధశచకేీ బాణః పరిజన విదేయ్ తిరభువనః
న త్చిచత్రం త్సిీనిరి వసిత్రి త్ిచచరణయో –రన కస్ాూ ఉననతెైూ భవతి శిరస స్ వయ్ూ వనతిః”
భావం-భకు్ల కు వరాలిచిచ కరరక తీరేచ పరమేశ్ా !బాణాసురుడు మయడు లోకాలను త్న సైనూం తో స్ాిధీనం చేసుక నానడు. సంపద విపరలత్ం
గా స్ాధించి ఇందర పదవిని త్న పదవి కంటే త్కుకవ చేసేశ్ాడు. న్న పద భకు్డు కనుక అత్నికిది ఒక విశ్లషమే కాదు. న్నకు ఎవరైనా శిరసువంచి
నమసకరిసే్ వాడు ఏ ఉననతినెైనా స్ాధించగలడు. అలాంట వరదుడవు నువుి.
14-అకాండ బరహాీండ క్షయ్ చకిత్ దేవాసుర కృపా –విదేయ్స్ాూసీ దూసి్ ి నయ్న విషం సంహృత్ వత్ః
స కలాీషః కంఠే న త్వ కురుతే న శిీయ్ మహో –వికారో పి శ్ాేఘోూ భువన భయ్ భంగ వూసనినః “
భావం –ముకకంటీ !అమృత్ం కరసం సముదర మధనం చేసేటపుపడువెలువడిన కాల కూట విషానిన చూసి దేవ రాక్షసు లు పరళయ్ం వస్ో్ ందని
భయ్పడా్రు. వాళళపై న్నకు పార కరుణ ఉండటం చేత్ ఆ విషానిన మింగి న్న కంఠం లో దాచుకునానవు. దీనితో న్న కంఠం లో ఒక నలే ని మచచ
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ఏరపడింది. తెలేని న్న శరలరం లో ఆ నలే మచచ కూడా న్నకు శ్ోభనే తెచిచంది . వికారంగా లేదు కూడా. లోకుల భయ్ాలను తొలగించే వారి శరలర
వికృతి కూడా క నియ్ాడ దగిందే అవుత్ుందికదా.

15-అసిదద ారాద నెైవ కిచిదపి స దేవాసుర నరే –నివర్ ౦తే నిత్ూం జగతి జయినో య్సూ విశిఖాః
స పశూన్ననశ తాిమిత్ర సుర స్ాధారణ మభయత్ – సీరః సీర్ వాూతాీ న హి పధూః పరి భవః “
భావం -సరి సృషిాకి అధిపతి ఐన సరేిశ్ా !సృషిా దేవ రాక్షస మానవులతో కూడి ఉంది . మనీధ బాణాలు ఎపుపడూ వూరధం కావు. ఎవరిపై
పరయోగిసే్ వారు దాని కి త్గులకకని బాధపడక త్పపదు. అవి జయ్ సిభావం కల బాణాలు అలాంట శకి్గల మనీధుడు నువుి స్ామానూ

దేవత్గా భావించి న్నపై పుషపబాణాలు పరయోగించి న్న మయడవ కంట అగినకి ఆహుతెై శరలరం కరలోపయి, అనంగుడు అయ్ాూడు. ఇందిరయ్
నిగీహమునన వారిపై అవమానం లేక బల పరయోగం ఆరోగూ పరదం కాదు. వినాశ హేత్ువే అవుత్ుంది.

16-మహీ పాదా ఘాతా దతరజతిసహస్ా సంశయ్ పదం –పదం విషోణ ః భారమూదుాజ పరిఘ రుగణ గీహణం
ముహురౌదయ రౌసధ యంయ్ాత్ూ నిభురత్ జఞడా తాడిత్ త్టా-జగదరక్షాయిెై త్ిం నటసి నను వామైవ విభుతా “
భావం –ఉమాపతీ !సంధాూసమయ్ం లో ఒక రాక్షసుడు లోకాలను బాధిస్ ుంటే , వాడిని భయ్పటా , లోకాలను సంరక్షించటం కరసం నువుి

సంధాూ నాటూం చేస్ ునానవు. అపుపడున్న అడుగుల ఒతి్ డికి భయమి హటాత్ు
్ గా తానునాననో లేనో ననే అనుమానం పొ ందుతోంది, ఆ నాటూం
లో అడ్ గడియ్ లాంట న్న భుజఞల ను నువుి తిరపుప టూ ఉంట విషు
ణ స్ాథనమైన ఆకాశం విరిగిన గీహ సమయహాల ై పో తోంది. చెదిరే న్న జటా
జూటం చేత్ మాట మాటకీ దెబాలు తింటునన సిరీ ం పరతి దెబాకీ సిథతిని త్పుపతోంది. సహింప శకూం కాని న్న తాండవనృత్ూం న్నకు గొపప
ఆధిపతాూనిన కలిపంచటం పరమ మనోహరంగా ఉంది.

17-వియ్దాియపీ తారా గణ గుణిత్ ఫేనోదీమ రుచిః-పరవాహో వారాం య్ః పృషత్లఘు దృసా శిశరసితే
జగదీియపాకారం జలధి వలయ్ం తేన కృత్ మి –త్ూనే నెైవోనేనయ్ం ధృత్ మహిమ దివూం త్వ వపుః”
భావం –రుదార ! గంగ ఆకాశమంతా వాూపించి, నక్షత్ర సముదాయ్ం చేత్ ఎనోన రటు
ే గా ఆవిరావిసు్నన గంగ నురుగు తెలేగా ఉంది . ఆ గంగా
పరవాహం న్న శిరసుపై చినన న్నట బ్బందువులుగా దరశన మిసు్నానయి. జగత్ు
్ అంతా ఆ గంగా పరవాహం చేత్ ఆవరి౦పబడి ఒక దీిపాకారంగా
కనిపిస్్ ో ంది. అంత్ట శకి్గల గంగా పరవాహం న్న శిరసుపై చినన చినన న్నట బ్బందువులుగా కనిపించటం చేత్ న్న దివూ సుందర దేహం మహా
మహిమానిిత్మైనదని సపషా ంగా చెపపకనే చెబుతోంది.

18-రధః క్షోణీ య్ంతా శత్ధృతి రగేందయర ధనురధయ –రదా౦గే చందారరౌక రధ చరణ పాణిశశర ఇతి
దిధుక్షోభే కరయ్ం తిరపుర త్ృణ మాడంబర విధి –రిిధేయిెైః కీీడంతోూ న ఖలు పరత్ంతారః పరభుధియ్ః”
భావం –గంగాధరా !తిరపురాసురులు న్నకు గడి్ పో చాలాంట వారు. వాళళను కాలాచలని సంకలిపంచావు. అపుపడు భయమి అంతా న్నకు రధమైంది.
బరహీ స్ారధిగా, మేరుపరిత్ం ధనుసుసగా, సూరూ చందురలు రధ చకాీలుగా అమరిపో య్ారు. ఆ అలప దుసా రాక్షస సంహారానికి న్నకు ఇంత్ట

ఆడంబరం అవసరమే లేదు. సమస్ లోకాలను శ్ాసించేవారి బుదుదలు ఇత్రులపై ఆధార పడవు. పరభువుల బుదుధలు విధేయ్ులతో
వినోదించాలని ఉబలాట పడుత్ూ ఉంటాయి. అందుకే తిరపురాసుర దహనానికి కావాలనే నువుి ఇంత్ట పటాటోపానిన పరదరిశంచావు.
19-హరిసే్ స్ాహసరం కమల బలిమాధాయ్ పదయోః –య్దే కరనే త్సిీనినజ ముదహరనేనత్ర కమలం
గతో భకు్యదేరకః పరిణత్మస్ౌ చకీ వపుషా –త్రయ్ాణా౦ రక్షాయిెై తిరపుర హర జఞగరి్ జగతాం “
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భావం – తిరపురహరా హరా!విషు
ణ వు న్న పదదియ్ానిన వెయిూ కమలాలతో అరిచంచాలని సంకలిపంచి సేకరించి ఉంచితే అందులో ల కకకు ఒకట

త్గిీంది. వెంటనే పదీవంట త్నకనుననే పకలించి పదీ౦గా సమరిపంఛి అరిచంచాడు., విషు
ణ మయరి్ అచంచ భకకి్ యొకక ఆవేశమే చకీం గా
మారి ఆయ్న హస్ా్నిన అలంకరించి విషు
ణ చకీమని పిలువ బడుతోంది. ఆ విషు
ణ చకీమే సమస్ లోక రక్షణకు జఞగుీత్మై నిత్ూం మేలు క నే

ఉంటుంది. భకా్యవేశం తో సమరిప౦ప బడిని విషు
ణ నేత్రమే చకీ రూపం పొ ంది హస్ా్నిన అలంకరించి సరి లోక రక్షణలో నిత్ూ జఞగృత్ంగా ఉననది .
20-కీతౌ సుపే్ జఞగీత్ త్ిమసి ఫలయోగే కీత్ుమతాం –కి కరీ పరధిస్ ం ఫలతి పురుషారాధన మృతే
అత్త్స్ా్వం సంపేరక్షూ కీత్ుషు ఫలదాన పరతిభువం –శుీతౌ శీదధ ాం బధాి దృఢ పరికరః కరీసు జనః “
భావం –య్జేనశ్ా !ఏ య్జా ం అయినా ఎపుపడయ ఒకపుపడు పూరి్ కావాలిసందే. య్జా ం చేసినవాడికి ఫలానిన అందించటం లో నువుి ఎపుపడూ

సంసిదధంగా ముందే ఉంటావు. య్జా ం అనిత్ూమైంది, జడం కూడా. అది ఫలానిన ఇవి లేదుకదా ఏకరీకైనా ఫలదాత్వు పురుషో త్్ ముడవెైన

నువేి. నినున ఆరాది౦చకపో తే ఫలం ఎలా లభిసు్ంది ?జనాలకు ఈ విషయ్ం బాగా తెలుసుకనుక, య్జా ం దాిరా న్న అనుగీహం
పొ ందాలని వేదం పై పూరల్ విశ్ాిసం తో వేదయ క్ ాల ైన య్జఞాలను నిరిహిస్ ునానరు.

“పురి శరలరే శ్లతే పురి దేహే సీదతీతివా పురుషః “అని పురుష శబాదనికివాచకమైన పరమాత్ీకు నిరిచనం. అంటే శరలరం లో ఉండేవాడు. “వేదయ
నిత్ూ మదీయ్తాం త్దుదిత్ం కరీ సినుసీాయ్తాం”అని శంకర భగవతాపదులు ఆదేశించారు. అంటే వేదయ క్ కరీలను ఆచరించమని భావం.
వేద పరతిపాదిత్ య్జన కరీలకు ఫలపరదాత్ పరమేశిరుడే.

21-కిీయ్ాదక్షో దక్షః కీత్ుపతి రదీశస్ నుభురతా –మృషీణామారి్జిం శరణద సదస్ాూ సుసరగణాః
కీత్ు భరంశ స్ వత్్ ః కీత్ుషు ఫలాదాన వూసనినో –దురవం కరు్ శరరదద ావిదుర మభి చారాయ్ హి మఖాః”
భావం –భక్ రక్షక పరమేశ్ా !శరలరధారులకు దక్షుడు అధిపతి. య్ాగ నిరిహణలో గొపప సమరుధడు. ఆయ్న చేసే య్జఞానిన నిరిహించేవారు
స్ామానుూలుకాదు, మహరుిలు. య్జన వేదికపై ఆసీనుల ైనవారు దేవతా సమయహం. ఇనిన సమకూరినా య్ాగ ఫలానినచేచ న్న వలన దక్ష
య్జా ం విధింసమైంది. శీదధ లేనివాడు ఎంత్ వెైభవంగా య్జా ం చేసినా కూడా, ఆ య్జఞాలు చేసేవారికి అనరాధలే కలిగిస్్ ాయి.
య్జనఫల దాత్ శివుడు ఫలాననివిటానికి ఎపుపడూ ఆసకి్గా ఉంటాడు. య్జా ం లోశీదధలేకుండా ఆయ్న అనుగీహం పొ ందలేరు. ఎంత్ట
గొపపవాడెైనా, శ్ాసీ్ య్
ి ంగానే య్జా ం చేసినా అనరాధలే ఫలిస్ా్యి “య్దేవ శీదధయ్ా కరోతి త్దేవ వీరూ వత్్ రం భవతి “అని ఛాందయ గూం చెపిపంది
22-పరజఞనాధం పరసభ మభికం స్ాిం దుహిత్రం –గత్ం రోహిదూాతాం రిరమయి షుమృశూ వపుషా
ధనుషాపణయరాూత్మ్ దివమపి సపతార కృత్మముం –త్రసంత్ం తే దాూపిత్ూజతి న మృగ వాూధ రభసః “
భావం –గౌరలశ్ా !సంధాూదేవి బరహీ కూత్ురు. ఒక రోజు ఆమ లేడి రూపం పొ ంది విహరిస్ ుంటే బరహీకాముకుడెై ఆ లేడి వెంట పడి కూత్ురే

అయినా కీీడించటానికి ఉబలాట పడా్డు. అపుపడు విషయ్ం తెలుసుక నన నువుి పినాకం అనే ధనుసుస ధరించి వేటాడే బో య్వానిగా
ఎడురయ్ాూవు. బరహీ భయ్పడి ఆకాశం లోకి పారిపో య్ాడు. న్న వేటగాని సంరంభం బరహీకు ఎపుపడూ ఒణుకు తెపిపసూ
్ నే ఉంటుంది .
అనుచిత్ంగా పరవరి్ంచే వారికి నువుి సింహ సిపనమే.

23-సిలావణాూంశంస్ా ధృత్ ధనుష మహానయ్ త్ృణవత్-పురః పుేసా ం ధృస్ాావపురమధన పుషాపయ్ుధమపి
య్ది సైణ
త్ ౦ దేవీ య్మనియ్త్ దేహారధ ఘటనా –దవెైతి తాిమదాద బత్ వరద !ముగాద య్ువత్య్ః “
భావం –పరాకీమ పరబల తిరపురాసురిడిని సంహరించిన పరమేశ్ా !అహంకారం తో మనీధుడు న్నకు చిత్్ చాంచలూం కలిగించాలని సంకలిపంచి

విలుే ఎకుకపటా గా నువుి గడి్ పో చనుకాలిచనటు
ే దహనం చేసేశ్ావు. కనుక నువుి మనీధ వికార రహిత్ుడవని భావించాలి. యోగ సమాధిలో
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నిగీహించుక నన శరలరం తో నువుి జగజజ నని అయిన పారితీ దేవిని అరధభాగంగా గీహించావు. త్న ముఖ లావణాూనిన త్లచుక ని ఆమ నినున

సీ్ ల
ి ోలుడిగా భావించి ఉంట, లోకం లో య్ువత్ులు తెలివి త్కుకవ వాళళళ అని నిశచయి౦చాలిస వసు్ంది. ఇది య్దారధమేకడా ఈశ్ా. అంటే
నినున సీ్ ల
ి ోలుడిగా భావించటం తెలివి త్కుకవ త్నమే.

మాలవికాగిన మిత్రం లో మహా కవి కాళ్దాసు “కాంతా సమిీశీ దేహో పూ విషయ్ మనస్ాం య్ః పరస్ా్ దూతీనాం “అనానడు శరలరం లో అరధభాగం
గా పారితిని గీహించినపపటకీ పరమేశిరుడు విషయ్ వా౦చల నుండి ఇందిరయ్ాలను నిగీహించుక నన యోగి పుంగవుల కంటే అగీ
గణుూడుఅని తెలియ్ జపాపడు.

24-సీశ్ానేషాి కీీడా సీరహర !పిశ్ాసస హ చరాః-చితాభస్ాీ లేపః సరగపి నృక కరటీ పరికరః
అమంగలూం శ్రలం త్వ భవత్ు నామైవమఖిలం –త్దాపి సీరూ
్ ర ణాం వరద !పరమం మంగళమపి ‘
భావం –సీర దహనా !శివా !నువుి విహరించేది సీశ్ానాలలో. నువుిపూసుకరనేది శవాలు కాలిసే్ వచేచ బయడిద . న్న మడలో మానవ
కపాలాల దండ. ఇలా న్న సిభావం సరిం అమంగళమే. వరదాత్వెైన నువుి భకు్లకు పరమ శుభ దాయ్కుడవు అవటం ఆశచరూం.

“శివం కలాూణం త్దయ ూ గాదాి శివ పరదతాి దాి శివః “అని శివ శబాదనికి నిరుకి్. శుభాలతో కూడి, శుభాలనిచుసవాడు. అమంగళం గా కనిపించినా
మంగళ కారుడు శివుడు అని తాత్పరూం.

25-మనః పరత్ూకిచ తే్ సవిధ మవధా య్ాత్్ మారుత్ః –పరహు ుషూ దయర మాణః పరమద సలిలో త్సంగిత్ దృశః
య్దా లోకాూ హాేదం హు ద ఇవ నిమజఞూ మృత్ మయిే –త్ధత్ూంత్ స్ త్ిం కిమపి య్మిన స్ తికల భవాన్ “
భావం –దురేీశ్ా !యోగులు యోగ విధానం లో మనసును వాయ్ు స్ ంభన చేసి పరత్ూగాత్ీ లో నిలుపుతారు. అపుపడు వారు
అలౌకికానందానిన పొ ందుతారు. ఆ ఆనందానుభవంగా వాళళ ఒళళళ పులకరిస్ ుంది. కళళళ ఆనంద బాషాపలతో నిండిపో తాయి. ఆ సిథతిలో ఏ
వసు్వును చూసి అమృత్ సరసుసలో మునిగి నంత్ ఆనందం పొ ందుతారో దానిన వాకుకలచేత్ వివరింప శకూం కాదు పరమాతాీ ! ఆ వసు్వు
నువేి. పరమేశిరుడు సచిచదానంద పరబరహీ అని తాత్పరూం.

26- త్ిమరకస్ వం స్ో మస్ వమసి పవనస్ వం హుత్వహ –స్ వమాపస్ వం వోూమత్ిము ధరణి రాతాీ త్ిమితిచ
పరిచిచనాన మేవం త్ియి పరిణతా బ్బభరతి గిరం –న విదిస్ త్్ త్ిం వయ్ మిహత్ు య్త్ిం న భవసి “
భావం –మహేశ్ా !పండిత్ులు నువుి సూరుూడివి, చందురడివి, వాయ్ువు, అగిన, న్నరు, ఆకాశం, భయమి, పరత్ూగాత్ీవు అని కూడా
చెబుత్ునానరు. అవన్నన న్న సిరూపాలుగా, న్న సిరూపానిన పరిమిత్ం చేస్ ూ వాకుకలతో క లుసు్నానరు. మేము మాత్రమీ చరా చర సృషిా లో
నువుి అసలు ఏ వసు్వు కావో తెలుసుకరలేక పో త్ునానం.
27-త్రయిాం తిస్ో ర వృతీ్ తిరభువన మథయ తీరనపి సురా –నకారా దెైివరణల సి్ భి
ి రభి దధతీ్ రణ వికుీతిః
త్ురలయ్ా తే ధామ ధినిభి రవరుంధాన మణుభిః- సమస్ ం వూస్ ం తాిం శరణద గృణోతోూమితి పదం “
భావం –భక్ హృదయ్ావాస్ా పరమేశ్ా !అకార ఉకార మకారాలు కలుపగా ఓం పదం ఏరపడి మయడు వేదాలను, మయడెైనా సత్ి రజస్ట్

త్మోగుణాల వృత్ు
్ లను, మయడులోకాలను, బరహీ విషు
ణ రుదర అనే ముగుీరు దేవత్లనూ బో ధిస్్ ో ంది . గుణాలకు అతీత్ం, షడాావ వికార
రహిత్ం అయిన న్న నిరుీణ రూపమే న్న నాలీ వ సిథతి. సూక్షీ నాదాలతో ఓంకారం ఆ సిథతినే సు్తిసు్ంది విశి మంతా సూక్షీ ఓంకారనాదాలు
వాూపించి న్న నాలీ వది అయిన నిరుీణ త్తాినిన అభి వరిణస్ ునానయి ‘

“ఓమితేూకాక్షరం బరహీ “అని వేదం. ఓంకారమే పరబరహీ వాచకం. ఓంకార మహాతాీయనిన ఛాందయ గూ ఉపనిషత్ విశ్లషంగా వాూఖాూనించింది.
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28-భవః శరోి రుదరః పశుపతి రథయ గీః సహ మహాన్ –త్థా భీమేశ్ా నా వితి య్దభిధానాసా క మిదం
అముషిీన్ పరతేూకం పరవిరచతి దేవా శుీతి రపి-పిరయ్ా య్ాసైీ ధామేన పరణిహిత్ నమస్ో ూ సిీ భవతే “
భావం –శంభో !భవ, శరి, రుదార, పశుపతి, ఉగీ, మహా దేవా, భీమ, ఈశ్ాన అని న్న నామ అషా కం పరసిదధ ి చెందింది. ఒక కకక నామానిన గురించి
శుీతి చకకగా పరతేూకంగా నినున సు్తిస్ో్ ంది. అందరికీ ఇషుాడూ, ఈ రకమైన తేజససవరూపుడు అయిన నినున (న్నకు)నమసకరిస్ ునానను
ఈ నామాల అరధం తెలుసుక ందాం
భవః –”భవతి భవతే వా సరి మితి భవః –”సరిం తానె అయిన వాడు
శరిః –”పరళయిే భయతాని శుీనాతి హినసీ్ తి శరిః ;;-పరళయ్ కాలం లో సమస్ పారణులను హింసించే వాడు
రుదరః –”రోదయ్తి శత్ూ
ర నితి రుదరః –”-శత్ురవులను దుఖపటేావాడు –”సియ్ం రురోద ఇతి వా రుదార “-ఒకపుపడు బారహీ వలన జనీ
పారపి్ ౦చగా దుఖి౦చినవాడు –”రుదం రోదనం దారవయ్తి ఇతి వా రుదరః “-దుఖానిన పో గొటేావాడు
పశుపతిః-”పశూనాం జీవానాం పతిః”పశువులు అనే జీవులు పరమధుల ైన వారికి పరభువు –”బరహీ విదాూః స్ా్వరాంతా శచ పశవః పరికీర్ త
ి ాఃపశవః క్షేత్రజా ఞః తేషాం పతిః తేషాం తారతా ఇతి పశుపతిః”-పశువులు అనే జీవులను సంస్ార బంధం నుంచి రక్షించేవాడు.
ఉగీః –”ఉగీతాిత్ ఉగీః ;;-మికికలి భయ్ంకరుడు
మహా దేవః –”మహా౦ శచఅస్ౌ దేవః “-శ్లీషా ు డెైన దేవుడు
భీమః –”బ్బభేతి అస్ాీత్ తెల
ైి ోకూం ఇతి భీమః “-ములోేకాలను భయ్పటేావాడు
ఈశ్ానః –”ఈసేా ఇతి ఈశ్ానః “-ఐశిరూం కలవాడు.
29-నమో నేదిస్ా ాయ్ పిరయ్దవ ! దవిస్ాాయ్ చ నమో –నమః కరీధిస్ా ాయ్ సీరహర ! మహిస్ా ాయ్చ నమః
నమో వరిిస్ఠ ాయ్ తిరనయ్న !య్విస్ాాయ్ చ నమో –నమః సరిసైీ తే త్దిదమితి సరాియ్ నమః “
భావం –అడవిలో ఉండటానికి ఇషా పడే శివా !నువుి అందరికీ దగీ రగా ఉంటావు. అలాగే దూరంగానూ ఉంటావు. మనీధ సంహారా !మికికలి

సూక్షీ౦ గా, మికికలి పదద ఆకారం గా కూడా ఉంటావు. ముకక౦టీ!బాగా వుుదుదడువు బాగా య్ువకుడివీ కూడా. అంతేకాక సమస్ మయ
అయిన వాడవు. అంతేనా –ఇది అది అని నిరేదశించి చెపేప వూవహారమంత్టన్న మించిన సరి సిరూపుడవు నువుి. అటా న్నకు నమస్ాకరం.

ఈశ్ోేకం కృషణ య్జురేిదం లోని నమక భాగం లోని “నమస్ో సమాయ్చ రుదారయ్చ “అని నమః నమః అని చాలా స్ారుే వచేచ మంతారనికి

అనుసరణ.

30-బహుల రజసే విశ్ోిత్పతౌ్ భవాయ్ నమోనమః –జనసుఖ కృతే సతోిదేరకే మురడాయ్ నమో నమః
పరబల త్మసే త్త్సంహారే హరాయ్ నమో నమః –పరమహసి పదే నిసత్ ైగుణయూ శివాయ్ నమో నమః “
భావం –జగదీశ్ా !నువుి సమస్ సృసిా కారూం నిరిహించేటపుపడు రాజయగుణానిన ఎకుకవగా కలిగి ఉంటావు. పరజఞసుఖ పాలనలో సత్ి

గుణానిన, పొ ంది మృడుడవు అవుతావు. సృషిా ని లయ్ం చేసేటపుపడు త్మోగుణ సంపనునడవెై హరుడు అనిపించుక ంటావు. కాని నువుి
మీ మయడు గుణాలకు అతీత్ుడవే. గొపప తెజససవరూపుడవెై శివుడు అనిపించుక ంటావు.అంత్ట విశిసుాడ వెైన న్నకు నమోవాకాలు.
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ఈపదాల అరాధలు గీహిదద ాం –
భవః –”భవతి భవతే వా సరి మితి భవః –అంతా తానె అయిన వాడు
మృడః-”మృడ య్తి సుఖ య్తి భకా్నితి మృడః;”-భకు్లను సుఖింప జేసవ
ే ాడు –”సియ్ం సుఖీ వా “తాను సుఖం కలవాడు అని కూడా
హరః –పరళయ్ం లో సమస్ మయ లయింప జేసేవాడు –”భకా్నాం ఆరి్ హరతీతి హరః “భకు్ల పీడను హరించేవాడు
శివః –‘శ్ామూతి పరమానంద రూపతాిత్ నిరిికారో భవతీతి శివః –”బరహాీనంద సిరూపుడు, నిరాకారుడుకనుక శమించి ఉండేవాడు –”శ్లరతీ
సజజ న మనాంసి ఇతివా “-ఇత్నిలో సజజ నుల మనసుస ఉంటుంది –”శ్లతే సజజ న మనసుస ఇతివా “-స్ాధుజన హృదయ్ వాసి –”శివం కలాూణం
త్దయ ూగాదాి శివః “-శుభం తో కూడిన వాడు. “శివో పరదాత్ వా శివః “-శుభాలనిచేచవాడు
.

31-”కృశ పరిణతి చేత్ః కేేశ వశూం కవ చేదం –కవ చ త్వ గుణ సీమోలే ంఘిన్న శశి దృదిధః
ఇతి చకిత్మ మందీకృత్ూ మాం భకి్ రాధాత్-వరద చరణ యోసే్ వాకూ పుషో పపహారం “.
భావం –భక్ వరదా శివా !నామనసుస కృశించే లక్షణం కలది. ఎనోన కషాాలకు వశమైనది. కనుక నా మనససకకడ ?ఎలే పుపడూ పరిమిత్ులు
మించి ఉండే న్న మహిమ ఎకకడ ?ఏవిధంగా న్న గుణాలను నామనసు భావి౦చ గలదు ?దానికి అది స్ాధూం కాని పనికదా అని ఎంతో

భయ్పడుత్ునానను. కాన్న న్న పై భకి్ ననున మండుడిని చేయ్టం లేదు. అది ననున యిెంతో ఉతాసహ వంత్ుణీణ,సమరుదడిని చేస్ ుంది. దాని
ఫలిత్ం గా న్న పాద దియ్ానికి ఈ శ్ోేకాలనే పుషాపలను కానుకగా ఆ భకి్యిే సమరిపంప జేస్్ ో ంది.
“భకి్ః కిం న కరోత్ూహో వనచరో భాకా్వత్౦స్ాయ్తే “అనానరు శంకర భగవతాపదులు శివానంద లహరి లో. భకి్చేయ్లేని పని లేదని తాత్పరూం.

32-అసిత్ గిరి సమం స్ాకత్కజజ లం సింధు

పాతేర –సుర త్రు వర శ్ాఖా లేఖిన్న పత్ర
మురలి

లిఖతి య్ది గృహీతాి శ్ారదా సరి కాలం

–త్దపి త్వ గుణానా మీశ పారం న య్ాతి
“

భావం –పరమేశ్ా !సముదరం పాత్రగా, కాటుక
క ండ అంత్ కాటుక మసి తో, కలప వృక్షపు
క మీ ఘంటం గా భయమి అంతా రాసే పత్రం

గా ఏరపడి వీటననినట స్ాయ్ం తో స్ాక్షాత్ు
్
సరసితీ దేవి యిే లేఖకురాల ై వారయ్టానికి

పూనుక నాన న్న గుణాలననినటన్న వారయ్టం

స్ాధూం కాదు కదా.
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“య్ాత్ర వాచో నివర్ ంతే అపారపూ మనస్ా సహా “అని శుీతి. ఒకపుపడు వాకుకలు పరమాత్ీను వరిణంచటానికి పూనుక ని క ంత్దాకా వెళ్ే శకూం
కాక మనసుతో అవి తిరోగమనానిన పొ ందాయ్ని. సరిం తానె అయిన పరబరహీను వరిణంచటం అస్ాధూం అని భావం.
33-అసుర సుర మున్ననె్ై రరిచత్ సేూందు మౌళళః-గీథిత్ గుణ మహిమోన నిరుీణ సేశిరసూ
సకల గుణ వరిసాః పుషపదంతాభి దానో –రుచిర మలఘు వృతె్ ఃత స్ో్ త్ర మేత్చచకార “
భావం –శ్లీషా రాక్షస, దేవ, ముని గణాలచే అరిచంపబడే పరమేశిరుడు చందురని శిరోభయషణంగా ఉననవాడు, గుది గుచిచన సదు
ీ ణాల

మహిమకలవాడు, తిరగుణాలకు అతీత్ుడు. అలాంట సరేిశిరుని మహిమలను వరిణంచే ఈ స్ో్ తారనిన పుషపదంత్ుడు కూరాచడు. అత్డు
భకు్లకు ఉండాలిసన లక్షణాలునన శ్లీషా ుడు.భావ గరిాత్మైన ఈ స్ో్ త్రం ఎంతోమధురమైనది ఛందసుససంబంధించిన విశిషా మైన వృతా్లతో
రచి౦ప బడింది.

34-”అహరహరనవదూం

దూరజటేః స్ో్ త్రమేత్త్ –పరతి

పరమ

భకా్య

శుదధ

పుమానూః

చిత్్ ః

స భవతి శివ లోకే రుదార

త్ులూ

స్ థాత్ర-

పరచురత్ర ధనాయ్ుః పుత్రవా
న్నకరి్ మాంశచ”
భావం

సంబంధించిన

–పరమేశిరుని
ఈ

స్ో్ త్రం

ఉత్్ మమైనది. పరతి రోజూ రాగ

దేిషాదులతో కలుషిత్ం కాని

శుదధ మనసు కలిగి, పరమభకి్

తో దీనిన పఠించే వాడు, ఈ
లోకం లో అత్ూధిక ధనానిన,

పూరాణయ్ుసుసను, పుత్ురలను
కీర్ న్న
ి

పొ ందుతాడు.

మరణించాక శివ లోకం లో
రుదురనితో సమానుడవుతాడు.
ధూరజట

అంటే-”ధూః

భార

భయతా జఃటః జటా య్సేూతి
ధూరజటః”-భారమైన

కలవాడని అరధం

35-మహేశ్ానానపరో

జడలు

దేవో

మహిమోనః నా పరాసు్తిః-అఘోరానానపరో మంతోర నాసి్ త్త్్ వం గురోః పరం “
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భావం –సృషిాలో పరమేశిరునికి మించిన దెైవం లేడు.పరమేశిరునికి చెందిన అఘోర (స్ౌమూమైన )మంత్రమైన పంచాక్షరికి మించిన మరో
మంత్రం లేదు, శివునికంటే, పంచాక్షరికంటే మించినవీ గురువు కంటే పరత్త్ి మైనదీ ఏదీ లేదని తాత్పరూం.

సుందర కాండ లో హనుమ
సుందరకాండ మనోభీస్ాాలను ఫలపరదం చేసే, మధుర కాండ. నాకు ఇందులో ఆంజనేయ్ుడు బహు పారాశవలతో, విభినన భావాలతో
కనిపిస్్ ాడు. వీటలో జఞతి లక్షణమైన వానర లక్షణం తో పాటు,

అమాయ్క,, తొందరపాటు, ఆలోచనారహిత్, నిశ్లచషా , నిరిేప్

లక్షణాలూ, ధీర వీర, పరాకీమ శ్ౌరూ పారాశవలూ, ధీశకి్,
మతిమంత్త్ిం, రామభకి్, పరభుభకి్, కారూ నిరిహణ దీక్ష,

అమీను చూడలేకపో య్ాననన వేదన ఎవరినినో చూసి

సీత్మీ అని భావించి పొ రబడిన విధం, త్పుప చేసి వెంటనే

సరి

దిదద ుక నే

మానూలక్షణం

అనినటకీ

మించి

త్న

శకి్య్ుకు్ల సమాహారమైన విశిరూప సందరశనం చూస్ ,
ఇంతింతెై

ఎదిగి

మహో ననత్ుడెైన

తీరు

కనిపిస్ ుంది.

చంచలత్ిం కరతిలక్షణ. దాని నుంచి పరిణతి స్ాధించిన వృషా

కపి,

హరి మనకు

దరశనమిస్ా్డు.

ఒకరకంగా

సిరలట్స

పరసనాలిట అనిపిస్ ుంది. కాని అది వినాశనానికి కాక

మానవోదధ రణకు, సకల జన శ్లీయ్సుసకు, లోకకలాూణానికి,
ఆది దంపత్ుల సమాగమానికి రామనామ నిరినదరత్కు

పరాకాషా గా వెలుగొందాడు అని నాకు అనిపిస్ ుంది. ఈ

భావాలు చాలాకాలం గా మనసులో గయడు కటుాక ని

ఉనానయికాని,
ఇపపటకే

ఈ

భావాలతో

జనుల

మనసుసలలో

సుపరతిసిాత్మైన భావాలను కి౦చ పరచానను

క ంటారేమో అనే సందేహం ఉండటం వలన ఇపపట వరకు

స్ాహసించలేక పో య్ాను. కాన్న వారం పది రోజులనుంచి భావాలు సుళళళ తిరుగుత్ూ ఉకికరిబ్బకికరి చేస్ ుంటే ఆయ్నమీదే భారం వేసి అడుగు

ము౦దుకేస్ ునానను. దీనికర నేపధూంకూడా ఉననది సుమారు పాతికేళళ కిీత్ం కృషాణజిలాే కైకలూరుకు చెందిన,రామాయ్ణ సుందరకాండ
పరవచన నిషాణత్ులు బరహీశ్రీ పరిమి రామకృషణ శ్ాసి్ ి గారు రోజూ అకకడినుంచి ఉయ్యూరువచిచ స్ాయ్ంత్రం ఖచిచత్ంగా 6-30నుంచి
8గంటలవరకు ఉయ్యూరు విషాణవలయ్ం లో పరవచనాలు చేశ్ారు. నేను రోజూ వెళ్ే ఆసకి్గా వినేవాడిని. ఆయ్న నా శీదధకు చాలా

సంతోషించేవారు. వారికి చేతిలో పుస్ కం అవసరం లేదు. అంతా వాచో విదేయ్మే. అనరీ ళ ధారా పాత్మే. ఒకస్ారి సుందర కాండ పరవచనం
అయ్ాూక వారికి సతాకరం చేస్ ూ ననున మాటాేడమనానరు. నేను బరహీశ్రీ జనమంచి శ్లషాదిర శరీగారి రామాయ్ణ స్ారం రోజూ చదివి రడీ గా

వెళళళవాడిని, అంత్కు మించి క త్్ విషయ్ాలు చెబుతారేమోననన ఆలోచనతో. ననున మాటాేడమంటే “అంతా బాగానే ఉంది కాని శ్ాసి్ గ
ి ారు
హనుమ లంకలో కాలుపటా చందురని చూసి పొ ంగిపో వటం, మధువనం లో అందరితోపాటు మధువు ఆస్ాిదిస్ ూ నృత్ూం చేయ్టం వంట క నిన

ఘటాాలు మన దృషిాకి తీసుకు రాలేదు. జనమంచి వారి వాూఖాూనం చాలా విషయ్ాలు తెలియ్ జేస్్ ాయి. శ్ాసి్ గ
ే లేదు
ి ారు దానిన చూసినటు
అనిపించింది అని నిరొీహమాటంగా చెపాపను “ ఆయ్న పరవచన తీరును బాగాహెమల ైట్స చేసి మాటాేడాను. ఆయ్న తానూ జనమంచి వారి రచన

చదవలేదన్న, కాని అందులో విషయ్ాలు నేను చెపిపందుకు చాలా సంతోషించారు. మళ్ళళ అకకడే రామాయ్ణం చెపపటపుపడూ వెళళళవాడిని.
ననున చూసి దగీ రగా కూరోచమని స్ౌ౦జా చేసేవారు నిత్ూం. ఎవరైనా ఏదెైనా క త్్ గా తెలుసుకరవాలననది నూత్నంగా చెపాపలననది నా దృషిా.
ఆ వేడిలోనే అపుపడే “శ్రీహరి దూూత్ం “అనే పేరుతో హరి అంటే కరతి, వానరమనే అరధంతో సుందరకాండ హనుమ దౌత్ూం గురించి పాతిక
ముపైఫ పేజీలు రాశ్ాను పదద బారు నోట్స పుస్ కం లో.. అది నా సరిసిం అనుక నానను. ఆసమయ్ం లో నేనుజగీ య్ూపేట దగీ ర గండారయి

హెమసూకల్ లో సైన్స మేసార్ గా పని చేయ్టం, మా అననయ్ూగారబాాయి రా౦ బాబు పళ్ే కుదరటం, నేను అకకడే ఉండటం వలన ఇంటకి

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

సునానలు వగైరా రిపేర్ పనులతో వాళళళ సరదటం తో నేను వచిచచూశ్ాక ఆపుస్ కం నాకు కనపడకకపో వటం తీవర నిరాశ కలిగించింది .
చాలాకషా పడి రాసిన రచన అది. త్రాిత్ సుందరకాండ పుస్ కం మా బావగారు శ్రీ వివేకాంద్ గారు ఇసే్ పారాయ్ణ చేయ్టం.

ఆత్రాిత్ అడా్డ హెమసూకల్ లో హెడ్ మాసా ర్ గా 1987 జూన్ నెలాఖరుకు రిటైరయిేూటపుపడు సూకల్ పేరంట్సస కమిటీ అధూక్షులు డా శ్రీ
మేడూరి బాల రత్నవర పరస్ాద్ ఆపాూయ్ంగా నాకు శ్రీమాన్ చలమచరే వెంకటశ్లషా చారుూల వారి వాూఖాూనంతో ఉనన సుందరకాండ పవిత్ర
గీంధానిన కానుకగా అంద జేశ్ారు. అదొ క సువరణ అవకాశంగా భావించి అపపటనుంచి కీమం త్పపకుండా వీల ైనపుపడలాే పారాయ్ణ చేస్ ూ

ధనురాీసం లో మా సువరచలానజ నేయ్ దేవాలయ్ం లో కన్నసం 3స్ారుే అయినా పారాయ్ణ చేస్ ూ ఈ 2020 ధనురాీస్ానికి 67స్ారుే
పారాయ్ణం చేసిన అదృషా వంత్ుడిని అయ్ాూను. ఇంత్మాత్రం చేత్ అదంతా నాకు మనసుకు పటా ందనికాన్న అందులోని లోత్ులు
అరధమయ్ాూయ్నికాన్న అనుకరవటం లేదు. విపులాచ పృధీి. ఈ నేపధూం లో ఈ “ సుందర కాండ లో హనుమ బహుముఖీన వూకి్త్ిం
“మొదలు పటా రాసు్నానను. దీనికి నాకు పరణాళ్క లేదు. లాప్ టాప్ ముందు కూరుచని, తోచింది సందరా శుదిధగా రాయ్టమే నాపని. ఫలిత్ం
దెైవా దీనం.

సుగలీవుని పనుపున శ్రీ రామాజా గా దక్షిణ వెైపు సీతా దేవిని వెత్కటానికి అంగదుని నాయ్కత్ిం లో జఞంబవంత్ ఆనజ నేయ్ాదులు బయ్లేదరి
దక్షిణ సముదరం చేరి అలసి కాసేపు విశీమించి సముదర లంఘనం విషయ్మై చరిచ౦చు క ంటునానరు. ఇదేమీ త్నపనికానటు
ే నిరిేప్ంగా ఒక
ఎతె్ న
త బండమీద హనుమ శ్రీరామనామ

ధాూనం చేస్ ూ పులకించి మైమరిచిపో త్ూ విభయతి పొ ందుత్ునానడు. వానరనాయ్కులు త్మ

బలాబలాలను నికకచిచగా బేరలజు వేసుక ంటునానరు. శత్ యోజన విసీ్ రణ సముదారనిన లంఘించి అమీవారి జఞడ కనిపటా తిరిగి రాగల
సమరుధడు వారిలో ఎవరూ లేరని చివరికి తేలుచక నానరు. కిం కర్ వూమ్ ?త్మలో హనుమ లేడేమీ అని విత్రికంచారు. సకల బల
తేజససంపనునడు ధీర వీర శ్ౌరూ హనుమాన్ కు మాత్రమ సముదర లంఘనం చేయ్గలవాడని జఞమావాన్ తెలియ్ జేయ్గా, ఆయ్న ఉనన
చోటుకు వెళ్ే, అత్ని ధాూనం అయిేదాకా వేచి ఉండి,ముక్ కంఠం గా హనుమ మాత్రమ లంకను చేరగలడు అని చెపిప అది పరభు, రామకారూం
అన్న గురు్ చేశ్ారు. యోగబలం స్ాధించి సపృహలోకి వచిచ న హనుమకు వారి మాటలు వినిపించాయి. వారిలో దెైనూం పరసుపటంగా కనిపిస్్ ో ంది.
చినన వారు చేత్ులు జయడించి నిలిచారు. అది సుగలీవాజా గా జఞ౦బవాన్

నిరణయ్ంగా, య్ువరాజు కరరికగా గురి్ంచాడు. “నేనా !సముదర

లంఘనమా మహాత్ుీలారా !పరాచికాలాడుత్ునానరా ?అంత్ట శకి్ స్ామరాధయలు నాకకకడివి ?స్ామానూ వానరుడను. శకి్కి మించిన భారం
నాపై పటా టం సముచిత్మా. చిననపుపడు సూరుూని దగీ రకు బాలూ చాపలూం తో తెలిసీ తెలియ్ని వయ్సులో

వెళే ానేమో ?దానికి

పారయ్శిచత్్ మయ అనుభవించి దవడ వాయ్ గొటా ౦చు క నానను కూడా. ఇది అలవిగాని పనినాకు అని సవినయ్ంగా వినన విసు్నానను
“అనానడు వృదధ జఞంబవంత్ునితో. ఆయ్న చిరునవుి నవిి “ఆ౦జ నేయ్ా !మేమందరం మా శకి్స్ామరాధయలను చెపుపక ని మా లో ఎవరివలాే
ఈ ఘనకారూం స్ాధూం కాదని ఏకాభి పారయ్ానికి వచిచ, న్న శకి్, య్ుకి్, ధీ శకి్, యోగ తేజసుసలన్నన పరిగణనలోకి తీసుక ని కారూభారానిన న్నకు
అపపగిస్ ునానం. క్షేమ౦గా వెళ్ే లాభంగా తిరిగిరా. మా అ౦దరి ఆశ్రసుసలు, రాజు సుగలీవుని ఆజా ,శ్రీరామ అంగలకారం మా మాటలోే ఉనానయి.
సందేహింప పని లేదు. అమృత్ ఘడియ్లు సమీపిస్ ునానయి. ఈ సమయ్ంలో పరయ్ాణం సరి విధ విజయ్కారకం అవుత్ుంది “అనానడు.
లేచి నుంచొని పదద లకు నమసకరించి ఆశ్రరాిదం పొ ందాడు.అయినా హనుమమనసులో ఎకకడయ సందేహ బీజం మొలకతి్ ంది. పరే౦గిత్ గాీహి,
జఞాన వయో వృదుద జఞమావాన్ ఇక ఆ సందేహ బీజం వృక్షం కాకూడదని అకకడికకకడే చిదిమేయ్ాలని భావించి, అకకడి వానరులందరి చేతా
శ్రీరామ నామం బ్బగీ రగా చేయించాడు మాట చెపపకుండా కను సైగలతో. ఇంకేముంది. పరవశించి పో య్ాడు వీర ధీర బుదిహమాన్ హనుమ.
రామ నామో చాచరణతో పాటు హనుమ గుణ గానం బాలాూది చేసిన స్ాహస కృతాూలు గేయ్ాలుగా పాడించాడు. ఒకరక గేయ్ానికి ఒకరక అంగుళం
పరిగిపో య్ాడు హనుమ. పూరి్గా ఎదిగి పో యి యోగలశిరుడెై ముకుళ్త్ హస్ా్లతో నిలుచునానడు. ఒకరకంగా సు్త్ులకు ఉబ్బా పో య్ాడు.
త్న బలం త్నకు తెలిసి వచిచంది. తాను త్పప ఈ అఘటనఘటనా స్ామరధ యం ఎవిరికీలేదని పూరి్ విశ్ాిసం, నిశచయ్ం కలిగింది. “వానరుడే
మహన్నయ్ుడు శకి్య్ుత్ుడు, య్ుకి్ య్ుత్ుడు వానరుడే “అనిపించాడు. ఈ ఉతాసహపు పొ ంగు చలాేర కుండ కపి సైనూం హనుమపై పుషప
వృషిా కురిపించారు. అంతే అదే గొపప బలవరధక టానిక్ గా పని చేసింది. అందరి వదాద సలవు తీసుక ని” జై శ్రీరాం” అంటూ ఉచెైచిసిరం తో
దికుకలు పికకటలేే టు
ే నినాదం చేయ్గా కపి సేన కూడా గొంత్ు కలుపగా, అపపటకే విజయోత్సవ వాతారణం కనిపించింది అందరి ముఖాలలో.
ఆనందం బాషాపలుగా కనునలనుండి సరవించింది. “విజయోసు్ దిగిిజయోసు్ “నాదాలు దశ దిశలా మారు మోరగాయి. “ఆపదామపహరా్రం
దాతారం సరి సంపదా౦-లోకాభిరామం శ్రీరామం భయయో భయయో నమామూహం “శ్ోేకం అందరి నోటామంగళ త్ూరూ ధిని లా వినిపించి౦ది.
“త్తో రావణ న్నతాయా స్తీ్తాయా శశత్్ర క్ర్శనః –ఇయేష పద మనేాసుు౦ చార్ణే చరితే పథి”
ఇదీ సుందరకాండలో మహరిి వాల్మీకి పరధమ శ్ోేకం. సికారూ విరోదాలను రూపు మాపే వాడూ, సరి సమరుధడు హనుమంత్ుడు, రావణుడు
అపహరించిన సీతాదేవి ఉండే చోటుకు వెత్కటానికి సిదధ స్ాధుూలు దేవత్లు తిరుగాడే ఆకాశ మారీ ం లో బయ్లేదరాలని భావించాడు. శ్రీరాముని
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

అభుూదయ్ం కరరుత్ూ, పరి దినాలలో సముదరం ఉపొ పంగినటు
ే త్న శరలరానిన పంచేశ్ాడు. తానునన మహేందర పరితానిన కాలితో ఒకక నొకుక
నొకకగా దానిపై ఉనన సకల వృక్ష పరసూనాలు ఆయ్నపై రాలిపడి పూజ చేస్ ుననటు
ే కనిపించాయి. అకకడి విదాూధరులు భయ్పడి ఆకాశమారీ ం
పటాారు. హనుమ పని రామకారూం వానరకారూం కూడా. ఋషులు ఆకాశం లో నిలబడి ఆశ్రరీంతారలు చదివి దీవించారు. ముడుచుక ని ఉనన
తోకను ఒకక స్ారి ఝాడించగా అది సరపం లాగా భయ్భారంత్ులిన చేస్ ూ, గరుత్ీంత్ుడు కాళళతో తీసుకు పో యిే కాల సరపం లా భాసించింది.
నడుం సననగా చేసుక ని కాళళను,చేత్ులు మడ కుంచించి, త్నలో నిక్షిప్మైన మహా తేజసుసను. మరింత్ పరిగేటే ు చేసుక ని ముఖం పైకతి్ ,
తోట వానరులతో “య్థా రాఘవ నిరుీక్ ః శరః శిసన వికీమః

-గచేఛత్్ దిదీ మిషాూమి లంకాం రావణ పాలితాం-నహి దరక్షాూమి య్ది తాం

లంకాయ్ాం జనకాత్ీజఞం -అనేనెైవ హి వేగేన గమిషాూమి సురాలయ్ం “విడువబడిన రామబాణం లక్షూం వెైపు ఎలా దూసుకుపో త్ుందయ అంటే
ఎనిన విఘానలు మధూలో వచిచనా ఆగకుండా, నేను కూడా రావణపాలిత్ లంకకు చేరతాను. అకకడ సీతా దేవి కనపడకపో తే, అదే వేగంతో
సిరీ ం వెళ్ే వెత్ుకుతా. అకకడా జఞడ దొ రకకపో తే, క్షణం ఆలసూం చేయ్క రాక్షసరాజు రావణుడిని లంకతో సహా పకలించి బంధించి తీసుకు
వస్ా్ “అని వానరులకు ఉతాసహం కలిగించి త్న దెైన మారీ ం లో పరయ్ాణం స్ాగించాడు.
ఒకకస్ారి

వెనకిక

చూస్

నిరిేప్ంగా

త్పసుస

చేసుక ంటునన

హనుమ
పరిసరాలనే

మరిచపో య్ాడు. మంతారంగం
సంగతి తెల్మదు. త్నపై ఇంత్
పను

భారం

పడతారని

ఊహించలేదు. అకకడి వారి
పదద రికానిన

మాటను

గౌరవించి

సముదర

లంఘనకు

బయ్లేదరాడు.

కాన్న చపల

చిత్్ ం కదా,

త్నబలమేమిటో త్నకు తెల్మదు. దీనిన బయ్టకి తేవటానికి జఞంబవంత్ుని తెలివి కలిస్ొ చిచంది. ఉబేాయించాడు స్ో్ తారలతో, ముఖ సు్తి ఎంత్ట
స్ాహస్ానికైనా పురిగొలుపత్ుంది. సమయోచిత్ ధరీం అంటే ఇదే. త్న బలపరాకీమాలు వారి నోట వెంట విని పొ ంగి, య్దారధమని గీహించి
కారోూనుీఖుడయ్ాూడు. అజఞానం పొ ర తొలగి జఞాన జయూతిసుస దరిశంచాడు. పరభుకారూం త్న దెైవం రామకారూయ్జఞానికి తాను ఒక సమిధను
మాత్రమ అనే ఎరుకకలిగింది. ఎరుకకలిగితే శరలరం లో సరి శకు్లూ శత్ పత్ర పదీ౦ లాగా విచుచక ంటాయి. ఇక ఎదురననది ఉండదు.
అస్ాధూం సుస్ాధూమౌత్ుంది. అందుకే వీడయ కలు పలుకుత్ూ రాముడు విడిచిన బాణ౦ లాగా లక్షాూనిన చేరతాను అనానడు. అపపటకే రామబాణ
మహాత్ీయం అతినికి వాలివదఘటా ం లో అంత్కుముందు సప్ తాల భంజనం లో పరత్ూక్షంగా చూసి ఉనానడుగా. కనుకనే అలా పలకగలిగాడు.
సీత్మీ జఞడ దొ రకకపో తే ఏం చేస్్ ానో అననదికూడా విసపషా ంగా చెపాపడు మహా మతిమంత్ుడు హనుమ.
ఆకాశం లో చేత్ులు స్ాఛి హనుమ ఎగురుత్ుంటే, ఆ చేత్ులు పరిత్ శిఖరాలనుంచి వసు్నన అయిదు త్లల సరాపలులాగా ఉనానయి.
ఒకరకస్ారి మరల కిందకు దిగి ఎగురుత్ుంటే సముదరజలాలను తాగుత్ునానడేమో అనిపించింది. రండుకళళళమరుపులతో ఉనన
అగినగోళాలుగా,ఉదయించే సూరూ చందురలాే దరశనమిచాచయి. ఎరీని ముకుక కాంతి వలన ముఖం సంధాూరాగ సూరుూని త్లపిస్్ ో ంది. తోక
ఇందరధిజమే అనిపించింది. తోకను త్న చుటూ
ా చకాీకారం గా ముడుచుక ని ఎగురుత్ుంటే సూరుూని కిరలటం లాగా అందులోని సూరుూనిలాగా
భాసించాడు. వాల మయలం చీలచబడిన గైరికాది ధాత్ుమయ్మైన గిరిలా కనిపించాడు. కట పరదేశంనుంచి వెళ్ ళననగాలి మేఘ గరజనలా ఉననది.
ఉత్్ రదికుకలో కనిపించే తోకతో ఉండే ఉలక ఏమో అనే భరమకలిగిస్్ ో ంది . ఆకాశం లో హనుమ, కిీంది జలరాశిలో ఆయ్న పరతిబ్బంబం చూస్
తెరచాప తో గాలి వేగానికి అతి వేగంగా వెడుత్ునన నావ లాగా ఉనానడు. ఆయ్నగమన వేగానికి గాలి భయ్ంకరంగా గరిజంచే సముదరం కూడా
అందరలన కలవర పరుసు్నానయి.ఆయ్న గమన వేగానికి సముదర జలం మేఘ మండలం దాకా వాూపించి శరతాకల మేఘ సదృశంగా ఉననది .
సముదర సరాపలు అలే కలోేల జలదినుంచి భయ్ంతో పైకగసి ఆయ్న త్మను భక్షి౦చ టానికి వసు్నన గరుత్ీ౦త్ుడేమో అనుక నానయి, హరి
వీరుని న్నడ పది యోజనాల వెడలుప, ముపైఫ యోజనాల పొ డవుతో సముదర జలం పై బహు సుందరంగా భాసించింది . అది సముదరంలో
వాూపించిన దటా మైన నిరీల మేఘాల వరుస లాగా ఉననది. సముదరజలం అత్ని వేగానికి అడుగంట దయర ణి ఏరపడినటు
ే ,ఏదయ ఉపదరవం
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రాబో త్ునన సూచనగా ఉననది. రంగురంగుల మేఘాలమధూ, మబుాల చాటున దాగి మళ్ళళ బయ్టకి వసు్ంటే చందురనిలా అనిపించాడు.
త్నవంశ పావనుడెైన శ్రీ రాముని కారూ దురంధరుడు కనుక గురువు సూరుూడు, త్ండిర వాయ్ువు త్మపరతాపాలను చూపక చలే గా కనికరంగా
ఉనానరు. య్క్షకినెనర కింపురుషాదులు ఋషులు హనుమ ను చూసి స్ో్ తారలు చేసి , మానసికరలాేసం కలిగించారు.
ఇక్షాికు వంశజుల ైన సగర
పుత్ురలతో వరిధలిేన,ఆ వంశ
క్షేమం

గౌరవం

స్ాగరుడు

కరరే

త్నలో

తానూ

విత్రిక౦చు

క నానడు.

“వానరకుల

శ్లీషా ుడు

హనుమకు నేనిపుపడు ఏదయ
క ంత్ స్ాయ్ం చేయ్కపో తే
లోకం ననున నిందిస్ ుంది.
ఇఖాికు

వంశకులజుడెైన

శ్రీరాముని దూత్ హనుమ.
అత్నికారాూనికి ఏ కషా మయ
రాకూడదు.

అలసి

పో యి

ఉంటాడు కనుక కాస్ విశ్ాీంతి
పొ ందే

ఆలోచన

చేయ్ాలి.

విశ్ాీంతి

త్రాిత్

య్ధాపరకారం

రటా ంచిన

ఉతాసహంతో

గమాూనికి

బయ్లేదరి

వెడతాడు

భావించాడు.

“అని
త్నలో

దాగిఉనన మైనాక పరిత్ం
ఇపుపడు

తోడుపదటాడని

అనుకరని, పిలఛి “మైనాకా
!పాతాళం లో ఉనన రాక్షసులు భయమిపైకి రాకుండా ఉండటానికి ఇందురడు నినున నాలో ఇనుప గడియ్గా అడ్ ంగా ఉంచాడు. నువుి
రాక్షసమయకలు పైకి వచిచ చెలరేగకుండా పాతాలలోక దాిరానిన బాగా కపేపశ్ావు. నువుి అనిన వెైపులా పరగగల స్ామరధయముననవాడివి.
కనుక “సంచోదయ్ామి తాిముతి్ సా గిరి సత్్ మ –స ఏష కపి శ్ారూ
ద ల స్ా్వ ముపరేూతివీరూవాన్ –హనుమాన్ రామకారాూరధం భీమకరాీ ఖ
మాపుేత్ః –అసూ కారూం మయ్ాకారూ మిక్షాికు కులవరి్నః “అంటూ సీతానేిషణ అనే పవిత్రకారూం పై వచిచన హనుమ మనకు అతిధి .
పూజన్నయ్ుడు. కనుక న్నటపైకి వచిచ న్న శిఖరం పై కాసేపు విశీమించమని నాత్రఫున అరిధంచు “అని కరరాడు.
సముదురని మాటకు గౌరవమిచిచ మైనాకుడు పదద చెటా ు, తీగలతో పైకి వచిచ త్నశిఖర దరశనం కలిీ ంచి నూరుమంది సూరుూలు ఒకే స్ారి
ఉదయించినటు
ే అధికకా౦తితో విరాజిలాేడు. ఇది త్న పరయ్ాణం లో తొలి విఘనం గా భావించి హనుమ, తానూ మహావేగంగా పరిగి మేఘానిన
వాయ్ువు చెదరగోటా నటు
ే త్న రొముీ దెబాతో సునాయ్ాసంగా పడేశ్ాడు. అకస్ాీత్ు
్ గా ఇలా జరుగుత్ుందని భావించని మైనాకుడు
బ్బత్్ రపో యి, హనుమ వేగానిన మచుచక ని పులకించి ఆనందించి. మానవ రూపం పొ ంది “కపి శ్లీస్ా ా! హనుమంతా !ఎవిరికీ స్ాధూంకాని పని
చేస్ ునానవు అభినందనలు. కాసేపు నా శిఖరం పై విశీమించి సేద తీరుచక ని మళ్ళళ పరయ్ాణం స్ాగించు. సముదురడు రాముని పూరుిలచే
వరిదలిేనవాడు. కనుక రామహిత్ం కరసం ననున ఇలా చేయ్మని చెపిపంచాడు. న్నకు ఆతిధూమిచిచ త్నకరరిక తీరుచకరవాలని త్లచాడు. మాకూ
మీకూ చాలాకాలం నుంచి సత్సంబంధాలునానయి. ఇది అతిధి ధరీమే. న్నకు నేను చేసే పూజ మీ త్ండిర వాయ్ు దేవునికిచేసే పూజ
అవుత్ుంది. కృత్ య్ుగం లో పరితాలకు రకకలు ఉండేవి. గరుత్ీ౦త్ు నిలాగా, వాయ్ువు లాగా అనిన దికుకలకు యిెగిరి పో యిేవి. సకల
జీవరాసులు మా గమనానికి భయ్పడి పో య్ాయి. ఇందురని పారరిధంచాయి. శత్కీత్ువు ఐన దేవేందురడు పరితాల రకకలను
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వజఞరయ్ుధంతో ఖండించాడు. నాపైకి కూడా రాగా మీ త్ండిర దయ్తో అత్నికి అందకుండా ననున విసిరేశ్ాడు. నేను వచిచ ఈ సముదరం లో
పడటం వలన నా రకకలు అలాగే సురక్షిత్ంగా ఉనానయి. కనుక స్ాగరుడికీ నాకూ పరమ ఆతీీయ్ుడవుకనుక మా ఆతిధూం పొ ంది వెళళళ
“అని వేడుక నానడు. మతిమాన్ హనుమ “న్నఆదరణకు సంతోషం. న్న దరశనమే నాకు ఆతిధూం. నేను కర్ వూమ్ మరువరాదు. చీకటపడే లోగా
లంకకు చేరాలి. నేను చేసిన పరతిజా పక
ర ారం ఎకకడా క్షణం కూడా ఆగకూడదు “అని చిరునవుితో సమాధానం చెపిప త్న పవిత్ర హస్ ం తో
మైనాకుని తాకగా సముదర, మైనాకులు “న్న వలే రామకారూం సఫల్మకృత్ం అవుగాక “అని రామకారాూనికి త్గీ టే ు ఆశ్రరిదించగా రివుిన
ఆకాశ్ానికి యిెగిరి హనుమ వాయ్ుమారాీన గమనం స్ాగించాడు.
ఈ భాగం లో హనుమ ను సూరూ చందర అగిన వాయ్ు రూపాలుగా వరిణంచాడు వాల్మీకి మహరిి. వారి పరతాపాలన్నన ఆయ్నలో నిండి
నిబ్బడీకృత్ం అయ్ాూయ్ని భావన. కనుక కారూం అస్ాధూం కాదని సూచన. సూరూ వాయ్ుదేవులు కూడాఆయ్నకు అనుకూలంగా ఉండి
స్ాయ్ం చేస్ ునానరు పరతాపాలు చూపక త్గిీ ఉనానరు. మహరుిలు, దేవత్లు మొదల ైనవారు ఆశ్రరిదించారు.వారి ఆశ్రసుసలు అమోఘం
కనుక త్పపక ఫలిస్ా్యి. ఇకకడ స్ాగరుని ఆలోచనా అభినందన్నయ్మే. హనుమకు కాసింత్ విశ్ాీంతి నివాిలని ఆతిధూమిచిచ ధనూత్
చెందాలని

భావించటం సహజం.

కనుక

హనుమ త్ండిర

మైనాకుడికి చేసినస్ాయ్ం గురు్క చిచ అత్ని దాిరా

త్న

కరరిక

తీరుచకరవాలనుక నానడు. మైనాకుడూ త్నవంత్ు ధరీం నెరవేరాచడు. మైనాకుని రకకలు కతి్ రి౦పబడ లేదనే సత్ూమయ మనకు తెలిసింది
ఇకకడ. కారణం వాయ్ువు అనన విషయ్మయ అరధమైంది. కాన్న వీరిదదరికీ హనుమ చేసిన పరతిజా తెల్మదు. ఆతిధూం ఇదాదము అనే ధాూసత్పప
రామ కారాూనికి ఆలసూకారణం అవుతాము అనన ఆలోచన లేదు వారికి. అందుకే సంస్ాకర వంత్ుడు హనుమ సునినత్ంగా వారి మరాూదలకు
అది సమయ్ం కాదని త్న పరతిన విషయ్ం చెపిప నిరుత్్ రులనుచేసి తెలివిగా బయ్ట పడా్డు. త్క్షణ వివేకమే ఎపపటకీ ఉత్్ మ
ఫలిత్మిసు్ందని మనకు కూడా ఎరుక పరచాడు ఆంజనేయ్ుడు.
హనుమ చేసినపనికి దేవేందురనితో సహా సకల దేవత్లు మచిచ ఆశ్రరిదించారు. మైనాకునితో ఇందురడు “న్న పనికి పీరతి చెందాను. ఇకపై
నావలన న్నకు అపకారం జరగదని హామీ ఇసు్నానను. జంకు గొంకులు లేకుండా సుఖంగా

వరిధలే ు. మహా స్ాహసకారాూనికి

వ డిగటా నహనుమకు వందయోజనాలు దాటగానే అత్నికి ఏ అపాయ్ం వసు్ందయ అని భయ్పడా్ం. ఏమాత్రం భయ్పడని హనుమ కు నువుి
చేసిన స్ాయ్ం విలువలేనిది. రామదూత్కు నువుి చేసిన సతాకరానికి అత్ూంత్ పీరతి చెందాను “అని నిండుమనసుతో అభినందించాడు.
హనుమ తిరిగి వచేచటపుపడెైనా త్నా ఆతిధూం గీహిస్్ ాడనన క ండంత్ ఆశతో మైనాకుడు న్నటలో మునగకుండా, ఇందురడిచిచన అభయ్౦ తో
అలాగే ఉండిపో య్ాడు.
. ఇందరి ఆశ్రసుసలు దండిగా పొ ందిన హనుమ అత్ుూతాసహంతో ఆకాశం లో సముదారనిన క్షణకాలం లో దాటగా, దేవ, గ౦ధరి, సిదధ, మహరుిలు
సూరూతేజం తో ఉనన నాగమాత్ సరస తో కూ
ీ ర రాక్షస రూపం దాలిచ నోటని ఆకాశమంత్ చాచి హనుమ పరయ్ాణానికి ముహూర్ కాలం
విఘనం కలిగించమని,అత్ని బలపరాకీమాలు తెలుసుకరవటానికి అది పనిక సు్ందని, ఉపాయ్ంతో అపాయ్ం ఎలా త్పిపంచుక ంటాడయ
చూదాదమని కరరారు. ఆమ అలాంట రూపమేదాలిచ హనుమమారాీనికి అడు్ నిలిచ,”దేవత్లు నినున నాకు ఆహారంగా పంపారు. నినున
తినేస్్ ాను నా నోటే ో పరవేశించు “అననది. చాలా ఆనందంగా ఆమకు నమసకరించి “రాముడు త్ముీడు లక్షీణుడు భారూ సీత్తో త్ండిర
దశరధుని ఆజా గా దండకారణూం పరవేశిసే్ మాయ్ా వేషంతో సీత్ను రావణుడు అపహరించుక ని పో యి లంకలో దాచాడు. సీత్ జఞడ తెలుసుక ని
రమీనన రామాజా తో దూత్గా వెడుత్ునానను. నువుి ఇపుపడు రామ రాజూం లోనే ఉనానవని గీహించు. కనుక పరభువుకు స్ాయ్ం చేయ్టం
న్న విధి. కాదంటావా రామకారూం పూరి్ చేసి తిరిగి వచిచన్న నోట పరవేశించి న్నకు ఆహారమౌతాను అని పరతిన చేస్ ునానను నముీ “అనానడు,
త్నను దాట ఎవరూ ముందుకు పో లేరని, త్నకు కబరహీ వరం ఉంది “అననది కామరూపిణి సరస. బుదిధమాన్ హనుమ వెంటనే ఆమ నోటే ో
పరవేశించి క్షణం లో బయ్టకి వచేచసి “దాక్షాయ్ణీ !న్నవు కరరినటేే న్న నోటే ో దూరాను బయ్టకి వచేచశ్ాను. బరహీవరం స్ారధకమైంది కదా.
నమస్ాకరం “అనానడు. ఆమ త్న సహజ రూపం పొ ంది “హరి శ్లీస్ా ా!ఇక సుఖంగా పరయ్ాణం స్ాగించు సీతాదేవిన్న, రాముడిని కలిపి పుణూం
కటుాకర “అని దీవించింది. దీనితో నాగమాత్ ఆశ్రసుసలూ దకిక మరింత్ ఉతాసహం తోపరయ్ాణం స్ాగించాడు. కిీందికి ముడుచుక నన రకకలతో
నాలుగు దికుకలకు వాూపించిన పరిత్ రాజు లాగా హనుమ కనిపించాడు.
ఈఘటా ం లో దేవత్లు హనుమ ధీశకి్ని పరల క్షించారు. వివేకంతో అత్డు సురస నోటే ో దూరి అవూవధానం గా బయ్టక చిచ త్న తెలివి తేటలు
పరదరిశంచి సురసదాిరా దేవ య్క్ష గ౦ధరి మహరుిల అభిమానానిన పొ ంది ఆశ్రసుసల౦దు క నానడు. ఇవన్నన అత్ని బలానిన మరింత్గా
పంచాయి. మేధసుసను పదును పటాాయి. అఘటన ఘటనా సమరుధడు అనిపించుక నానడు. కనుక అత్నికి దుషకరకారూం ఉండదు అని తేట
తెలేమైంది.
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ఇంకర విషమ పరలక్షను ఎదురుకనానడు హనుమ. కామరూపి సింహిక చాలాకాలం త్రాిత్ త్నకు మంచి ఆహారం గా అతి పదద పారణి లభిస్ో్ ందని
ఎంచి, హనుమ న్నడను పటా గుంజింది. ఈఅకస్ాీత్ు
్ ఘటనకు ఆశచరూపో యి, పరచండమైన ఎదురుగాలి చే వెనకిక నడుసు్నన పడవలాగా
త్నపని అయిందని, అనిన వెైపులకు పరికించి చూడగా, న్నట నుంచి పైకి లేచిన ఒక పదద జంత్ువు కనిపించగా, త్మకు ఒకపుపడు సుగలీవుడు
సముదరం లో న్నడను బటా వెనకిక లాగే అతిపదద జంత్ువు ఒకట ఉంది అని

హెచచరించిన విషయ్ం చటుకుకన సుపరించి,ఆజంత్ువు అదే

అయి ఉంటుందని నిశచయించి, వరాికాల మేఘం లా త్న దేహానిన మరింత్ పంచాడు. సింహిక కూడా ఆశచరూపో యి,పాతాళ బ్బలం లాంట
త్ననోరు విస్ ృత్ంగా తెరచి,హనుమను త్రమస్ాగింది. అంత్ విశ్ాలమైన నోటతో త్నను కబళ్సు్ంది అని వెంటనే గీహించి, దాని నోరు, దేహ
పరిణామం, పారణస్ాథనం
బుదిధతో

చూసి

సూక్షం

గీహించి,

మహా

చాకచాకూంగా త్న శరలరానిన అత్ూంత్
వేగం గా త్గిీంచుక ంటూ దాని నోటే ోకి
దూరిపో య్ాడు.

రాహువు

మింగుత్ునన

చందురడులాగా

కనిపించాడు

సిదధచారణులకు.

వెంటనే సింహిక ఆయ్ువు పటే ను
గోళళతో అత్ూంత్ వేగంగా అది నోరు
మయయ్క

ముందే

ఉపాయ్ంగా

మనోవేగం

చీలిచ,
తో

పైకి

ఎగిరిపో య్ాడు. అది విగత్ జీవియిెై
సముదర

జలాలపై

పడిపో యింది.

అపుపడు ఆకాశ దేవత్లు –”తాం
హతాంవానరే ణాషు పతితాంవీక్షూ
సింహికాం-భయతా నాూకాష చారలణి
త్మయచుః
వానరశ్లీస్ా ా,

పే వగోత్్ మం

“అంటే

హనుమా !ఒకగొపప

జంత్ువును చంపి భయ్ంకర కారూం
స్ాధించావు.

ఇక న్న అభీషాానికి

తిరుగు

లేదు.

“ధృతి,రదృషిారీతిరాదక్క్షూం స కరీసు న
సీదతి.”-సతెైససంభావిత్ః పూజూః పరతి పనన పరయోజనః “’న్నలాగా ధెైరూ, సూక్షీబుదిధ, బుదిధ కుశలత్, స్ామరధయం ఉననవాడు ఎపుపడూ పరాజయ్ం
పొ ందడు “అని ఆకాశ భయత్ సంత్తి అభినందించి ఆశ్రరిదించాయి. ఇలా సింహికను సంహరించి దాదాపు సముదరం అంతా దాటేసి , ఒకకస్ారి
అనిన వెైపులకు చూడగా మనోహరమైన వృక్షజఞలం తో లంకానగరం, దక్షిణ తీర మలయ్పరిత్ం. దానిపై తోటలు కనిపించాయి.
ఇపపటదాకా అతి పదద గా ఉనన త్న దేహానిన ఒకక స్ారి చూసుక ని, అంత్పదద రూపంతో రాక్షసులకు కనిపిసే్ తానెవిరో తెలుసుకరవాలనే
త్పనఉత్ుసకత్, త్నునపటుాక నే పనానగం చేస్్ ారని గీహించాడు. చిటకలో విరాట్స రూపానిన,మయడడుగుల దానం కరరి బలిని పాతాళానికి
తొకేకసిన వామన మయరి్గా రూపం మారుచక ని మామయలు కరతిలాగా కనిపించాడు. అవిలి తీరానిన ఎవరూ చూడకుండా చేరి, లంబగిరి
శిఖరం పై దిగాడు. అకకడ నుంచి దేవత్ల రాజధాని అమరావతి లాగా ఉనన లంకానగారానిన చూశ్ాడు –
“సస్ాగరం దానవ పననగాయ్ుత్ం –బలేన వికీమూ మహో రిీ మాలినం –నిపత్ూ తీరే చ మహో దధే స్ దా –దదరశ లంకా మమరావతీ మివ “
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రాక్షసులు, పననగులు ఉండే, పదద అలలలో్ కూడిన శత్యోజన విసీ్ రణ మహా సముదారనిన త్న సీియ్ బలంతోదాట , తీరం చేరి, అపర
అమరావతి లాగా ఉనన లంకానగారానిన కనులారా స్ాయ్ం వేళ చూశ్ాడు.
202శ్ోేకాల ఈ పరధమ సరీ లో హనుమ బయ్లేదరిన దగీ రనుంచి నాన్ స్ాాప్ గా పరయ్ాణం చేసి విడువబడిన రామబాణం లక్షూం చేరినటు
ే లంక
కు చేరాడు. మధూలో ఎనోన హుషారురుకలిగించేవి భయ్పటేావి సంగత్ులు ఉనానయి. లక్షూం వెైపు స్ాగే మనిషి ఎకకడా అలసత్ిం చూపరాదు.
అనుకరకుండా ఎదురయిేూ భరమ పరమాదాలను సూక్షీ బుదిధతో వివేకానిన జయడించి పరిషకరించుకరవాలే కాని భయ్పడి వెనకడుగు వేయ్రాదు
అనే సతాూనిన లోకానికి చాటాడు. మంచి పనికి దేవత్లుకూడా ఆమోదం చూపి ఆశ్రరిదిస్్ ారని తెలియ్ జేశ్ాడు. వారికి కావాలిసంది
లోకకలాూణమేగా. ఆతీీయ్త్ చూపినవారిపటే మైనాకుని ఆదరించినటు
ే ఆదరించి ఆనందం చేకూరాచలి. పరలక్షా సమయ్ంలో సూక్షీగాీహి గా
ఉండాలి. త్ననే చంపాలనుక నన సింహిక గరాినిన నేరుపగా ఖరిం చేసిటే ు, దారికి అడ్ ం తొలగించు కరవాలి. అపుపడే త్ధాసు్ దేవత్లు సంపూరణ
అనుగీం చూపి కారాూనికి స్ానుకూల వాతావరణం కలిగిస్్ ారు. ఇలా ఎకకడ ఒడిదుడుకు లేరపడినా హనుమ ధెైరూ శ్ోరూ స్ాహస బుదిధ వివేకాలతో
అధిగమించి అనుక ననది స్ాధించాడు ఇదే ఈ సరీ లో మనం గీహించాలిసంది. సముదరం లో ఎలాంట త్మాషా జీవులు౦టాయో, వాట సవూ
ు ప
సిభావాలేలా ఉంటాయో మహరిి చూపించాడు. సింహిక లాంట పరమాదకర జంత్ుఉ ఉంటుందని రాజుసుగలీవుడు చెపిపన విషయ్ానిన సదయ ూ
సుపరణకు తెచుచకరవటం మహామతిమంత్ుడెైన హనుమ వివేకం. అదే మరిచ పో యి ఉంట లేనిపో ని పరమాదం లో పడేవాడు. త్క్షణ ఆలోచన
త్టలే త్ లాగా రావాలి అపుపడే గొపప ఫలిత్ం లభిసు్ంది. టూూబ్ ల ైట్స బురీ ఐతే వెలిగే లోపు జీవిత్ం ఆరిపో వచుచ.,

సముదరం లంఘించి తిరకూట పరిత్ శిఖరం పై ఉనన లంకా నగరం చూశ్ాడు హనుమ. హరి దరశనానికి పులకి౦చా యిేమో చెటే ు అననటు
ే
సువాసన వెదజలేే పూల వరిం కురిపిసే్, పూలతో చేయ్బడిన కరతిలా ఉనానడు. అలసట నిటూ
ా రుపలు లేకుండా ఉనన అత్డు “వందేమిట
సహసర యోజనాలునన సముదరమైనా దాటేయ్ గలను “అని కించిత్ గరింతో రొముీ విరుచుక నానడు. ఇది సహజ మానవ లక్షణం. కంటతో
ఎటు చూసినా లంక మహా శ్ోభాయ్మానంగా పచచ పరుపు పరచినటు
ే కనిపించి,జయ్ధాినాలతో “పచచ జండా “ఊపుత్ుననటే ని పించింది.
పరతిపారకారం సిరణమయ్ం. కళళళ జిగేలు మనే కాంతి మయ్ం. విశికరీ నిరిీంచిన ఈ నగరం తిరకూట శిఖరం పై ఉండటం తో ఆకాశం లో
తేలుత్ుననటు
ే అనిపిస్ ుంది. సంకలపమాత్రం తో సృషిాంచిన విశికరీ శిలప నెైపుణాూనికి అబుారపడా్డు. కరటలు అగడ్ లు రమూ భరీయ
హరాీయలు కను విందు చేశ్ాయి. కూ
ీ ర రాక్షసులచేత్ అనుక్షణం కాపాడబడే లంక ఒకపుపడు కుబేరుడిది. అత్నిన నెటా స
ే ి ఆకీమించాడు రావణా
బరహీ.

ఇపుపడు విచికిత్సకు లోనయ్ాూడు మారుతి. “వానరులు ఇకకడికి వచిచనా ఏమీ చేయ్లేరు. దేవత్లు కూడా లంకను జయించలేరు.
సప్ తాళ భంజనానిన ఒకే బాణం తో చేసిన రాముడు కూడా ఏమీ చేయ్లేడేమో ఇకకడికి వచిచ. “పారపాూపి మహా బాహుః కిం కరిషూతి రాఘవః
“అసుర పరవృతి్ కల రాక్షసులముందుస్ాంత్ినం పని చేయ్దు. వారు సంపనునలు కనుక దానమయ పని చేయ్దు. బలగరిముననవారు
కనుక భేదమయ కుదరదు. బలపరాకీమబుదిధ విశ్లషం ఉననవారుకనుక య్ుదధ ం చేత్ కూడా నిగీహింప బడరు. లంకకు రావటానికి అంగదుడు,
న్నలుడు, మా రాజు సుగలీవుడు నాకు మాత్రమ స్ాధూం. ముందు సీతాదేవి జఞడ వెతికి, ఆత్రాిత్ కర్ వూమ్ ఆలోచిస్ా్ను “అని ఆలోచించి,
మళ్ళళక్షణం ఆలోచించి “నేను పరస్ ుత్ం ఉనన రూపం లో లంకలో పరవేశించకూడదు. కపట కూ
ీ ర వర్ నుల ైన రాక్షసులను వంచించటం పరస్ ుత్ం
త్పపదు.ఇలా కనిపిసే్ దొ రికి పో తా. చినన రూపం లో ఇంత్ లంకంతా వెదకటం చాలాకషా ం. కనుక మధేూ మారీ ం గా చిననదీ కాక పదద దీకాని
మదూం రూపం పొ ంది రాతిర వేళ లంక చేరి అనుకుననపని స్ాధిస్్ ాను.
ఇంత్ట మహా నగరం లో సీతాదేవి ఎకకడ ఉననదయ ఎకకడ రావణుడు దాచిపటాాడయ తెలుసుకరవటం మహా కషా ం . ఆమ ఒంటరిగా ఉంట నేను
ఒంటరిగా చూస్ా్ను. వివేకం పరదరిశంచకపో తే, కావాలిసన పనికూడా దూత్ చేతిలో విఫలమౌత్ుంది. రాజు మంతిరఎంతో ఎనినవిదాలో ఆలోచించి
పని నిరణయిస్ా్రు. అవివేకి ఐన దూత్ దానిన చెడ గొటా వచుచ “ఘాత్య్ంతి హి కారాూణిదూతాః పండిత్ మానినః “అని ఆరోూకి్. అంటే అన్నన
త్మకే తెలుసు అనుకునే దూత్లు ఇచిచన పనులు చెడగొటా చెడ్ పేరు తెచుచక ంటారు రాజకారూం విఫలమౌత్ుంది. శ్రీరామకారూం నా మయలాన
చెడిపో వటానికి వీలేే దు. నేను అవివేకి గా ఉండక పో వటం ఎలా అనేది పదద సమసూ. సముదర లంఘనం విఫలం కారాదు. రాక్షస రూపం
దాలిచనా, రాక్షసులు తేలికగా గురి్ంచే బుదిధ సూక్షం కలవారు. ఇకకడ రాక్షసులకు తెల్మకుండా గాలికూడా వీయ్దుఅని నా అభిపారయ్ం. వాళే కు
తెల్మనిది ఏదీ ఉండదు. కనుక చినన కరతి రూపం లోనే రాతిరపూట లంక పరవేశం చేస్్ ాను. రాతిర పూట ఎవరికీ కనిపించకుండా లంకానగరం అంతా
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

వెదకి అమీవారి జఞడ తెలుసుక ంటాను “అని బహువిధాల ఆలోచించి ఒక నిశచయ్ానికి వచిచ సూరాూస్ మయ్ం ఎపుపడు అవుత్ుందా అని
ఎదురు చూశ్ాడు.
రాతిరకాగానే “పిలిే అంత్”రూపం పొ ంది, విశ్ాల లంకానగరమంతా గాలి౦చటానికి సిదధమయ్ాూడు. శుభకారాూనికి సముదురడు,
మైనాకుడు,సూరుూని వంట తానూ చుకకల మధూ పరకాశించే చందురడు కూడా హనుమకారాూనికి స్ాయ్ం చేస్ ుననటు
ే వెనెనల కురిపించాడు,
అపుపడు శంఖం, పాలు, తామర త్ూడులు లాగా తెలేగా సరసుసలో నుంచి పైక చిచన హంస లాగా తారాపతి చందురడు మారాజల హనుమకు
దరశనభాగూం కలిగించాడు అని58శ్ోేకాల దిితీయోధాూయ్ం. -”శంఖపరభం క్షీర మృణాల వరణ –ముదీ చచ మానం వూవ భాసమానం –దదరశ
చందరం స హరి పరవీరః –పో పూ
ే య్ మాన౦ సరసీవ హంసం “
ఈ సరీ లో హనుమ ఆలోచనలు యిెంత్ విస్ ృత్ంగా ఉనానయో, దూత్కారూం ఎలా కతి్ మీద స్ాములాగా ఉంటుందయ . కారూం సఫలం అవటానికి
ఎంత్గా వివేకం బుదిధ సూక్షీత్ అవసరమో నిరూపించాడు, ఒకకటే ధేూయ్ం హనుమది –అదే రామకారూ స్ాఫలూత్. అందుకే వచిచన తాను
పరిపరి విధాల విత్రికంచి “నేతి నేతి “అని పండిత్ులు త్రికంచి బరహాీనిన దరిశంచే పరయ్త్నం చేశ్ారో అలా చేసి ఆదరశ దూత్ అనిపించాడు.
చందర పరకాశమయ ఆత్నికి గొపపగా సహకరించింది. అందుకే వాల్మీకి రసవత్్ ర శ్ోేకం లో ఉపొ పంగి పో యి వరిణంచాడు. ’ఘాత్య్ంతి హి
కారాూణిదూతాః పండిత్ మానినః” అనన రుషి వాల్మీకి వాకూం లోకం లో నానుడిగా నలుగుతోంది ఇపపటకీ. రస సిరూపుడు పరమాత్ీ కనుక
కవితా రసపరవాహమే ఇకకడ కనిపించింది.
కాలోచిత్ ఆలోచన హనుమ పరతేూకత్. బలమైన సైనికులు అకుక్షణం పహారా కాసు్నన, వెైభవం లోకుబేరుని అలకానగరం లా, దేవేందరని
అమరావతిలా, సిరణదాిరాలు వెైడూరూవేదికలు నేలంతా రత్నఖచిత్ంగా వెైడూరాూలమటే తో సుందర వెైభవ లంకను హనుమ చూశ్ాడు.
దానిగురించి మనసులో “ఈ లంక గొపపత్నం కుముడుడికి, అ౦గ దుడికి సుషేణుడికి,మైంద దిివిదులకు, సుగలీవ కుశపరివానరరాజుకు
రుక్షునకు కేత్ుమాలికి మాత్రమేచేరటానికి స్ాధూం ఇది. “అనుక నానడు. మరి తానూ వచాచడుగా, దానిన గురించి చెపుపకరకపో వటం వినయ్
లక్షణం ఇకకడ భాసించింది. ఇత్రుల బలపరాకీమాలు తెలిసి పొ గడటం వీర ధీర లక్షణం. హనుమ అదే పాటంచి సుభాష్ అనిపించుక నానడు.
రామ, లక్షీణ శ్ౌరూ పరాకీమాలు ఒకస్ారి గురు్ చేసుక ని వారిదదరూ అనాయ్ాసంగా లంకను జయించగలరు అని నమీకం కలిగింది. లంక
“రతానలే వస్ా్ాలుగా, స్ామాగిీ నిలవచేసే క టేే కరాణభరణాలుగా, య్ంతారగారాలే స్ నాలుగా ఉనన సరి శ్ోభిత్ అయిన య్ువతి”లాగా
కనిపించి౦ది కురాీడికి. అపుపడు మరో పరలక్ష ఎదురొకనానడు.
లంకా నగర దేవత్ వికృత్ముఖం, భయ్ంకరమైన కళళళ, అయిన నిజ రూపం తో కనపడి పదద గా అరుసూ
్ , హనుమను చూసి “ఓకరతీ!
నువెివరవు. ఎందుక చాచవ్ న్న పారణాలు తీసే లోపు నిజం చెపుప. సరి సురక్షమైన లంకలో న్నకు పరవేశం లేదు “అనగా అత్ూంత్ వినయ్ంగా
“అమాీ !అంతా నిజమే చెప్ ా అబదధ ం చెపపను. అసలు నువుి ఎవరు త్ల్మే . ఎందుకు భయ్ంకర రూపంతో ననున అడు్కును్నానవు,
బదిరిస్ ునానవు ?”అడిగాడు. కామరూపి ఐన ఆమ “రాక్షసరాజు రావణ ఆజఞావరి్ని. నగరానిన కాపాడటం నా విధి ననున ఎదిరించటం ఎవరికీ
స్ాధూం కాదు. నా పరమేయ్ం లేకుండా లంకలో నువుి పరవేశించలేవు. నినున ఇపుపడే దీర్ నిదరలోకి పంపిస్్ ా. “అననది. పరితాకారంలా ఉనన
దానిన చూసి ఇక య్ుదధ మే త్క్షణ కర్ వూం అనుకరని, ఎందుకైనా మంచిదని “అందంగా ఆకరిణగా ఉనన ఈ నగరానిన చూడాలనే కరరిక కలిగింది.
ఇకకడి వనాలు ఉపవనాలు అడవులు ముఖూమైన ఇలుే చూడటానికి మాత్రమ వచాచను “అనానడు
వికృత్ంగా వికటాటా హాసం చేస్ ూ అది ‘న్న దురుాదిధ నాకు తెలిసింది ననున ఓడించాకుండా లంకానగర సందరశనం న్నకు శకూం కాదు “అని
దబాయించింది. త్గుీ బాలయ్ాూ త్గుీ అననటు
ే హనుమ “మంగళాకారిణీ !నేను ఈ పటా ణం అలాఅలా చూసి వెళ్ే పో తానేం ”అనానడు. ఇక
ఆలసూం చేయ్టం మంచిదికాదని ఆ రాక్షసి అరచేతితోచాచి హనుమను గటా గా క టా ంది . ఆమకంటే పదద ధిని చేసి హనుమ ఎడమ చేతి వేరళళళ
ముడిచి పిడికిలితో బాదాడు. ఆ దెబాకు దిమీ తిరిగి బ మీకనిపించి నేలపై పడిపో యింది. సీ్ ి కదా అని జఞలిపడగా గరిం ఖరిమైన అది
హీన సిరంతో “మహా బలా హనుమా ! పరసనునడవు కా. కాపాడు సీ్ ల
ి ను ధీర వీర శూరులు చంపరాదు. కనిపించే లంకాపురిని నేనే
మహాబలుడవుకనుక ననున జయించావు. పూరిం బరహీ నాకు ఒక వరం ఇచాచడు. దానిపరకారం ఎపుపడు వానరుడు త్నపరాకీమంతో
ననున వశం చేసుక ంటాడయ , అపుపడు రాక్షసులకు భయ్మేరపడుత్ుంది. అది నిజమైంది న్న దరశనం తో. బరహీమాట య్దారధం. దానికి తిరుగే
లేదు. దురాీరీ రావణుడు సీతాపహరణం కారణం గా సకల రాక్షస సమయహంతో వినాశనం చెందే కాలం న్న రాకతో సమీపించింది . కనుక ఏ
పనిమీద శ్ాపగీస్ మై బలహీనపడిన ఈ లంకకు వచాచవో, ఆపనులన్నన య్ధేచచగా నెరవేరుచక ని, న్న ఇషా ం వచిచనటు
ే తిరిగి, సీతామాత్
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దరశనం చేసుక ని వెళళళ “అని దీవించింది-”పరవిశూ శ్ాపో హతాం పురలం –య్దృచచయ్ా త్ిం జనకాత్ీజఞం సతీం విమారీ సరిత్ర గతో య్ధా
సుఖం “
52శ్ోకాల త్ృతీయ్ సరీ ఇది. లంకను అందమైన సరాిభరణ శ్ోభిత్ య్ువతిగా వాల్మీకి హనుమ చేత్

వరిణం పజేయ్టం సరదాగా

బాగుంది.అనిన వేళలా బలం ఉపయోగించరాదు కనుక అంత్ భీకరాకారంగా ఉనన లంకా ధీ దేవత్ కనిపించినా “మంగళసిరూపిణీ “అని
సంబో ధించటం హనుమ లోని వెటకారం కనిపసు్ంది. ఆమ పరసననత్కూ కారణమ మయింది ఆమాట. ఎవరైనా ఎందుక చాచవని అడిగితె
లోక సహజంగా “ఊరికే చూటాానికి వచాచను “అంటాం. హనుమా అలానే అనానడు. దెబాకు దెయ్ూం పరిగతి్ నటు
ే ఒకక ముషిాఘాతానికి దాని
నిజసిరూపం బయ్ట పడేటే ు క టాాడు హను. కనుక సమయ్ం చూసి బలం పరదరిశంచాలి ఇకకడ త్పపలేదు. లంక దేవత్ య్దారధం చెపేపసింది.
బరహీవరం కూడా వివరించి చెపిప లంకా నగర సందరశనకు గలీన్ సిగనల్ ఇచిచ పచచ జండా ఊపింది. హనుమకు మరో రహసూం ఆమ వలన
తెలిసింది. శ్ాపో పహత్ లంక అనే పరమ రహసూం కూడా తెలిసింది. అంటే ఆయ్ువు పటుా చికికంది. అడగకుండా ఆమ సీతా దేవి ఇకకడే ఉంది
అని రూఢిగా చెపపటమే కాదు భవిషూత్ దరషాగా హనుమ ఆమను దరిశంచి వెడతాడు అని నమిీ ఆశ్రరిదించింది. మహరిి ఏది చెపిపనా ఇంత్
కాీంత్ దరశనంగా ఉండటం విశ్లషం.
లంకా దేవత్ను చంపి హనుమ దాిరం కాని పరదేశందాిరా పారకారం దాట , శత్ుర శిరసుపై కాలు పటా నటు
ే ఎడమ పాదం పటాాడు. శుభానికి
కుడికాలు పటాాలి అశుభానికి ఎడమపాదం అననది మన సంపరదాయ్ం. అది తెలిసిన పరజా ఞ శ్రలి. రాతిర వేళ య్ధేచచగా లంకలో తిరిగి చూశ్ాడు.
గాన నృతాూలతో నగరం అటా హాసంగా ఉననది. అభి వృదిధకి చిహానల ైన పదీ సిసి్ క అనే నిరాీణ విశ్లషాలు చూశ్ాడు. అన్నన అత్ుూత్్ మ గృహ
సముదాయ్ాలే. అంటే వాసు్ పరకారం సరితో భదరంగా నిరిీంచినవే. ‘దుషరరదేశమైన లంకలో పరవేశించగలిగాను కనుక రామ సుగలీవుల
మనోరధం ఈడేరుగాక “అని సంకలపం చెపుపక ని ఆన౦దించాడు “సుశ్ాీవ మధురం గలత్ం తిరస్థ ాన సిరభయషిత్ం”అపసరసలులాగా రొముీ.
కంఠం, శిరసుస అనే మయడు స్ాథనాలనుంచి పుటా న మధురగలతాలు వినానడు. అనేక రకాల భవనాలు వివిదాకృత్ులునన సీ్ ల
ి ు కనిపించారు.
రండు చేత్ులు వూత్ూస్ ం గా పటా , భుజఞలను త్డుత్ూ వచేచ ధినితో సింహనాదాలను జపంగా చేస్ ూ ఉనన వారి వేద మంతారలు వినానడు.
బరహీభాగం పఠించే వారు, రావణ స్ో్ త్రం చేస్ ూ గరిజ౦చేవారి నాదాలు వినానడు. నగరం మధూలో ఉనన గయఢచారులను, రాక్షస సేన నూ
చూశ్ాడు. దీక్షలో ఉననవారు జడలు కటా నవారు, బో డిత్లలవారు, ఎదుదతోలు కటా నవారు దిగంబరులు, పిడికిలి నిండా ఆయ్ుధాలు
ధరించినవారు, జయ్ హో మం చేసేవారు, కూట,ముదీ ర, దండాయ్ుధ దారులు, ఒంట కనున అంటే “ఏకాకననయ్ూలు”, ఒంట చెవి ఏకా
కరణయ్ూలు, వేరలాడే పొ టా స్ నాలవారు, వంకర మొహాలవారు, అవయ్వాలు విషమంగా ఉననవారు, విలుే కతి్ శత్ఘినఅంటే ఇనుపగద
ఆయ్ుదాలుననవారు, జఞనెడు ఉండే ముసలం,పరిఘ ఆయ్ుధంగా ఉననవారుకనిపించారు. ఆశచరూమైన కనులతో, దుననపో త్ులాేంట వారు,
పొ టే కాయ్లాంట సనన వారు, మరుగుజుజలు, లాంగ్ పో ల్ లాగా బారైనవారు, తెలే నలే ముఖాలవారు, గయని వాళళళ, తేజసుసననవారు,
రాజచిహానల ైన టకాకలు పటుాక ననవారు మొదల ైన వారందరలన చూశ్ాడు హనుమ. శకి్, వృక్షం ఆశని, పడవ తెడే ు, తారళళళ ఆయ్ుధాలు గా
ఉననవారు కనిపించారు. ఉషపమాలలు చందనం లతో బహువేషాల లవారు, శూల వజఞరయ్ుధ ధారులు ఐన మహాబలవంత్ుల ైన రాక్షసులను
చూశ్ాడు. రావణ అంత్ః పురం ఎదుట లక్షమంది సైనికులు కాపలా కాయ్టం చూసి ఆశచరూపడా్డు. బంగారు దాిరాలునన రావణ భవనం
చూశ్ాడు. దాని చుటూ
ా లోతెన
ై అగడ్ లు ఉనానయి. ఏమరు పాటు లేకుండా అందరూ విధులు నిరిహిస్ ునానరు. గురాీల సకిలింపులు,
సీ్ ప
్ గా పడుక నన
ి ురుషుల కంకణ మణిమంజీరాది భయషణ ధినులు వినిపించాయి. రథాలు, పలే కీలు తెలే ఏనుగులు, బాగా మేసి మత్ు
మృగాలు, రకరకాల పక్షులు కనిపించాయి “స హేమ జఞమయా నదచకీవాళం-మహారహ ముకా్ మణిభయషితాంత్ం-పరారధయ కాలాగరు చందనాక్ ం
–స రావనణా౦త్ఃపుర మా వివేశ “-జంబయ నదిలో, ఇత్ర చోటే ా లభించే రండు రకాల బంగారం చేత్ పూయ్బడిన పారకారం, విలువెైన
ముతాూలతో అలంకరింపబడిన అగరు, చందనాలు పూయ్బడిన రావణుని అంత్ః పురం లో హనుమ పరవేశించాడు.
ఇది 27శ్ోేకాలనాలుగవ సరీ , దీనిలో రావణ భవన వెైభవంమందీ,మారాలం, నిశ్ాచరుల నిరంత్ర పహారా, గాన గలత్ నాటూ విశ్లషాలు తోపాటు,
వివిధ రకాల ైన రాక్షసులు, వారు ధరించే ఆయ్ుధ విశ్లషాలు, వారి బలపరాకీమాలు అన్నన చూడగలిగి ఒక ఎసిామేషన్ కు రాగలిగాడు భవిషూత్
కారూం కరసం

ఇంత్మంది కనున కపిప తిరగటం ఎంత్ పరమాదమో అరధ మైంది. అయినా బురిడీ క టా ంచాడు. త్నపని తానూ హాయిగా

చేసేసుక నానడు సూక్షీ బుదిధ ఉనన ఆంజనేయ్ుడు.
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నెనెనల

మండుగా

కురిపిస్ ునన
హనుమ

ఆకాశం

లో

చందమామను
చూసి

పరవశించాడు

జనుల దుఖాలిన పో గొటా సముదారనికి
వృదిధ కలిగింఛి పారణికరటకి పరకాశం
కలిగించే
మందర

చందురని
పరిత్

సముదారనికి

దరిశంచాడు.

కాంతి, స్ాయ్ం
ఉనన

జలకమలలకునన

పరకాశం
వెలుగువంట

కాంతితో చందురడు శ్ోభాయ్మానంగా
ఉనానడు.
హంసలా,,
లా,

వెండి

మందరపరిత్ సింహం

మదించిన

వీరుడిలా

పంజరపు

ఏనుగు

ఎకికన

కనిపించాడు

ఉడురాజు.వాడి క ముీలునన తెలేని
వృషభంలా, ఎతె్ న
త శిఖరాలునన క ండ
లా, బంగారు తొడుగు గల కరరలునన
ఐరావత్ంగా సకల కళా పరిపూరుణడు
గా వెలిగిపో త్ునానడు విను వీధిలో.
మంచు అనే మాలినూం వదలి, శుకీ
గురు గీహాలను కపిప విడిచిన నిరీలత్ింతో, మహాగీహమైన సూరుూని కిరణాలు పొ ందటం చేత్ మహా అంధకారం తొలగి, బాగా కనిపించే మచచ
తో పరభావశ్ాలిగా చందురడు వెలిగిపో త్ునానడు. పరదయ షకాలం అయిన స్ాయ్ంకాలం గడిచింది. రాతిర అయిేసరికి పతివరత్లు త్మ భర్ లతో
శయ్నిసు్నానరు. రాక్షసులు నిశ్ాచరులు కనుక మహాదానందంగా విహరిస్ ునానరు. మదూం తో మదించి, ఏమరు పాటునన జనాలతో ఉనన
వివిధ రథ త్ురగ గజఞలతో వీరలక్షిీ లాగా వెలిగే గృహాలను ఆ వెనెనలోే దరిశంచాడు హనుమ. తాగుబో త్ుల పేరలాపనలు, మతె్ కిక త్మనే
తాము తిటుాకరనేవారు, రొముీలు విరిచి, భారూల అవయ్వాలపై

పై కాళలళ చేత్ులూ వేసి పడుకుననవారిన్న, విచిత్ర వేషగాళళను, విలుే

ఎకుకపటా తిరిగే వారిన్న చూశ్ాడు.
చందన లేపం ఒంటకి పటా ంచుక నే వారు నవేివారు కరపం నిటూ
ా రుపలు విడిచే సీ్ ల
ి ను చూశ్ాడు. పూజి౦పత్గిన సత్ుపరుషులు లేక, య్ుదధ ం
చేయ్టానికి సరిపో యిే పరతి వీరులు లేక, ఆ లంకా పటా ణం నిటూ
ా రుప పాములతో ఉనన మడుగు లాగా అనిపించింది . ఉత్్ మ గుణాలకు త్గీ
పరవర్ నతో ఉనన సుందరాకారులు, తేజయవంత్ంగా దానికి త్గీ

నడవడి ఉనన

వికృతాకార రాక్షసులనూ చూశ్ాడు. పత్ుల చేషాలకు

సిగీ ుపడేవారు వారు, చలిే నపూలరాశిలో కపుపకు పో యినవారు అయిన సీ్ ల
ి ను చూశ్ాడు. మేడలపై మొగుడి తొడలపై కూరుచని విలాసం
వ లికించే సీ్ ల
ి ు, మదన పరవశంతో భర్ లకు అమితానందం చేకూరేచవారు కనిపించారు. ముసుగు తొలగిన సీ్ ిలు బంగారు తీగలాే, క ందరు
మేలిమి బంగారం లా, పత్ులను ఎడబాసి చందురనిలాగా పాలిపో యిన వారిన్న చూశ్ాడు. అభిస్ారికలను, మధుర మనోహరగనలను చూశ్ాడు.
కాన్న

“న తేివ సీతాంపరామాభిజఞతాం-పథి సిథతే రాజకులే పరజఞతాం-లతాం పరఫులాే మివ స్ాధు జఞతాం-దరరశ త్న్నిం మనస్ాభి జఞతాం”

అంటే పరమ స్ౌందరూవతి, సనాీరీ నిషా మైన రాజవంశం లో పుటా , , గారాబ౦గా పరిగి వికసించే పూల తీగలాగా నాజూకుగా, సంకలప మాత్రంగా
అయోనిజగా జనిీంచిన త్నిి సీతామాత్ను మాత్రం చూడలేక పో య్ాడు. పాతివరత్ూ ధరీంతో, రామదరశనం కరసం పరిత్పించే నిశచయ్ నిరీల
బుదిధ కలిగి రామహృదాూనిన ఆకరిించిన ఉత్్ మ వనితా రత్నం,పూరిం” నిషకం” అనే ఆభరణం ధరించి,ఇపుపడు కన్ననరే ఆభరణంగా ఉంటునన
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సు౦దరవదన,సపషా ంగా కనిపించని చందర రేఖలా

ఉండే, దుముీతో కాంతి హీనమైన బంగారు కడీ్ లా ఉండే, గాలిచే చెదరగొటా బడిన మేఘ

రేఖలా ఉండే శ్రీరాముని అరాధంగి సీతాదేవి మాత్రం కనిపించక మయఢమతిలాగా దుఖి౦చాడు హనుమ.
ఇది 27శ్ోకాల అయిదవ సరీ . దీనిలో చందురడు ఎనినరకాలుగా పరకాశ్ామానంగా కనిపించాడయ వాల్మీకి మహరిి చలే ని వెనెనల కురిపించి
మానసిక ఆనందానిన ఇచేచ ఉదాత్్ ఉత్్ మ శ్ోేకాలలో అభి వరిణంచాడు. తెలేదనం అంతా మయరల్భావి౦చినటు
ే చెపాపడు. ఎవిరికైనా ఆనందం
పరత్ూక్షానుభవం అవుత్ుంది. మరి వానర రూప హనుమ కు మరింత్ ఆనందం. త్రాిత్ రాక్షస్ాగ నలు, వారి వివిధ భంగిమలు శయ్న
విలాస్ాలూ చూశ్ాడు. కాన్న అమీవారు వీరవరిలాగా ఉండదు అనే నిశచయ్మనసుసననవాడు కనుక వీరంతా స్ామానూ రాక్షస సీ్ ల
ి ని గీహించి,
వీరిలో సీతా దేవి ఉండదనిపించి౦ది. కాన్న తాను వెదకే, వెత్కాలిసన స్ాధిి ఎలా ఉంటుందయ మనసులో

భావన చేశ్ాడు. వీరంతా

మదమత్ు
్ లులాగా పరవరి్స్ ునానరు. సీత్ మాత్రం భోగాలన్నడ పడకుండా భర్ కరసం కుంగి కృశించి మకిలి పటా న బంగారు తీగలాగా ఉంటుందని
తెలుసుక నానడు. అలాంట స్ాధిి సీతా దేవి సందరశనం ఈ స్ామానూ రాక్షస గృహాలలో లభించదు అనుక నానడు. కాని పరయ్త్నం

వృధా

అయింది.. కనుక పామరత్ిం పరవేశించగా దుఃఖించాడు మహా మతిమంత్హనుమాన్.
సీతాదేవి కనిపించలేదని బాధపడి దుఖించిన హనుమ మరింత్ వేగంగా వెదకటానికి బయ్లేదరి రావణ గృహం చేరాడు. అది బంగారు వెండి
దాిరాలతో, మేలిమిగురాీలు రథాలతో, సింహాల, పులుల చరాీలతో కపపబడిన దంత్ం వెండి బంగారం కదిలితే వినస్ొ ంపైన శబాదలు చేసే సుందర
రథలతో, రాతానసనాలు నానామృగ పక్షి సందయ హాలతో కూడిన రావణ గృహం చూశ్ాడు. సుందర సీ్ ల
ి తోభేరల శంఖ మృదంగ వాదూ ధినులతో,
ఛత్ర చామరాది రాజలక్షణాలతో,సముదర గంభీరం తో ఉనన ఆభవనం చూసి సీత్ కనిపించకపో వటం తో రావణకుమారులు, మంత్ురల గృహాలు
వరుసగా చూసూ
్ , పరహస్ ,మహాపారశవ, కుంభకరణ, విభీషణ గృహాలు దాట, మహో దర, విరూపాక్ష, విదుూజిజ హి, వజర దంషా ,ా శకరక్షస గృహాలు
కూడా పరికించి, స్ారణుడి ఇంటకిన్న దాట, ఇందరజిత్, జంబుమాలి, సుమాలి, రశిీ కేత్ు, సూరూ శత్ుర, వజరకాయ్ గృహాలు వెదికి, ధూమారక్ష,
సంపాతి, విదుూదూ
ర ప, భీమ, ఘన, విఘన, శుకనాస, వక్ ు శఠ,వికట, బరహీకరణ , దంషా ,ా రోమశ, య్ుదయద నీత్్ ,మత్్ ,ధిజగలీవ, నాది,విజుూజిజ హి,
ఇందరజిహి, హసి్ ముఖ, కరాళ,పిశ్ాచ, శ్ోణిటాక్ష గృహాలు వెతికి,వారి సపదలకు ఆశచరూపో యి, పీచే మయడ్ అననటు
ే మళ్ళళ రావణ గృహానికి
వచిచ అకకడ అత్డు నిదిరస్ ుండగా మేలకకని కావలికాసే రాక్షస సీ్ ల
ి ను చూశ్ాడు. సైనూమకకడనిరంత్రం పహరాకాస్ో్ ంది.అనేక ఆకారాల
పలే కీలు లతా చిత్ర శ్ాలలు కీీడాభవనం, కీీడా శ్ైలం, దేవగృహాలు చూశ్ాడు.అనేక నిధులు రతానలు ఉనన రావణ ధనాగార౦, రత్నకాంత్ులు
రావణ తేజం తో ఆభవనం సూరుూనిలాగా తేజరిలిేంది. నేలఅంతా తేనెతో త్య్ారైనమదూం తో త్డిసి ఉంది. మణిమయ్ పాత్రలు ఎనోన
ఉనానయి. వందలాది సీ్ ి లతో వాూప్ మైన ఆ రావణ భవనం పరవేశించాడు హనుమ.
44శ్ోేకాల ఆరవ సరీ ఇది, ఇందులో మనం తెలుసుకరవాలిసంది ఏమిట అంటే, ఎకకడా ఏ భవనమయ వదలకుండా అనినటన్న జఞగీత్్గా సీతా
దేవికరసం గాలించాడు దరాపనికి కారణమైనరావణ అనంత్ ఐశిరాూనిన సియ్ంగా చూసి తెలుసుక నానడు. దేనిపైనా ఆసకి్కాని, అసూయ్
కాని కలుగలేని సిథత్ పరజాత్ హనుమలో మనం చూస్ా్ం

సరసభారతి ఉయ్యూరు

189

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

మళ్ళళ

రావణ

స్ౌధానికి

వచిచన హనుమ అకకడి భోగ
ఐశిరాూలను
చూసి

శిలపకళను

స్ాక్షాత్ు
్

వచిచ

’మయ్ుడే

నిరిీంచాదేమో

“అనుక నానడు.
పుషపక

ఇంత్లో
విమానం

కనిపించింది.

దాని

శ్ోభా

వరణనానాతీత్ం.

అది అనేక

దాత్ువులచేత్,

పుషాపల

పుపొ పడితో ఉనన క ండ లాగా
కనిపించింది.

దాని

రత్నకాంత్ులు

కళళళ

జిగేలుమనిపిస్ ునానయి.
అందులో
సుందరలమణులునానరు.
ఆకాశం

లో

మేఘంలా,

మబుాలు కమిీన చిత్ర వరణం
లా ఉంది. ఆ విమానం లో
తెలేని భవనాలు అందమైన
పూలతోటలు

వికసించిన

తామరపూలునన క లనులు,
విశ్లష

వనాలు

ఉనానయి.

పుషపకం పై క నిన పక్షులు
వెైడూరూ,క నిన వెండి,మరిక నిన పగడ నిరిీతాలు, దానిపై గురాీలు పాములు, అందమైన పక్షులు రతానలతో చెకకబడినాయి. బంగారు పూలతో
ఉనానయి. ఇదంతా మనీధుడికి సహాయ్కారి గా అనిపించింది ఘోటక బరహీ చారికి. తామరక లనులు, అందులో లక్షీీదేవి ఆమకు అభిషేకం
చేసే సీ్ ల
ి ు విసపషా ంగా చితిర౦ప బడినాయి. మొత్్ ం చుటా వచిచనా సీ్ ి స్ౌఖూం పొ ందుత్ునన రావణుడు కనిపించలేదు, జఞనకీ మాత్ దరశనం
కాలేదని పరిత్పించాడు –
“త్త్స్ దాబహువిధ భావితాత్ీనః –కృతాత్ీనో జనక సుతాం సువర్ యనః –అపశూతో భవ దతి దుఖిత్ం మనః –సుచాక్షుషః పరవి చరతో
మహాత్ీనః “
అనేక రకాలుగా ఆలోచించే నిశచలబుదిధ, సదాచార సంపననత్ఉనన మహాత్ుీడు, ఉత్్ మ దరశన శకి్ కలవాడు అయిన హనుమ సీతా దేవి
కనిపించక చింతా కాీంత్ుడయ్ాూడు
ఇది 17శ్ోేకాల ఏడవ సరీ . ఇందులో పుషపకం అనే అత్ూంత్ పదద విమానం కూడా రావణుడి భవనం లో ఉననది అంటే అది ఎంత్ విసీ్ రణం తో
ఉందయ ఆలోచించాలి. అంతేకాదు ఆ విమానం లో సకల స్ౌకరాూలు, అత్ూంత్ విలాస విషయ్ాలు ఉదాూనవనాలతో సహా ఉనానయ్ట. కనుక ఇది
మయ్ుడి నిరాీణమే అనే నిశచయ్ానికి హనుమ వచాచడు.
దూరం నుంచి మాత్రమే చూసి వరిణంచిన తీరుమాత్రమే ఇది. త్రాిత్ సరీ లో మహరిి హనుమ లోపలి చూసిన పుషపక వరణన ఉంటుంది.
అ అరుదెైన విమానం కిటకీలు మేలిమి బంగారు నిరిీతాలు. అతి వెైభవోపేత్ంగా అత్ూంత్ సుందరంగా దానిన నిరిీంచి విశికరీ త్న నిరాీణ
చాత్ురాూనికి తానే బో ల డు ఆశచరూం పరకటంచుక నానడు –
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“త్దపరమేయ్ా పరతికార కృతిరమం –కృత్ం సియ్ం స్ాధిితి విశికరీణా-దివం గత్ం వాయ్ు పథ పరతిషిాత్౦ –వూరాజతా దిత్ూ పథసూ లక్షీయ
వత్ ‘
అంతేకాదు దానికి చోదకుడు
అంటే

పైలట్స

రావణుడు

అకకరేేదు,

మనసులో

త్లచుక ంటే
చేస్ ుంది.

అలా

ఎలా

గమనం

ఇంకవరికీ

అది

నడపటం స్ాధూంకాదు. ఇందురడి
విమానం కూడా దీనిముందు
దిగదుడుపే.

దానిన

రాక్షసులు,

వేలాది

భయత్గణాలు

మోసు్ననటు
ే చితిరంచటం మరల
విశ్లషం
“మనోభిరామం

శరదిందు

నిరీలం –విచిత్ర కూటం శిఖరం
గిరేరూథా
వహంతి

య్ంకుండల

శ్ోభితాననా –మహాజనా భయత్
గణా ససహసర శః
“వసంత్

పుషో పత్కర

చారు

దరశనం –వసంత్ మాస్ాదపి
కాంత్ దరశనం –సపుషపకం త్త్ర
విమాన ముత్్ మం –దదరశ త్
దాినర వీర ముత్్ మం “
వసంత్ పుషప సమయహాలలాగా కనిపించే సుందరమైన, వసంత్ మాసం కంటే మనోహరమైన, సరి శ్లీషామైన పుషపక విమానానిన కపి శ్లీషా
హనుమాన్ దరిశంచి పులకి౦చాడు “
8శ్ోేకాలు మాత్రమే ఉనన ఈ ఎనిమిదవ సరీ లో మహరిి రండు త్మాషాలు చెపాపడు. లోకం లో ఎవరైనా ఒక గొపప పని చేసే్, ఒకరకస్ారి అత్డికే
త్న పని అమితాశచరూం కలిగిస్ ుంది. ఆ లక్షణానిన విశికరీ కు కూడా ఉననటు
ే చూపించాడు. ఎంత్ట వారైనా ఇలాంట మనోభావాలకు
అతీత్ులు కారు అనే లోక సహజ విషయ్ానిన బయ్ట పటాాడు విశికరీ చేసాదాిరా. పుషపకం పేరులోనే పుషప స్ౌందరూం భాసిస్ ుంది. మరి
దాని అందాలు చూసే్ మనసు సంపూరణ వికసిత్ శత్పత్రమే అవుత్ుంది . అలాంట అనుభయతి పొ ందాడు హనుమ. అంతేకాదు వసంత్ం
మనసును హసిత్ం చేస్ ుంది. ఆహాేద పరచి ఉలాేసం కలిగిస్ ుంది. అందుకే వసంత్ నవరాత్ురలు చేస్్ ాం. అలాంట వసంత్ శ్ోభకంటే విశిషా మైన
శ్ోభ పుషపక విమానానికి ఉండటం తో ఇపపటదాకా కలోేలంగా ఉనన హనుమ మనసు క ంత్ సేద తీరిందని గాేని త్గిీందని, క దిద కాలం లో ఏదయ
తెల్మని మధు మధుర విషయ్ాలు జరిగి తాను వచిచన పనికి స్ారధకత్ తెస్ ుందన్న మహరిి వాల్మీకి సూచాూరధం గా చూచి౦చాడేమో అని పించింది.
మయడవస్ారి హనుమ రావణ భవన ౦ లో వెదికాడు. ఆమడ పొ డవు అరామడ వెడలుప ఎనోన మేడలతో అలరారింది పుషపకం మధూలో
నివాసం ఉనన రావణ పరధాన గృహం చేరాడు. అకకడి ఏనుగులు నాలుగు, మయడు దంతాలతో విచిత్రంగా ఉనానయి. అత్ని రాక్షసభారూలు,
చెరబటా తెచిచన రాజకనూలు ఉనానరు. ఆపారసదం పదద పదద చేపలు మొసళళళ తిమింగిలాలు పాములు తో కలోేలం చెందిన సముదరంలాగా
కనిపించింది. కుబేరుని,పచచని గురాీలునన దేవేందురనికి ఉనన సంపద అంతా ఇకకడే కనిపించింది . మళ్ళళ పుషపకానిన చూశ్ాడు. బరహీకరసం
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విశికరీ దీనిన నిరిీసే్ , కుబేరుడు త్పసుసతో బరహీనుమపిపంచి దానిన వరంగా పొ ందాడు. రావణుడు అననకుబేరుని జయించి దీనిన స్ాిధీనం
చేసుక నానడు. సరితో భదారకారంగా ఉనన జఞలాలు అంటే వెంట ల టరుే కిటకీలు మణిఖచిత్ వేదికలు ఉనానయి. సరదాగా పుషపకం ఎకిక
సరదా తీరుచక నానడు మహాకపి. దివూగందాల పరిమళం వాూపించి,త్నను ఆహాినిస్ో్ ందానిపించింది.. అది సిరీ మా, 33దేవత్లకు ఆవాస
భయమియ్ా అనిపించింది. దీపకాంతి, ఆభరణాల పరకాశం అ౦త్టావాూపించి “త్గలబడుత్ునన శ్ాల “లాగా కనిపించింది భవిషూత్ు
్ లో జరిగేది
ఇదే కదా. దానికి సూచాూరధ సూచన చేశ్ాడు మహాకవి వాల్మీకి.
కంబళాలపై

వివిధ

భంగిమలలో నిదిరంచేఉత్్ మజఞతి
సీ్ ల
ి ను చూశ్ాడు. వారిముఖాలు
పదీ గంధానిన కలిగి ఉనానయి.
అవి వికసించిన పదాీలు గా
భావించి

మకరందం

త్ుమీదలు

ఆశతో

వాలుతాయిేమో

అని

శంకించాడు.

వనితామధూమాన

నక్షతారలతో

ఉనన చందురడిలాగా రావణుడు
కనిపించాడు.
మధుపానం

మితిమీరిన
ఆత్రాిత్

యిెడ

తెగని రతికేళ్ తో పుషపమాలలు
ఆభరణాలు

స్ాథన

భరంశమయ్ాూయి.
ముఖాల

క ందరి

తిలకాలు త్ుడిచి

వేయ్బడగా,

క ందరి

మొలతారళళళ

వదుల ై

మారాీయ్ాసంతో నేలపై పొ రలే
ఆడ

గురాీరలే ా

కనిపించారు.

నిదారవస్ లో
పిరుదులునన
కారండక చకీవాకాలతో ఉనన ఇసుక తినెనలునన నదులుగా భాసి౦చారు. రావణుడు

విశ్ాల
సీ్ ల
ి ు

హంస

నానావిధ భంగిమల సుఖాలు వారివలే అనుభవించి

అలసి స్ొ లసి నిదిరంచాడు. అత్నికి భయ్పడి దీపాలుకూడా నిశచల కాంతి వెదజలుేత్ునానయి. వీరంతా రాజరుిల, పిత్రుల, దెైత్ూ,గ౦ధరి,
రాక్షస కనూలు త్మంత్ తాము రావణుని వలచి వచిచనవాళళళ , ఒకక సీతా దేవి త్పప ఎవరూ బలాతాకరం గా తేబడిన వారుకాదు. హనుమ
మనసులో “ఈ రావణుడు ఎపుపడూ త్న తేజసుసను యిెడ బాయ్కుండా ఉనానడయ , అలాగే సీత్ కూడా రాముడిని ఎడబాయ్కుండా ఉండేటే ు
రావణుడు ఆమను రామునికి అరిపసే్ , అత్ని సంపద అవిచిచననంగా ఉంటుంది కదా “అనుక నానడు శత్ురహిత్ం కరరి.
“బభయవ బుదిధ సు్ హరలశిరసూ –య్దీ దృశ్ర రాఘవ ధరీపతీన –ఇమా య్థా రాక్షస రాజ భారాూః -సుజఞత్ మసేూతి హాయ్ స్ాదు బుదేధః”
సీతాదేవి పాతివరత్ూ గుణంతో విశిసుారాలు. వీడు సీతాపహరణ అనే న్నచ కారూం చేసిపదద పాపం చేశ్ాడు. కనుక ఆమ పాతివరతాూనికి ఎలాంట
భంగం కలుగదు అని భావించాడు హనుమ.
73శ్ోేకాల తొమిీదవ సరీ ఇది. క్షుణణ ంగా వెతికాను అనే మానసిక సంత్ృపి్ కరసం హనుమ మయడుస్ారుే రావణ భవనం వెదికాడు. అకకడి
సీ్ ల
ి ు వారి భంగిఅమలు చూసి పతివరతా శిరోమణి సీత్ ఇకకడ ఉండదు అనిపించింది. మనషి పరహిత్ం కరరుకరవాలి అదే అత్ని సహజ లక్షణం.
ఆలక్షణానిన హనుమ చూపించాడు. రావణుడు సీత్ను సిచచందం గా రామునికి సమరిపసే్ వాడి వెైభవం అలాగే క నస్ాగుత్ుంది కదా
అనుక నానడు. అదీ మన్నషి లక్షణం అలాంట మన్నషి గా హనుమ ఇకకడ మనకు కనిపిస్్ ాడ
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బుసక టేా సరపం లాగా నిశిసిస్ ునన రావణుడి దగీ రకు చేరి హనుమ భయ్పడినటు
ే కనిపించి, త్రాిత్ వెనకిక త్గాీడు. పానుపపై ఉనన రావణ
భుజఞలు బంగారు బాహుపురులతో ఇందర ధిజఞలాే కనిపించాయి పూరిం ఐరావత్ం తో పో రాడినపుపడు ఏరపడిన గాయ్ాలమచచలు,,
దేవేందురనితో త్లపడినపుడు తినన వజఞరయ్ుధ గాటు
ే పరకాశంగా కనిపించాయి. విషు
ణ చకీగాయ్ాలమచచలూ ఉనానయి. మంచి మయపు,
మంచిలక్షణాల గోళళళ బ టన వేరళళళ, అరచేత్ులు ఏనుగు తొండాలలాగా భుజఞలపై అయిదు త్లల నాగుపాము లాఉనానయి. మహా
బలదరాపలతో శ్ోభాయ్మానంగా రండు భుజఞలు మండరపరిత్౦ మధూ నిదిరంచే మహా సరాపలాే ఉనానయి. రండు శిఖరాల మందరం లా
ఉనానడు. నోటనుంచి మామిడి, పొ నన సుగంధం, పొ గడపూల గంధం, శ్లీషా మదూ గంధం తో నిటూ
ా రుపలునానయి. నిగనిగ లాడే మినపరాసి లా
ఉనానడు. గంగా జలాలోే విశీమిసు్నన ఏనుగు లా కనిపించాడు. రావణభారూలు మహా అందగతె్ లు. నిదరలోకూడా నాటూ సీ్ ి వాసనాబలంతో
ముదరలు వేస్్ ో ంది. ఇంక కామ స్ నాలను చేత్ులతో కపుపక ని ఆదమరచి నిదిరస్్ ో ంది.
రావణ భారూ మండయ దరి మహా సుందరంగా శయ్నిస్ో్ ంది. ఆమ స్ౌందరూం,య్వినం చూసి సీతా దేవి ఏమో అనుక నానడు. సంతోషం
కలిగింది. పులకింత్ వచిచ౦ది కూడా. సీతా దేవి దరశనభాగూం కలిగిందనన పరమానదంలో సహజ వానర చేషాలు చేశ్ాడు వెనుకట గుణమేల
మాను అననటు
ే పరవరి్౦చాడననమాట.
“ఆస్ో ఫట య్ామాస చుచుబ పుచచం-ననంద చికీీడ జగౌ జగామ –స్ ంభా నారోహ నినపపాత్ భయమౌ –నిదరశయ్న్ స్ాిం పరకృతిం కపీనాం “
త్న ఆనందానిన హనుమ వానర సహజమైన చేషాలతో చేస్ ూ జబాలు చరుసూ
్ , తోకను ముదాదడుత్ూ, ఆనంద పారవశూం చెందాడు. ఆడాడు
పాడాడు ఇటూ అటూ తిరిగాడు. స్ ంభం ఎకిక కిచకిచమనానడు, మళ్ళళ కిందికి దూకాడు.
ఇలాంట కరతి చేషాలను మనం చూసే ఉంటాం, పూరిం కరత్ులిన గొలుసుతో కటా తీసుక ని వచిచ ఇళళముందు ఆడించేవారు జఞాపకం
ఉందా.ఇలాంట చేషాలన్నన వాటతో చేయించేవారు. నెతి్న కుండ బుజఞలపై కరీ, గబుకుకన స్ ంభం ఎకిక దిగటం పేలు తీసుకరవటం, దువెినతో
దువుికరవటం, అదద ం చూసుకరవటం

చొకాకలాగయ తోడుకరకవటం విపపయ్ూటం, త్లపాగా పటుాకరవటం కరీతో ఇంటకాపలా కాయ్టం

వంటవన్నన కరత్ులతో చేయించి వినోదం పంచి డబుాలు అడుకుకనేవారు. వాట పారణాలకు హింస, మనకు వినోదం. దేనికరసం వచాచడయ ఆపని
నెరవేరింది అనన పిచిచఅనందంలో హనుమ పరవరి్ంచాడు సహజ సిదధం గా.
ఇది 54శ్ోేకాల పదవ సరీ
కాసేపటకి అసలు రంగు బయ్టపడి తాను చూసింది సీత్ కాదు మండయ దరి అని గీహించాడు హనుమ. అపుపడు వివేకం పరవేశించింది.
ఆలోచన పరిగింది య్దారధం గీహింపు కు వచిచంది. రామ వియోగంతో సీతా దేవి నిదరపో దు, భుజించదు అల౦క రించు కరదు., ఏదీ
తాగదుకూడా. దేవేందురడు వచిచనా తిరసకరిస్ ుంది. శ్రీరాముడి కి స్ాట అందగాడు ఉండడు.వీళళళ అంతా మధుపానమత్ు
్ లు. మృషాానన
భోజనులు. రతికేళ్ళ త్త్పరులు. వాళళళ ఆవులమంద ఐతే రావండు వాటమధూ ఉనన వృషభం అనిపించింది. అదొ క పానభయమిగా దుననలు
పందులు మాంస్ాల కుపపలతో వెండి పాత్రలే ో సగం నమిలి వదిలేసిన నెమలి కరడి మాంస్ాలు, ఖడీ మృగ, అడవి పందుల, లేళళళ నెమలళళ
మాంస్ాలు పాలు పరుగు, నంజుకరవటానికి “సువరచలం “అనే లవణం పాత్రలనిండా ఉనానయి. క కకర చకరర, మేక మాంస్ాలు వాట పచచళళళ,
పాయ్స్ాదులు మొదల ైన భోజూ పదారాధలు కనిపించాయి. అమృత్ మదన౦ లో వచిచన మదాూలు అవికాక వేరేరకాల ైన అనేక మదాూలు పాత్రల
నిండా ఉనానయి
ఆడవాళలళ ఒకరినొకరు కౌగిలించుక ని పడుకునానరు. రతి లో అలసి పో య్ారు చాలామంది. మదూం మాంసం మగువ మకారత్రయ్ం తో
మోగిపో తోంది భీభత్సంగా రావణ అంత్పురం. ఒకక అంగుళం భయమికూడా వదలుండా రావణ భవనాలు గాలించాడు. కాని సీత్ కనపడలేదు.
మళ్ళళ అంత్రుీఖుడయ్ాూడు. “ఇంత్మంది పరసీ్ ల
ి ను నిదరలో అనేక భంగిమలలో చూశ్ానునాకు ధరీలోపం జరుగు త్ుందేమో. కాన్న
నామనసు రవంత్ కూడా చలించలేదు. అవయ్వాలను నడిపేది మనసు. అది నా స్ాిదీనం లోనే ఉననది. ఇంకర చోట సీత్ ను వెదకకూడదు.
అకకడా సీ్ ల
ి ే ఉంటారు కదా. త్పిపపో యిన వనిత్ను ఆడు లేళళలో వెదకటం వివేకం కాదు. అత్ూ౦త్ పరిశుదధ మనసుసతో వెతికాను. కాన్నదేవి
కనిపించలేదు “అనుక ని దేవ, గ౦ధరి నాగకనూలలో వెదికాడు లాభం లేదు. చివరికి ఈ పాడు పానభయమిలో వెదకటం నిషరరయోజనం అని
నిశచయ్ంగా భావించి రావణ భవనం వదిలేసి బయ్టకి వచిచ వేరేపరదేశ్ాలలో వెత్కాలనుక నానడు హనుమ –
“తామపశూన్ కపి స్ త్ర పశూం శ్ాచనాూ వరసి్ య్
ి ః –అపకీమూ త్దా వీరః పరధాూత్ు ముప చకీమే ““స భయయ్సు్ పరం శ్రీమాన్ మారుతి రూత్న
మాసిథత్ః-ఆపానభయమి ముత్ుశజూ తాంవిచేత్ుం పరచకీమే “
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ఉత్్ మకాన్ లను చాలామందిని చూసి సీత్ కానరాక, శ్రీమాన్ హనుమ దిిగుణీకృత్ ఉతాసహం తో, ఆ పాడు పానభయమి విసరిజంచి వెదకటానికి
నిశచయించాడు.
ఇది 47 శ్ోేకాల పదక ండవ సరీ . మహరిి ఇకకడి మొదట శ్ోేకం లో హనుమను “కపి “అని, రండవ శ్ోేకం లో శ్రీమాన్ మారుతి అనటం లో
చాలా విశ్లషం ఉననది. ఆయ్నలోని కపిత్ిం పో యి, సరి శ్లీషా మారుతిత్ిం కనిపించింది అననమాట. ఎరుక అంత్రుీఖత్ిం అత్డిస్థ ాయిని
పంచింది. అంటే కారూం త్ిరలోనే స్ానుకూలమౌత్ు౦దనన మాట.
వెత్కటంలో అలసత్ిం చూపానేమో అనే అనుమానం తో లతా గృహాలు ఉదాూనవనాలు, నెైట్స హాలిాంగ్ పరదేశ్ాలు కూడా వెతికినా సీతా దేవి
కనిపించలేదు. ఒకరకమైన వెైరాగూభావం సహజం గా వచేచసి “సీత్ చనిపో యిే ఉంటుంది లేకపో తె కనిపించేదే గా. రావణుడు ఎనిన కూ
ీ ర
పరయ్తానలు చేసినా, త్నశ్రల రక్షణకరసం ఆమ తీవరంగా పరయ్తినంచి ఆ దురాీరుీడి చేతిలో హత్మై ఉండచుచ. లేక అనేక వికృతాకారుల ైన
రావణభారూలు, దాసీ సీ్ ల
ి ను చూసి ఆమ భయ్పడిమరణి౦చి కూడా ఉండచుచ, సీత్ కనపడక పో వటం శత్ురవులపై నా పరాకీమం చూపక
పో వటం వల రాజు సుగలీవుడి దగీ రకు వెళళటానికి మొహం చెలేటం లేదు. అనిన చోటే ా నా శకి్క దీద వెతికినా నిషఫలమై, సీత్ కనిపించలేదు. సరే
ఇకకడే ఎకుకవకాలం ఉండలేను కదా. ఒటా చేత్ులతో కిషికంధకు తిరిగి వెడితే నా సహచర వానరులు లంకలో ఏమి స్ాధించావు ?అని అడిగితె
నాకు సమాధానం లేదు కదా. య్ువరాజు అంగదుడు వృదుధడు జఞంబవంత్ుడు ననున ఎనోన మాటలు అంటారు “అని విచారించి –
“అనిరేిదః శిీయో మయల మనిరేిదః పరం సుఖం –అనిరేిదయ హి సత్త్ం సరాిరేధషు పరవర్ కః “
“న కరోతి సఫలం జంతోః కరీ య్త్్ త్ కరోతి సహః –త్స్ాీదనిరేిద కృత్ం య్త్నం చేసా ే హ ముత్్ మం “అని ఆలోచించాడు. అంటే ఉతాసహమే
సంపదకు మయలం. ఉతాసహమే పరమ సుఖం. ఉతాసహమే అనిన పనులను చేయిసు్ంది. చేదద ాము అనుక నన పనిని ఉతాసహం సఫలం
చేస్ ుంది. కనుక న్నరు కారిపో కుండా రటా ంచిన ఉతాసహంతో సీతానేిషణ చేస్్ ాను. పిరికివాడిలా వెనకిక తిరిగి వెళళను. అని నిరణయ్ానికి
వచాచడు. పై రండు శ్ోేకాలో మహరిి ఉతాసహ స్ామరాధయనిన అత్ూంత్ సపషా ంగా తేట తెలేం చేయించాడు లోకానికి హనుమ దాిరా. ఈ
శ్ోేకాలులోకం లో “సూకి్ ముకా్వళ్ “అయ్ాూయి.
ఇదివరకు వెత్కని భయగృహాలు, చత్ుఃపథ మంటపాలు, సేిచాచ విహారం కరసం మారు మయల ఉనన గృహాలు అన్నన త్లుపులు తెరిచి లోపలి
వెళ్ే చూసూ
్ , మళ్ళళ మయసేస్ ూ, దిగుడుబావులు క లనులు అన్నన చూసి నిరాశ చెందాడు. అపుపడు మనసులో
“చత్ురంగుళ మాతోరపి నావకాశ సస విదూతే రావణా౦త్ః పురే త్సిీన్ య్ం కపి రనజగామ సః”అంటే లంకలో “నాలుగు అంగుళాల” మేరకూడా
వదలకుండా వెతికాను. కాన్న నిషరరయోజనం అయింది. ఇకకడ పండిత్ులు చత్ురంగ సథ లానికి చకకని వేదాంత్ పరమైన అరధం చెపాపరు.
మనగుండె చత్ురంగుళ పరిమాణం. కనుక బయ్ట అంతా వెదికాడు కాని లోన వెదక లేదు అనానరు. విదాూధర నాగ సీ్ ల
ి ు కనిపించారు.
ఇందరు కనిపించినా సీత్ జఞడ కనిపించలేదు అని నిరేిదం చెందాడు మళ్ళళ. త్న సముదర లంఘనం వూరధమైనదని బాధ పడా్డు. శ్ోక మోహ
పీడుత్ుడెై దుఃఖించాడు. ఇపుపడుహనుమ ఒకస్ారి “లో దృషిా”తో పరిశ్రలించుకరవాలి. ఇపపటదాకా త్న పరయ్త్నం వలేే స్ాధూమౌత్ుందని
త్లచాడు. ఇక భగవంత్ుని తోడాపటు కావాలని, అది జత్కలిసే్ నే కారూం సఫలమౌత్ుందనే ఎరుక అత్నికి కలుగ బో తోంది .
ఇది25శ్ోేకాల పనెనండవ సరీ .
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విమానం నుంచి పారకారం పై దూకి, మేఘాలమధూ మరుపులా వేగంగా వెళాళడు హనుమ. అనిన చోటే ా వెదక
ి ినా సీత్ కనపడనందుకు
విచారించి, సంపాతి చెపిపన దానిపరకారం సీత్ లంక లోనే ఉండాలి. అయోనిజ సీతామాత్ రావణుని వశం కాదు. రావణుడు ఆమను ఎత్ు
్ క ని
వచేచటపుపడు జఞరి కిందపడి పో యిందేమో, లేక సముదరంలో పడిపో యిందేమో, లేక రావణుడి కబంధహస్ా్లలో నలిగి చనిపో యిందేమో,
వాడుఆమతో సముదరం దాటుత్ుంటే నెమీదిగా విదిలించుక ని సముదరం లో పడి పో యిందేమో, ఒక వేళ దుషా రాక్షస రాజు రావణుడే ఆమను
తినేశ్ాడేమో,లేక రావణభారూలే భక్షించారేమో, రాముడిని త్లచుక ంటూ చనిపో యిందేమో. రామలక్షీణ అయోధూలను సీరిస్ ూ పారణం
విడిచిందేమో పంజరం లో బంధింపబడిన చిలక లాగా దుఖిస్ో్ ందేమో. నా పిచచకాని ఆమ ఎటా పరిసథ త్
ి ులలోనూ రావణుడికి లకంగనే లకంగదు.
సీత్ లేదనే వార్

రాముడికి ఎలా

చెపపను. నిజం చెపపకపో తే దయ షం అని
పరిపరి విధాల ఆలోచి౦చాడుకాని ఒక
నిరణయ్ానికి రాలేకపో య్ాడు,
సీత్ను చూడకుండా కిషికంధకు వెళ్ే
ఏం పరయోజనం. అకకడి వారు అడిగే
పరశనల

వరాినికి

నా

దగీ రం

ఏం

సమాధానం ఉంది. సీత్కనపడలేదని
చెబ్బతే దుఖం ఆపుకరలేక రాముడు
బత్ుకుతాడా,

ఆయ్న

లేకపో తె

త్ముీడు లక్షీణుడు ఉంటాడా. ఈ
ఇదద రూ

లేరని

జీవిస్ా్డా,

తెలిసే్

శత్ురఘునడు

భరత్ుడు
కూడా

అంతేగా. వీరి మరణం చూసి త్లుేలు
కౌసలూ సుమిత్ర కైకలు బత్ుకుతారా.
ఇది తెలిసి సుగలీవుడు రుమ, తార
అంగదుడు

చనిపో రా.

వానరరాజులందరి

మరణం

జీరిణంచుకరలేక

రాళళతో

వానరులు

త్లలు బదద లు క టుాక ంటారు. విషం
తాగి చస్ా్రు అడవులు పటా పో తారు.
కనుక

నేను

కిషికందకు

వెడితే

భయ్ంకర రోదనమాత్రమే చూస్ా్ను.
ఎవిరిముఖంలోనూ సంతోషం జఞడ కనిపించనే కనిపించదు. కనుక సీత్ను చూడకుండా కిషికంధకు వెళళనే వెళళను.నేను ఇకకడే ఉంట
వారంతా ఎపుపడయ ఒకపుపడు సీత్ను చూస్ా్ము అనే నమీకంతో బత్ుకుతారు. నిశచయ్ంగా ఇకకడే ఉంటూ దొ రికింది తింటూ వానపరసథం
గడుపుతా. లేకపో తేసముదర తీరం లో చితి పేరుచక ని అగినకి ఆహుతి అవుతా. ఒక వేళ సనాూసి గా ఇకకడే ఉండిచనిపో తే ఆ శరలరానిన కాకులు
గదద లూ తినేస్్ ాయి. ఇదిమహరుిలు ఉపదేశించిన మారీ మే. పో న్న న్నటలో పడి చనిపో తే ?అని మళ్ళళమళ్ళళ ఆలోచించాడు, చివరి స్ారిగా తాను
లంకలో పరవేశించిన రాతిర గురించి గురు్ చేసుక నానడు. ఈ రాతేర లంకాధి దేవత్ను చంపాడు చందయర దయ్ంతో సుందరమైన లంక చూశ్ాడు
శకి్వంచన లేకుండా సీత్కరసం వెతికాడు. ఇలాట రాతిర గురించి లోకం గొపపగా చెపుప క ంటుంది. ఆ కీర్ మ
ి ాల వాడిపో కూడదు. సువాసనలు
వెదజలుేత్ూ ఉండాలి. ఈ శుభరాతిర ఫలపరదం అవాిలి. చిరసీరణీయ్ం గా నిలిచి పో వాలి. కనుక మరింత్ ఉతాసహంతో మళ్ళళ అనేిషిస్్ ాను.
ఆహార నియ్మాలు పాటసూ
్ జితే౦దిర య్ుడను అయి అశ్ోక వనం లో వెతికిచూస్ా్ను. సకల రాక్షసులను జయించి, త్పసిికి త్పసిసదిధ లాగా,
ఇక్షాికు వంశ్ానికి ఆనందం కలిగించే సీతాదేవిని రాముడికి అపపగిస్్ ాను అనుక నానడు
ఇంత్గా మనసును మధించాక అంత్రజవలనం అయ్ాూక హనుమకు వివేక సూరోూదయ్ం అయింది . దేవుడు గురు్కువచాచడు పురుషకారాూనికి
దెైవీ శకి్ తోడపడితేనే కారూం స్ాఫలూమౌత్ుందని అరధమైంది. దండం అంటే నమస్ాకరం దశగుణం భవేత్ అననటు
ే గాలేచిను౦చుని చేత్ులు
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జయడించి త్ూరుపకు తిరిగి దణణ ం పడుత్ూ శ్రీరామ లక్షీణ సీతాదేవులకు నమసకరించాడు. త్రాిత్ దికాపలకులు,సూరూ చందర మరుత్ు
్ లు
గురొ్చిచ వారికీ నమసుసలు అరిపంచాడు. మనసు పరశ్ాంత్మైంది. అంటే ఇపుపడు కారూ స్ాఫలూత్ భగవంత్ుడి పై వేశడననమాట. న్నవే త్పప
ఇత్ః పరం బరుగ అనన గజేందర సదురశుడు అయ్ాూడు. అశ్ోకవనం పరవేశించటానికి సంకలిపంచి దానికి త్గీ టే ు శరలరానిన సూక్షీ రూపం లోకి
మారుచక ని, సకల దేవత్లు సకల భయతాలూ వీరికి పరభువెైన శ్రీ మహా విషు
ణ వు మహరుిలు కారూ సిదధ క
ి లిగించాలని పారరిధంచాడు. సీతామాత్
ఎపుపడు కనిపిస్ ుందా అని కళళలోే ఒత్ు
్ లు వేసుక ని మళ్ళళ వెత్కటం పారరంభించాడు.
“నమోసు్ రామాయ్ స లక్షీణాయ్-దేవెైూ చ త్సైీ జనకాత్ీజఞయిెై –నమోసు్ రుదేరందర య్మాని లేభోూ –నమోసు్ చందారరక మరుదాీణయభూః “
“సిదధ ంి మే సంవిదాసూంతి దేవా ససరిి గణాసి్ వహ
“బరహాీ సియ్ంభయ రాగవాన్ దేవాశ్ైచవ దిశంత్ు మే
సిదధ ి మగినశచ వాయ్ుశచ పురుహూత్ శచవజర భురత్ “
“సిదధ ంి సరాిణి భయతాని భయతానాం చెైవ య్ః పరభుః
దాసూంతి మమ యిే చానేూహూదృస్ాాః పథి గోచరాః”
ఇది 60శ్ోేకాల 13వ సరీ .
స్ాధకుడు సరి సనాూసం చేసి పరమేశిరారపణ బుదిధతో పని చేసే్ ఫలిత్ం సిదధ స
ి ్ ుంది అనన పరమ సతాూనిన విడమరచిన కాండ ఇది . ఒక
విషమ సమసూ వచిచనపుడు మనిషి ఎనిన విధాల ఆలోచించి, ఫలపరదానికి ఉత్్ మమైన మారీ ం ఎంచు కరవాలనన ఎరుకకూడా కలి గించింది.
అశ్ోక వనం చేరిన హనుమ అకకడ వస౦తోదయ్ం తో పులకించిన వృక్షజఞలానిన చూశ్ాడు. మృగగాపక్షి సంత్తి మహాదానంద౦ తో
కనిపించాయి. పక్షులకిలకిలారవాలు వీనుల వి౦దు చేశ్ాయి వనాలు ఉపవనాలతో అది ఉదయించే సూరుూనిలా కనిపించింది . అత్ని
సంచారంతో నిదిరస్ ుననపక్షులు మేలకకనానయి. రకరకాల పుషాపలు పుషప వరిం కురిపిస్ ూ హరిం కలిగింఛి పూలక ండ లాగా ఉనానడు.
చెటేమధూ పరిగతే్ అత్డు వసంత్ు డేమో ననన భరమకలిగించాడు భయత్జఞలానికి . భయమిపై రాలిన పుషాపలు అలంకరించుక ననభయ దేవిగా
కనిపించింది. పులకించిన వృక్షాలు త్మసరిసిమైన పుషాపలన్నన రాలేచసి జూదం లో నగలు వస్ా్ాలు సంపద అన్నన ఓడిపో యిన
జూదరులులాగా ఉనానయి. ఆన౦ద౦ తో కరతి చేసాలుగా చేత్ులు, కాళళళ తోక తో పరవశంగా శ్లీషామైన వృక్షాల క మీలు విరగగోటా గా అవి అశ్ోక
వనిక జుటుా ముడి వీడి చందనం మొదల ైన అలంకారాలు తొలగి, చు౦బ్బ౦పబడిన దంతాలు పదవులు కలదెై శరలరం పై నఖక్షత్ దంత్క్షతాలునన
య్ువతి లాగా కనిపించాయి. అలిే బ్బలిే గా అలుేకునన తీగల సముదాయ్ానిన తెంపి చెలే ాచెదరు చేశ్ాడు, అకకడ మణులతో వెండి బంగారు
రేకులతో కపపబడిన నేలను చూశ్ాడు. అనేక ఆకృత్ుల దిగుడు బావులు వాటకి మణులతో చేయ్బడిన మటు
ే చూశ్ాడు. ముతాూల పగడాల
పొ డులు వాట చుటూ
ా మొలచిన కాంచన వృక్షాలాే ఉనానయి. బావులోే తామర కలువ పూల శ్ోభ, చకీవాకాల కూజితాలు భరత్ పక్షుల
అరుపులు హంస, స్ారస్ాల నాదాలతో పరమ మనోహరంగా ఉనానయి. బావులకు రండువెైపులా అమృత్ంలాగా రుచిగా ఉనన జలాలునన
వాగులు వాట తీరాలపై చెటే ు రమూంగా ఉనానయి. వేలాది దటా మైన పొ దరిళళళ వాటమధూ గనేనరు చెటే ు కను విందు చేశ్ాయి. అకకడ
అందమైన ఒక పరిత్ం ఎతె్ న
త శిఖరాలతో మేఘంలాగా గుహలు వృక్షాలతో ఉననది, దానిపైనుండి న్నటతో కింద పడుత్ునన నది పిరయ్ుని తొడ
వదిలి కిీందపడుత్ునన పిరయ్ురాలులాఉంది. ఎతె్ న
త చెటే శ్ాఖాగాీలు న్నటలో వంగి పరణయ్ కరపంతో వెళ్ళపో యిే పిరయ్ురాలులాగా అనిపించింది.
ఆనది క ంత్ దూరం ముందుకు పరవహించి అకస్ాీత్ు
్ గా వెనకిక తిరిగిన నదీ జలాలు పతిపై కరపం వదిలి , పరసనునరాల ై మళ్ళళ తిరిగి
వచిచనకాంత్ లాగా ఉంది. ఇలా అనంత్ వృక్ష సమయహంతో అశ్ోక వనం కనిపించి పులకిపచేసింది . అకకడే బంగారు రంగు శింశుపా వృక్షం,
ఆకులు లత్లతో చుటూ
ా బంగారు అరుగుతో కనిపించింది. క నిన చెటే ు అగినలాగా పరకాశ్ామానంగా కనిపించాయి. ఆ కాంత్ుల మధూ ఉనన
హనుమదేహం మేరుపరిత్ కాంత్ులతో శ్ోభించే సూరుూనిలాగా బంగారు కాంత్ులు చిమిీంది. అది ఆయ్నకే ఆశచరూం కలిగించింది –
“స్ో పశూ దూామి భాగా౦ శచగర్ పరసరవణానిచ –సువరణ వృక్షా నపరాన్ దదరశ శిఖి సనినభాన్ “తేషాం దురమాణా౦ పరభయ్ా మేరోరివదివాకరః
–అమనూత్ త్దా వీరః కాంచనోసీీతి వానరః “
ఇక ఊరుకరగలడా మహాకపి వెంటనే పుషిపంచిన క మీలతో ఉనన శింశుపా వృక్షం ఎకిక –
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”ఇతో

దరక్షాూమి వెైదీహీం రామదరశన లాలస్ాం –ఇతి

శ్లచత్శచదుఖారా్ంసంపత్ంతీం య్దృచఛయ్ా”అనుక నానడు అంటే –రాముడిని

చూడాలనన కాంక్షతో ఉవిిళలళరే సీత్ను ఇకకడే చూస్ా్ను. దుఃఖ పీడిత్యిెై,అపరయ్త్నంగా ఇకకడే ఎకకడయ అటూ ఇటూ తిరుగుత్ూ ఉంటుంది.
పవిత్ర జలాలునన ఈ నదికి సంధయ ూపాసనకరసం త్పపక వసు్ంది. అత్ూంత్ శుభపరదమైన ఈ అశ్ోక వనం లోనే సీతామాత్ దరశనం నాకు త్పపక
కలుగుంది “అనే మనో నిశచయ్ం తో దటా ంగా పూసి ఆకులు, కముీకునన ఆ వృక్షంపై సీత్ దరశనం కరసం నిరలక్షిస్ ూ చుటూ
ా కలయ్ ఊసు్నానడు
నేతారలతో.
52శ్ోేకాల 14వ సరీ
హనుమకు

ఇది. అపపటదాకా

ఉనన

సంశయ్ాలన్నన

తొలగిపో య్ాయి వసంత్ం కూడా హసించింది
కనుక అన్నన మాంచి శకునములే –సీతా
దరశన లాభాలే. అశ్ోక వన పరవేశంతో. శ్ోకం
లేనిదే అశ్ోకం. కనుక ఇక త్నకూ సీత్కు
శ్ోకం ఉండదు.

త్పపక ఇకకడ సీత్

కనిపిస్ ుంది

నమీకం

అనే

కలిగింది.

దెైవాలన్నన అనుకూలిసు్నానయి.
శింశుపా వృక్షం అంటే ఇరుగుడు చెటా ు.
దాదాపు 40 మీటరే ఎత్ు
్ తో సత్త్ హరిత్ంగా
ఉంటుంది.

ఉపాంత్

రహిత్

అండాకార

పతారలుంటాయి. తెలుపు రంగు పుషాపలు
పూస్ా్యి. ఏక విత్్ నం ఉనన దీర్ వృతా్కార
రకక లునన

ఫలాలు కాస్ా్యి.బరడు

గాయ్ాలనుంచి సరవించే దరవం కారకుండా
చేస్ ుంది. దీని కలప గిటార్ త్య్ారలలో
ఉపయోగపడుత్ుంది. జఞవా దీవులలో బాగా
పరిగే

వృక్షం.

వికీమారకమహారాజు
వేరలాడే

భేతాళకథలోే
శి౦శుపా వృక్షానికి

శవానిన కిందకు దింపి బుజఞన

వేసుక ంటాడు,
అశ్ోక వనం అంతా”సంతానకం “అనే తీగలతో పూలు కాయ్లు పండుే ఉండే చెటేతో కళకళలాడుతోంది . పరతిక్షణం రకకలలాేరేచ పక్షులతో
ఆకులు, రమీలు లేని అశ్ోకవనం లా ఉంది. ఎరీని అశ్ోక పుషాపలు భయమిపైరాలి నిపుప కణికలేమో అనిపిస్ ునానయి. అపుపడు శింశుపా
వృక్షం కింద మలిన దేహంతో, నిటూ
ా రుప కన్ననళళతో

బాగా శుషికంచిన చందర రేఖలాగా ఒక వనితా రత్నం కనిపించింది హనుమకు.

అగినజఞిలగా భాసిస్ ునన ఆమ సీతా దేవే అనే నమీకం కలిగింది . జీరణమయిన పసుపు పచచని ఏకవస్ గ
ి ా స్ాననాదులు,ఆబహరణాలు
లేకపో వటం వలన భయమిలోంచి పుటా న పదాీలు లేని క లను అనిపించింది . మయరల్భవించిన దెైనూం తో శ్ోక దేవత్గా స్ాక్షాత్కరించింది.
కుజగీహం తో పీడింపబడిన రోహిణి లాఉననది. కృషణ సరపం లాంట ఒకే జడ, వేటకుకకలమధూ భయ్ంగా ఉనన లేడిఅనిపించింది. రావణుడు
అపహరించుక ని వెళ్ళనపుపడు ఎలాంట రూపం లో ఉందని వినానడయ ఇపుడూ అలాంట రూపం తోనే కనిపించింది . త్పసుసలో ఉనన సుందర
త్పసిిని లా,అగిన జఞిలగా ఉననది –
“తాం సీృతీమివ సందిగధామృదిధం నిపతితామివ –విహతామివచ శీదధ ామాశ్ాం పరతిహతా మివ”
“స్ో పసరాీ౦ య్ధా సిదధ ంి బుదిధం కలుషామివ –అభయతే నాపవాదేన కీర్ ంి నిపతితామివ “
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అంటే –సందేహం కలిగించే సీృతి వాకూం లాగా, క్షీణించిన సంపద లాగా, సడలిన శీదధ లాగా, పరయోజనం లేని ఆశలాగా, విఘానలతో కూడిన
కారూ సిదధ ల
ి ా, కపటం తో ఉనన ఆలోచన లా,మిధాూపవాదం తో పత్నమైన కీర్ ల
ి ాగా సీతా దేవి ఆ౦జ నేయ్ునికి కనిపించింది
ఇవన్నన స్ారధ కమైన ఉపమానాలే. భవిషూత్ దరశనాలే అనిపించింది నాకుమాత్రం మహరిి వాకూ వినాూసం కదా కాీంత్ దరిశకదా ఆయ్న,
ఒకకస్ారి ఇకకడే నిలిచి ఆలోచిదాదం. సీృతివాకూం పరమ పరమాణీయ్మే.కాన్న దీని త్స్ాస చెకాక, అనేక అనుమానాల పో ర గుకూడా.
ఒక కకకదాన్నన విపుపకుంటూ పో తేకాని సత్ూం రుత్ం బయ్ట పడవు. అలాగే సీతాదేవి అనే అనుమానం ఉనాన రూఢిగా చెపపలేని సందిగధ
సిథతి. సంపద క్షీణించినా దాని పూరివెైభవం త్గీ దు.ఒకరకస్ారి శీదధ సడలి పో వచుచ కాన్న క ంచెం జఞగరూకత్ వహిసే్ మళ్ళళ పొ ందచుచ. ఆశ
పరయోజనకారి కాదు క నిన వేళలోే అనిపిస్ ుంది. ఆ ఆశ లేకపో తె జీవిత్ం చీకట మయ్మే. ఇవన్నన తాతాకలికాలే. శ్ాశిత్ సత్ూం నెమీదిగా
ఆవిషాకరమౌత్ుంది అనే సూచాూరధం మహరిి ఉపమానాలో నాకు కనిపించాయి. అలాగే కారూం మొదలుపడితే తెలిసీతెల్మకుండా అనేక విఘానలు
ఆవరిస్్ ాయి. ధెైరూంతో ముందడుగు వేస్ ఫల సిదధ క
ి లుగుత్ుంది భయ్పడి వెనకడుగు వేస్ విధి వెకికరిస్ ుంది పరమాదయ ధీమతామపి అనానరు.
మన

ఆలోచనమనకే

అబదధ ం

అనిపిస్ ుంది అనువుగాని వేళ.కాస్
నిదానిసే్
మరి

సంయ్మనం పాటంచి
రండుమయడు

స్ారుే

దృషిాపడితే మనది రాజమారీ మే
అని

రుజువవుత్ుంది.

మనం

యిెంత్ జఞగీత్్గా ఉనాన మంచి
దారిలో నడుసు్నానమని నమిీనా
లోకం

మిధాూపవాదాలు

వేసి

ధేూయ్ానిన ఆట౦క పరుస్ా్రు. ఇది
విపరలత్ం

కాదు

లోకసహజమే.

అపుపడు మనకు ఆత్ీనిబారం
మనం

చేసేది

య్దారధ ం

అనే

నమిీకా

ఉంట,అవన్ననమబుా

పింజేలే ా

దూది

పింజేలే ా

ఎగిరిపో యి సత్ూం బయ్ట పడి
ధేూయ్ానికి విజయ్ం కలుగుత్ుంది
కీర్ ి పుననమి వికసిస్ ుంది. ఇనిన
భావాలు

ఇమిడాచడు

వాల్మీకి

మహరిి ఈ సందరాంగా. అంతేకాదు
భవిషూత్ు
్ లో సీతా దేవి పై లోక నింద
మోపబడే విషయ్మయ సూచాూరధమే అనిపిస్ ుంది. మహా పండిత్ుడు కనుక అత్నికి ఇనినభావాలుకలిగాయి సీతాదేవిని చూడగానే.
పూరిం ఋషూమయక పరిత్ం పై జఞరవిడిచిన ఆభరణములు ఇపుపడు ఈమకు లేవు. విడువని నగలుమాత్రమే ఉనానయి అని గురి్ంచాడు
కనుక అనుమానం తీరుచకరవటానికి ఇదొ క బలమైన ఆధారం అయింది. ఋషూమయక పరిత్ం పై ఆమ జఞరవిడిచిన పసుపు పచచని ఉత్్ రలయ్ం
ను సుగలీవాదులు చూశ్ారు. నగలను జఞరవిడుసు్ండగా కూడా వాళళళ చూశ్ారు. ఇపుపడు ఈమకు ఆ ఉత్్ రలయ్ం లేదు ఆనగలూ లేవు కనుక
రండవ బల్మయ్మైన అనుమానం రుజువెైంది. ఇంత్ట స్ాదిికనుకనే శ్రీరాముడు

అనుతాపం, దుఖం, పేమ
ర లతో బాధపడుత్ునానడు

అనుక నానడు.సీత్ శరలరాకృతి, రాముని శరలరాకృతి ఒకటగానే ఉననందువలననే వారికి ఒకరిక కరు తోడూ అయ్ాూరు అని నిశచయించాడు.
ఇదద రి మనసుసలు ఒకకటే అత్ూంత్ సిథరంగా ఉనానయి. అందుకే సీతాదేవి. ధరాీత్ుీడు రాముడు జీవించగలుగుత్ునానరు. సీతా వియోగం
ఆయ్న భరించలేడు.రాముని విడిచి ఈమ బరత్ుక లేదు. సీత్ను చూస్ రాముని మనసు పూరణ చందురనిలా ఉపొ పంగిపో త్ుంది . రామచందర
దరశనం తో సీత్ పులకించిపో త్ుంది. వీరిదదరూ జీవికా జీవులు. అని బాధ సంతోషం తో ఉనానడు హనుమ.
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“అస్ాూ దేవాూ య్థారూప మంగ పరత్ూంగ స్ౌషఠ వం –రామసూ చయ్థారూపం త్సేూయ్ మసితేక్షణా”
“త్స్ాూ దేవాూ మనస్ సిీం స్ సూ చాస్ాూం పరతిషిఠ త్మ్-తేనేయ్ం స చ ధరాీతాీ ముహూర్ మపి జీవతి “
వాల్మీక రామాయ్ణానిన పూరి్గా ఆకళ్ంపు చేసుక ని రామాయ్ణ కలప వృక్షం అనే అమృత్ కావూం రాశ్ాడు కవిస్ామారట్స విశినాథ. అందులో
సీతారాములకుఉనన అభేదానిన ఒక గొపపపదూంలో చొపిపంచాడు
“ఆకృతి రామచందుర విభావాకృతి, కనొామ తీరు స్ాిమి చాపాకృతి-కనునలన్ పరభు కృపాకృతి, కైశికమందురామ దేహాకృతి,సరి దేహ –
మునయ్ందున, రాఘవ వంశమౌళ్ధరాీకృతి -కూరుచునన విధమంత్య్ు స్ాిమి పరతిజా మయరి్యి”ెై
ఇంత్కంటే గొపపపదూం లేదు ఆ ఇదద రి అవినాభావ సంబంధానికి. అనోూనాూనికి.
ఇది 55శ్ోేకాల 15వ సరీ
ముందుకు దూకుదామను క నన సమయ్ం లో హనుమకు మళ్ళళ దుఖం ఆవరించింది . దీని నివారణకు సీతారామనామ సీరణమే స్ాధనం
అని భావించి “అమేయ్ పరాకీమశ్ాలురైన స్ో దరదియ్ం, అమిత్ స్ాధుశ్రల సీతాదేవి లకే ఇలాంట దుఖం సంభవిసే్ ” కాలానిన ఎవరూ
అధిగమించటం స్ాధూం కాదు “-అనిపిస్్ ో ంది అనుక నానడు.
“మానాూ గురు విన్నత్సూ లక్షీణసూ గురుపిరయ్ా –య్ది సీతాపి దుఖారా్” దురతికీమః
వాల్మీకి మహరిిహనుమతో చెపిపంచిన “కాలోహి దురతి కీమః” అననఉడి మాట లోకం లో నానుడి అయింది ’
మళ్ళళ విచార ధార క నస్ాగిస్ ూ “ సిభావం, వయ్సు, నడవడి,వంశం,స్ాముదిరక లక్షణాలు సీతా రాములకు సమానంగాఉనానయి.లక్షీీ దేవి

గా ఉనన సీత్ను సీరిస్ ూ “ఈమ కరసమే రాముడు వాలి సంహారం చేసి, రావణ స్ాట పరాకీమమునన కబంధుని హత్మారాచడు. జనస్ాథనం
లక14వేలమంది భీకర రాక్షసులను అవల్మలగా చంపేశ్ాడు. ఖర, దూషణ, తిరశిరసక మహా తేజయవంత్ రాక్షసులను సంహరించాడు.

దకకదు

అనుక నన వాలి స్ామారజూం కిషికంద సుగలవ
ీ ుడికి అవల్మలగా త్ముీడు సుగలవ
ీ ుడికి దకికంది. సీత్ క్షేమం తెలుసుకరవటానికే నదీనదపతి
మహా సముదారనిన దాట వచిచ లంకలో పరవేశించాను. అలాంట పతివరతామత్లిే సీతా దేవి కరసం రాముడు ధరితిరని అంతా త్లకిీందు చేసినా

త్పుప లేదు. ములోేకాదిపత్ూమా, లేక జఞనకీ దేవి సీత్ య్ా ఎవరు గొపప అని పరశనవసే్ , సీత్తో పదహారవ వంత్ు అయినా ములోేకాదిపత్ూం
సరిరాదు అనిపిస్్ ో ంది ఇది నిశచయ్ం. -

“రాజూం వా తిరషు లోకేషు, సీతావా జనకాత్ీజఞ –తెల
ైి ోకూ రాజూం సకలం సీతాయ్ా నాపునయ్ాత్కలాం “.ఈ శ్ోేకమయ లోకంలో గొపప
ఉదాహరణగా వాడుకలో ఉననది.

శ్లీషా రాజు దశరధుని పదద కరడలు, ధరీజుా డు,కృత్జుా డు,పరమాత్ీ విదుడు ఐన శ్రీరాముని ధరీపతిన సీతాదేవి ఇకకడ లంకలో రాక్షసులమధూ
దీనయిెై, దుఖంతో కుమిలిపో తోంది. అలాేరు ముదుదగా జనకుని ఇంటపరిగి, రామవివాహంతో అయోధూ మటా నింటకి వచిచ అసూరూం పశూ గా
ఉనన మహాత్లిే , భర్ త్నత్ండిరకిచిచన మాట నిలబటా టానికి తానూ వనవాస్ానికి వెననంట వచిచ కస్ాాలు పడిపడి , అడవిలోకూడా భర్ సేవలో
రాజభవనం లో ఉనన ఆన౦దానేన పొ ందుత్ూ, రావణ దుషా పనానగం తో ఇకకడికి వచిచ బందీ అయింది, ఇకకడ కూడా ఆమకు రామధాూనం
త్పప మరో ఆలోచన, చూపు లేదు. రామసమాగమనం కరసం పారణాలతో ఉంది. అకకడ రాముడు కూడా ఈమకరసం పరిత్పిస్ ూ వెదుకుత్ూ

అనంత్ దుఖం లో ఉనానడు సీత్ మంచు దెబాతో స్ొ ంపుపు చెడిన తీగలాగా, సహచరుడు లేని ఆడ చకీవాకం లాగా కాంతి హీనంగా ఉననది.
అనేక పుషాపలభారంతో వంగి శ్ోకానిన పో గొటేా అశ్ోకాలు కూడా ఈమకు శ్ోకానేన కలిగిస్ ునానయి.

“హిమ వూపాయిేన చ మందరశిీ-రాభుూతి్ తో నిక సహసర రశిీః-ఇతేూవ అ మరధంకపి రనివేక్షూ-సీతేవ మితేూవ నివిసా బుదిధః-సంశిీత్ూ త్సిీ
నినషస్ాద వృక్షే –బల్మ హరలణా వృషభ స్ రసీి “
వసంత్ చందురడూ శ్ోకానేన కలిగిస్ ునానడు”అనిఅనేక విధాలుగా ఆలోచించాడు.దెబాలు త్గిలిన వారికే మళ్ళళ మళ్ళళ దెబాలు త్గలటం
సహజం. మయలిగే నకకపై తాటపండు పడటం లోకరలతి. లేకపో తె శ్ోకానిన దూరం చేయ్ాలిసన అశ్ోకం శ్ోకం పంచటం ఏమిట ?చలే ని వెలుగులతో
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మానసికానందానినవాిలిసన చందురడు కూడా దయ్మాలి శ్ోక౦ కలిగించటం ఏమిట ? “ఇలా ఆలోచిసూ
్ చివరికి ఆమ సీతాదేవి అనే
నిశచయ్ానికి వచిచ బలిసుాడు,వానర శ్లీషా ుడు,,మహాహరి హనుమ, శింశుపా వృక్షం మీద కూరుచని ఏం జరుగుత్ుందయ చూసు్నానడు,
ఇది32 శ్ోేకాల 16వ సరీ
తెలేకలువల సమయహం గా పరకాశించే నిరీల చందురడు, నలే ని జలాలలోకి హంస వెళ్ేనటు
ే నిరీలాకాశం పైభాగాన కనబడి , త్నకా౦తితో
సహాయ్ పడేటే ు హనుమను సేవిచటానికి వచాచడు. ఆచలే ని వెనెనలలో హనుమ సీతాదేవిని చూశ్ాడు. ఆమ చుటూ
ా ఒంటకనున ఒకే చెవి
కలవారు చేటచెవులతో త్లను దాచు క ననది, అసలు చెవులే లేనిది, పంది చెవులాేంట చెవులుననది, ముకుక పక
ై ి ఉననది, సననని పొ డవెైన
మడ ఉననది, క దిద జుటుాననది అసలు జుటేా లేనిది వేరలాడే చెవులు నొసలుననది, వేరలాడే పొ టా , స్ నాలుననది, వేరలాడేమోకాళళళ ననది, గయనిది,
మరిగుజుజది,పారపళళళననది, అసలు పొ టా మోహంలో ఉనన వికృత్మైనది, మొదల ైన రాక్షస సీ్ ల
ి ను చూశ్ాడు. నలే తెలే యిెరీ మొదల ైన రంగు
శరలరం ఉననవారు, పందిముఖం లేడి ముఖం, ఎనుబో త్ుముఖం, మేకమొహం, నకకముఖం, ఏనుగు పాదం ఒంటేకాళళళ,దేహంలోనే త్ల దూరి
ఉననవారు, ఆవు నకక కుకక ఏనుగు, కరతిచెవులుననవారు, అడ్ ముకుక పదద ముకుక ఏనుకాళళవారు, పాదాలలోజుటుాననవారు, అనేక జంత్ు
ముఖాలుననవారు, రకరకాల రంగు వెంటురకలుననవారు కలవారు, మదూం లో పూరి్ నిషాలో ఉనన అనేకరకాల రాక్షస సీ్ ల
ా
ి ను సీత్ చుటూ
ఉననటు
ే గమనించాడు
అనవదూ స్ౌందరూ తేజయ మయరి్ సీత్మీను చూశ్ాడు. పతివరతా ధరీం తో పరిగిన కీర్ ి శ్ోభతో, పతి సేనహమే అలంకారంగా, సింహం చేత్
బంధింపబడిన ఆడ ఏనుగులా గా, మేఘాలచే ఆకీమించబడిన చందర రేఖలా, బదరిన ఆడలేడి చూపులతో, శ్ోక సమయహంగా, దుఖ స్ాగర
త్రంగం పైకి లేచినటు
ే నన సీత్ను చూసి హనుమ ఆనంద పారవశూంతో కన్ననరు కారాచడు. రామలక్షమణులను ఒకస్ారి త్లచుక ని
నమసకరింఛి, శింశుపా వృక్షం ఆకులమధూ దాకుకనానడు.

“నమసకృతాి చ రామాయ్, లక్షీణాయ్చ వీరూవాన్ –సీతా దరశన సంహృస్ోా హనుమాన్ సంవృతో భవత్ “

ఇది 32శ్ోేకాల 17వ సరీ . ఇందులో ఎనినరకాల రాక్షస సీ్ ల
ి ునానరో వాల్మీకి మనకు చూపించాడు. సీత్ పాతివరతాూనిన మరింత్ మచేచ శ్ోేకాలు
రాశ్ాడు. లంకలో దిగినపుపడు చందయర దయ్ం యిెంత్ గొపపగా హనుమకు సహకరించిందయ , ఇకకడ అశ్ోకవనం లోనూ చందురడు ఆయ్నకు బాగా
సహాయ్పడా్డు కాంతితో.

ఇంత్ జరిగే సరికి రాతిర మయడుజఞములసమయ్ం దాట,చివరిజఞము మాత్రమే మిగిలింది. అపుపడు స్ాంగ వేదపండిత్ులు,, శ్లీసా య్ాగాలు
చేయించగల సమరుధలు ఐన బరహీరక్షసుసల వేద ఘోష వినబడింది. మంగళవాదాూలు మోరగాయి. రావణుడు వెంటనే నిదర లేచి జఞరినమాలలు,
వస్ా్ాలతో సీత్ను త్లచుక నానడు. మదంతోమదించిన వాడు, మదన పేరరిత్ుడెై, కామానిన అదుపులో పటుాకరలేక పో య్ాడు. వెంటనే
సరాిభరణ భయషిత్ుడెై, మందీమారాలంతో అశ్ోకవనానికి వంద మంది రాక్షస సీ్ ల
ి తో బయ్లేదరాడు. అందులో క ందరు బంగారు దీపస్ ంభాలు
పటుాక నానరు, క ందరు చామరాలు వీసూ
్ అనుసరించి వసు్నానరు. క ందరు బంగారు కలశ్ాలలో న్నరు పటుాక ని ముందు నడిచారు. క ందరు
కత్ు
్ లు, తివాసీలుతీసుక ని వెనక నడిచారు. ఒకామ మణిమయ్ మదూ పాత్ర పటుాక ననది. ఇంక కామ ఛత్రం పటుాక ననది. మత్ు
్ తో ఉనన
ఆత్ని కాంత్లు మరుపుతీగాలాే వె౦టనడిచారు.కామ పరవశంతో మతె్ కికన రావణుడు విలాసంగా నడుసు్నానడు. మహాతేజశ్ాశలిగా
కనిపించాడు చెటా ుపై ఆకులమాటున నకిక చూసు్నన హనుమకు.
ఇది 32శ్ోేకాల 18వ సరీ
రావణుడి రాక గీహించి భయ్విహిల మైన సీతాదేవి పనుగాలికి కదలిపో యిే అరట చెటా ు అయింది. వెంటనే తేరుక ని భయ్ంతో తొడలు, ఉదరం
బాహువులచేత్ స్ నాలను కపేపసుకరననది –పరపురుషుడు కనిపిసే్ కులాంగన లోకం లో సహజంగా ఇలానే చేస్ ుంది .
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“ఉపవిస్ాా విశ్ాలాక్షీ రుదంతీ వరవరిణన్న – దశగలీవసు్ వెైదీహీం రక్షితాంరాక్షసీ గణైః”
మలినవస్ా్ాలు, నిరాభరణ, శ్ోక దెవత్లాఉనన సీత్ను చూశ్ాడు
ఆమ రాజశ్లీస్ ుడు, ఆత్ీవిడుడు ఐన రాముడి దగీ రకు
సంకలపం అనే గురాీలతో కటా బడిన మనో రథం లో పో తోందా
అనిపించింది –
“సమీపం రాజసి౦హసూ రామసూ విదితాత్ీనః –సంకలప హయ్
సంయ్ుక్ ః య్ాన్న్ మివ మనో రధెై”
అసత్ూ అపవాదం చేత్ చెడిన కీర్ ల
ి ాగా, పునరావృతి్ లేకపో వటం
వలన మరుగుపడిన విదూలాగా

సీత్ ఉననది. త్రిగిన

ధనలాభ౦లా, చేయ్ని య్జా ం లా ఉతాపత్ సమయ్ంలో మండే
దిశలా, దొ ంగిలిపబడిన పూజఞ దరవూంలా కనిపించింది. తాకకూడని
వాడు తాకిన య్జా వేదికలా, ఆరిపో యిన అగినజఞిల లా, రాహువు కబళ్ంచిన చందురనిలా ఉననది. త్నవారి గుంపు నుంచి వేరు చేయ్బడి
బంధింపబడి నిటూ
ా రుసూ
్ దుఖపడే గజరాజు భారూలా ఉననది. మనసులో రాముడు వచిచ రావణ సంహారం చేయ్ాలని దుఖంతో అ౦జలి
ఘటంచి దేవత్లను పారరిధంచే పతివరతా శిరోమణి లా కనిపించింది. రావణుడు మాత్రం ఆమను మచిమాటలతో దారిలో పటాాలనే సంకలపం లో
ఉనానడు. ఇవన్నన పేరక్షకపాత్ర వహించి హనుమ చూసు్నానడు అంత్కంటే పరస్ ుత్ం ఏమీ చేయ్లేడు కదా.
“సమీక్ష మాణా౦ రుదతీ మనిందితాం-సుపక్షీ తామారయ్త్ శుకే లోచనాం-అనువరతాం రామ మతీవ మైథిల్మం –పరలోభయ్ామాస వధాయ్
రావణః “
ఇది 23శ్ోేకాల 19వ సరీ
ఈ రండు సరీ లలో మహరిి వాల్మీకి చితిరంచిన ఉపమానాలన్నన సరోిత్ురూ సా ంగా, సందరాానికి త్గినటు
ే నానయి. సీత్ విషయ్ంలో వాడిన
ఉపమానాలు ఆమ కీర్ ని
ి శ్రలాన్నన, నిజఞయితీని ధరీత్త్పర్ ను, దృఢ సంకలాపన్నన, రామునిపై ఉననఅపారమైన అనురాగానిన, నమీకాన్నన,
విశ్ాిస్ాన్నన తెలియ్బరచేవే. ఆమ గుణానిన మరింత్ గా పంచేవే. అందుకే మహాకవి కాళ్దాసుకు ఉపమానాలకు మారీ దరిశ వాల్మీకి అంటారు
బుధులు.
రావణుడు సీత్తో మాటాేడాటం మొదలుపటాాడు “భయ్ంతో న్నశరలరానిన దాసు్నానవు సకలజన మనోభిరామ౦ గా ఉనన నినున నేను
మోహిస్ ునానను. నాపై వలపు చూపకపో తే నినున తాకనే తాకను. నాశరలరంలో కామం వరదల ై పరవహించినా సరే. ఇకకడ నాకు తెలియ్కుండా
ఎవరికీ పరవేశం లేదు. భయ్ం వదిలి మాటాేడు. పరసీ్ ల
ి తోపొ ందు, బలాతాకరంగా తీసుకురావటం రాక్షస ధరీమే కనుక నేను చేసింది అధరీం
కాదు. ననునపేరమించి శ్ోకానిన పో గొటుాకర. పరధాూనంగా ఉంటూ కిందపడుక ని అలంకార రహిత్ంగా ఉపవాస్ాలతో ఉండటం త్గదు.ననున
చేరితే సకల దేవేందర భోగాలు అనుభవించవచుచ. న్న య్వినం స్ౌందరూం గడిచిపో త్ునానయి. వాటకి స్ారధకత్ కలిగించు. నినున సృషిాంచిన
బరహీ ఇంత్కంటే అందమైన సీ్ ని
ి సృషిాంచలేక సృషిా మానుక ని ఉంటాడు. బరహెమీనా నినున చూసే్ ఆరాధిస్్ ాడు. నిససంకరచంగా నా భారూగా
ఉండు.నినేన పటా మహిషిని చేస్్ ాను. ఈ లంకారాజూంతో సహా నా అధీనం లో ఉననదంతా న్నదే.మేమంతా న్న సేవకులమే ఈ పృదిిని అంతా
జయించి న్న త్ండిర జనకుడికి అరిపస్ా్ను. ననున ఎదిరించే స్ాహసి పుటా లేదు. చకకగా అలంకరించుక ని ననున పొ ందు నువుి
మంగళసిరూపివి అందరి సుఖాన్నన చూస్ా్వు రాముడు ఇకకడికి రాలేదు. వచిచనా ననున జయించలేడు.పరస్ ుత్ం నువుిలేక అడవులలో
సంచరిస్ ూ పిచిచవాడిలా తిరుగుత్ూ ఉంటాడు. అసలు బతికి ఉనానడయ లేదయ సందేహ౦. ముందుభాగంలో క ంగలు ఉండటం వలన వెనకనలే ని
మేఘాలలో మరుగు పడిన వెనెనల ఎలా చూడటానికి వీలుకాదయ రాముడు అలా నినున చూడలేడు.
ఇందురని కి దకికన కీర్ ని
ి హిరణూ కశిపుడు పొ ందినటు
ే రాముడు నానుంచి నినున పొ ందలేడు.విలాసిన్న !సరాపనిన హరి౦చి నటు
ే నువుి
నామనసు హరి౦చావు. ననా అంత్ఃపురంలో నినున శ్రీదేవిని అపసరలు సేవించినటు
ే సేవిస్ా్ను. దేవీ ! త్పసుస, బలం, పరాకీమం, దానం
సంపద, తేజం, కీర్ ి లతో నాకు రాముడు స్ాటరానివాడు. నా య్ందు అనురాగం చూపించు. నినున చూసి న్న బంధువులు సంతోషించాలి –
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

“పిబ విహర రమసి భు౦క్షి భోగాన్ –ధన నిచయ్ం చెైవ పరదిశ్ామి మేదిన్నం చ –మయి లాల లలనే య్థాసుఖం త్ిం-త్ియిచ సమేత్ూ
లలంత్ు బంధవాసే్ ”
“కుసుమిత్ త్రుజఞల సంత్స్ాని –భరమత్ య్ుతాని సముదర తీరజఞని –కనక విమలహార భయషి తాంగల-విహర మయ్ా సహ భీరు కాననాని “
36శ్ోేకాల 20 వ సరీ ఇది
ఇందులో మొదరి స్ారి రావణుడు సీత్ తో మాటాేడాడు. ఇందులో సీతా దేవిపై ఆరాధనాభావమే కనిపిస్్ ో ందినాకు. ఎకకడా కామం తో
మాటాేడినటు
ే నాకు అనిపించలేదు. అత్డు పరయోగించిన శబద జఞలం ఒక దేవికి చేసే స్ో్ ా త్రం లాగా ఉననటు
ే అనిపించింది . క ంచెం వివరంగా
చూదాదం –అనేకపుషపమాలలు చందనం, అగరుపూట, వివిధవస్ా్ాలు, దివాూభరణాలు పాన్నయ్ాలు శయ్నఆసనాలు, గలత్ం నృత్ూం వాదూం
మొదల ైన సకల భోగాలను అనుభవించమని కరరాడు. ఇవన్నన ఒక అమీవారికి చేసే షో డశ ఉపచారాలుకావా ?బరహీ ఆమను ఆరాధిస్్ ాడు
అంటే తిరమయరు్లు ముకరకట దేవత్లు శ్రీదేవిని పూజిస్ా్రని అరధమే. ఆ శ్రీ దేవి వేరేవరోకాదు స్ాక్షాత్ు
్ లక్షీీ సిరూపమైన సీతాదేవి. శత్ురవు
అనే భావంవదిల యిూ అంటే మిత్రభావం దాసభావం చూపించు. అమీకరుణ అదే, సుందరలవిలాసవతీ,విలాసిన్న, మానిన్న సుందరల,మంగళ
సిరూపిణీ అనే సంబో ధించాడు ఆరాధనాభావం తో. మబుాల మరుగున ఉనన చందురడు కనిపించడు నిజమే –కాని మబుాలు తొలగితే
కనిపించక ఎకకడికి పో తాడు ?అలాగే రాముడు పరస్ ుత్ం దూరంగా ఉనాన త్ిరలో వస్ా్డు అనే నమీకం, సూచాూరధం ఉనానయి. ఇందురడు
హిరణూకశిపుని భారూను అపహరించాడు ఆమ యిేకీర్ ి. మళ్ళళ వాడు భారూను స్ాధించుక నానడు. ఇకకడా అలాగే సీత్ రాముని చేరుత్ుందని
వాడే చెపాపడు. శ్రీదేవిని అపసరసలు పూజించినటు
ే ఇకకడ అందరూ అలాేగే చేస్్ ారు అంటే అమీవారు లలితా పరమేశిరిని పూజించినటు
ే
పూజిస్ా్రు. అందుకే కాటూరి వెంకటేశిరరావుగారు రావణ హృదయ్ానిన “పౌలస్ య హృదయ్ం “కావూంలో ఇదే ఆరాధనా భావంతో రాశ్ారు.
రావణుడికి జనీజనీల అనుబంధం స్ాిమితో, అమీవారితో తీరలేదననమాట.
రావణుడి మాటలకు త్లే డిలిే త్నకు అత్డికి మధూ ఒక గడి్ పో చనుంచి సీతాదేవి “నాపై మనసు న్నభారూలపై మరలుచ పాపం చేసే్ మోక్షం
రానటేే నువుి ననున కరరటానికి అరుహడవు కాదు. ఇక్షాికు వంశ పతివరత్ను నేను. న్న నినద యమైనక రిక అంగలకరించను. నేను పరభారూను. సజజ న
ధరాీనిన పాటంచు. న్న భారూల శ్రల రక్షణ యిెంత్ ముఖూమో పరభారూల శ్రలరక్షణా అంతే ముఖూం. చపల చిత్్ ం, ఇందిరయ్ చాపలూం తో
పరభారూలను రమించేవాడు కీర్ ి ఆయ్ుసుస ఐశిరూం కరలోపతాడు. న్న దుషాకరాూనిన మా౦ చేనేచ సజజ నులు ఇకకడ లేరా ?చెపిపనా వినక సకల
రాక్షస వినాశ్ానికి పూనుక ంటునానవా. రాజు న్నతిబాహూ కరీలు చేసే్ సుసంపనన రాషా ంా నగర౦ వినాశనమౌతాయి. పాపాల చేతా, దూర దృషిా
లేమి చేతా పాపి నశిసే్ , పారణులన్నన అభినందిస్్ ాయి, ఆన౦దిస్్ ాయి. న్న ఐశిరూ భోగ రాజూ పరలోభాలు ననేనమీ చెయ్ూలేవు. సూరుూని కంటే
వేరుకాని వెలుగును నేను. రాముడికంటేకూడా వేరైనదానిన్న కాదని గీహించు. వేదవరత్ స్ానత్ుడు, ఆత్ీజఞాన సంపనునడు అయినవాడికి
యోగాభాూస రూప విదూ లాగా శ్రల వయో వృత్ు
్ లచే నేను రామునికే త్గిన భారూను. రామవిరహంతో దుఖిత్ను. బంధించి తెచిచన ననున
రాముడిని ఆహాినించి ఆయ్ను అరిపంచు. న్న వంశ నాశనం కాకుండా ఉండాలి అంటే రామునితో సేనహమే న్నకు మంచిది.
రాముడు ధరీత్త్పరుడు శరణాగత్ వత్సలుడు బత్ుకు మీద ఆశుంటే ఆయ్న చెలిమి న్నకు శ్లీషాం. శరణువేడి ఆయ్నను పరసనునని చేసుకర.
శరణాగత్ుల త్పుపలు క్షమించే ఉదారహృదయ్ుడు నా స్ాిమి రాముడు, మనసులో చెడుభావంవదిలేసి ననున ఆయ్నకు సమరిపంచి
బతికిపో . శుభం పొ ందు. ఇంకరమారీ ం లో పరవరి్సే్, వజఞరయ్ుధం నినున చంపకపో యినా య్ముడు నినున వదిలేసినా లోకనాథుడు రాముడు
నినున వదిలిపటా డు అని గీహించు. త్ిరలో రామ ధనుసా ంకారం విని మయరచపో తావు. సకల లంకా వినాశనం చూస్ా్వు. స్ో దరులు
రామలక్షీణులు లంకచేరి, న్న రాక్షస సమయహాలను చీలిచ చెండాడి ఎవరికీ బరతికే అవకాశం లేకుండా చేస్్ ారు. గరుత్ీంత్ుని
చేతిలోపాములులాగా, రామ గరుత్ీంత్ుని చేత్ రాక్ష పాములు చావటం ఖాయ్ం. బలిని మయడు అడుగులడిగి రాజూలక్షిీని దూరం చేసిన
వామనుడిలాగా ననున న్ననుంచి త్పిపస్ా్డు.
జనస్ా్నం లో రామపరాకీమ౦ వినికూడా, స్ో దరులు లేని సమయ్ంలో మాయోపాయ్ంగా ననున అపహరించే పాపం మయటకటుాక నానవు.
పులుల వాసన చూసి కుకక వాట దగీ రకు ఎలా వెళళలేదయ ,రామలక్షీణుల గంధం త్గిలే్ ఆదగీ రకుకూడా రాలేవు. వ ంట చేతితో పో రాడిన
వృతారసురుడు రేడు చేత్ులతో య్ుదధ ం చేసిన ఇందురని చేతిలో చచాచడు. అలాగే న్న అపజయ్ం నిజం. న్నకు పో యిేకాలం వచిచంది. రాముడి
నుండి పారిపో యి కైలాసం వెళ్ళనా, న్నకు శన్నశిరం త్పపదు,మహా వృక్షం పిడుగుపాటుకు కూలినటు
ే రాముడినుంచి త్పిపంచుకర లేవు “అని
హెచచరించింది సీతామాత్.
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ఇది 34శ్ోేకాల 21వ సరీ
20నుంచి 26వ సరీ వరకు మనకు హనుమమాట వినబడదు. 27తిరజట సిపన వృతా్ంత్ం లోనే హనుమ దరశనం మాట ఉంటాయి.
పరపురుషునితో కులసీ్ ల
ి ు సూటగా మాటాేడటంఅపపటకి లేదు. అందుకే మధూలో గడి్ పరక అడ్ ం పటుాక ని సీత్ మాటాేడి సంపరదాయ్ం
నిలబటా ంది. ఇకకడ గడి్ పరక పటా టం లో ఉదేదశూం వాడిని త్ుచచ గడి్ పరకగా ఆమ భావి౦చి౦దని భాషూం చెపిపన వారూ ఉనానరు. సీత్ మనో
నిశచయ్ం సూటగా అత్ూంత్ సపషా ంగా నిరుదషా ంగా చెపిపంది. రామ శ్ౌరూపరాకీమాదులు ఎంత్గొపపవని విసపషా ంగా వివరించింది. అంత్కు
ముందు సరీ లో రావణుడు త్న పారభవపరాకీమాలు ఏకరువు పడితే ఇకకడసీత్ దీటుగా రామ వీర వికీమ విశ్లషాలను గొపప
దృషాా౦తాలతో బో ధపరచింది. వామనుడే రాముడు అని సూచాూరధంగా చెపిపంది. బలి రాజూలక్షిీ ఎలా చెయిూ జఞరిపో యిందయ వివరించింది .
వృతారసుర వధ లోని మరీ౦ కళళకు కటా ంచింది. గరుడ –సరప వృతా్ంత్ం జా పకి
ి్ తెచిచ నాగ వంశ నాశనం సియ్ం గా కరరి తెచుచకరననటేే
రావణుడు రాక్షస వినాశనం ఆహాినిసు్ననటు
ే తెలియ్జేసింది. రామలక్షీణులు పులులు అని రావణుడు కుకక అని తేలిచచెపిపంది.
రామశరణాగత్ ధరీం వివరించి రాముని కాళళమీద పడటం, శత్ురత్ిం వదిలి మిత్ర ధరీం పాటంచటం, త్నను రాముడికి వాడే సియ్ంగా
అరిపంచటం అనే చాయిస్ట్ లన్నన ఇచిచంది. వినకపో తే న్న ఖరీం అని గటా గా చెపిపంది కాదు చెపిపంచాడు మహరిి వాల్మీ
సీత్ మాటాేడినమాటలకు ఎకకడయ కాలి రావణుడు ఆమతో “మగాడు అనునయి౦చిన క దీద సీ్ ి వశపడుత్ుంది. గురీం పడతోరవ పడితే సమరుధడెైన
స్ారధి దానిన దారిలోపడతాడు. న్నపై ఉననకామానిన నా కరపం అడ్ గిస్్ ో ంది. కామం ఏరపడితే దయ్ పేరమకూడా కలగటం సహజం. నినున
అవమానించవచుచ చంపచుచ,వానపరస్ వేషం లో ఉనన రాముడిపై పేరమింకా న్నకునాన నినున చంపటానికి ఆజా ఇవిలేకపో త్ునాన.కాని ననున
చాలానిరాదక్షిణూంగా దూషించావు దీనికి పరతీకారంగా నినున చంపటం నాూయ్ం “అని అకకసు అంతా వెళళగీకిక మళ్ళళ త్మాయించుక ని “న్నకు
ఇచిచన 12నెలలగడువులో 10నెలలు అయిపో యి రండు నెలలు మాత్రమ మిగిలాయి. ఇపపటకైనా నాతో రమించు. ఈ రండు నెలలు దాటతే
నినున చంపి ఉదయ్ భోజనానికి వండుతారు “అనానడు ఈమాటలకు సీత్కు మాత్రమేకాదు దేవ గ౦ధరి కనూలు కూడా కన్ననరు కారాచరు.
కళళతో, పదవుల చలనాలతో, ముఖ భంగిమలతో వారు సీత్ను ఓదారాచరు.
వాళళ ఓదారుపలకు కాస్ తెపపరిలిే సీత్ రావణుడితో ఇలా చెపిపంది –త్ుచుచడా ! ఇందురడికి శచీదేవిలాగా రాముడికి నేనుభారూను.
పరాకీమశ్ాలి రాముని భారూనెైనననున న్నచపు మాటలతో బాధించావు. దీనికి త్గిన ఫలిత్ం అనుభవిస్ా్వు.మదపుటేనుగు రాముడికి,
చెవులపిలిే న్నకూ స్ాపత్ూమా. మాయ్ా మృగ వాూజం తో ననున దండకారణూం నుంచి ఎత్ు
్ కరచాచవు సిగీ ులేదా. ఇంకా రాముడి కంట బడ లేదు
కనుక బతికి ఉనానవు. అనారుూడా !కూ
ీ రమైన న్న నలే వికృత్మైన కళళళ నేలపడి రాలిపో నూ. పతివరత్నెైన ననున న్నచంగా మాటాేడిన న్న
నాలుక వెయిూ వరకకలుకానూ.నినున శపించటానికి నా భర్ అనుమతి నాకు లేనందున నినున బయడిద చేయ్ాలిస ఉనాన దయ్తో
వదిలిపడుత్ునాన. న్న మృత్ుూవు కరసం దేవుడే న్నతో ఈ అకృత్ూం చేయించి ఉంటాడేమో. కుబేరుడిఅననవు, సైనూమునాన రాముడిని దూరం
చేసి ననున అపహరించిన పిరికి పందవు “అనగానే రావణుడు కరపం కనునలతో పాములాగా నిటూ
ా రుసూ
్ “నిరధనుడిని నమాీవు. నినున
ఇపుపడే సూరుూడు సంధూను లాగా నా తేజంతో నాశనం చేస్్ ా “అని భయ్ంకరంగా గరిజంచి కావలి కాసు్నన అకకడి రకకసి సీ్ ల
ి తో “ఈమను
స్ామదాన భేదాది ఉపాయ్ాలతో నాకు వశమయిేూటు
ే చేయ్ండి. అవసరం వసే్ దండయ పాయ్మైనా పరయోగించి నా వశం చేయ్ండి “అని కరపంతో
ఆజఞాపించగా, దానూమాలి అత్డిని కౌగిలించి”సీత్ ఎందుకు నాతో సుఖించు రా. త్నున పేరమించని సీ్ ని
ి కామించే వాడి దేహం బాగా కాలిన
క లిమిలాఉంటుంది. నినునమనస్ారా పేరమించే ననునపొ ంది ఆ తాపం తీరుచకర “అని వాడి మనసుమారచగా వాడు ఆవు

వెంట వెళళళ

ఆబో త్ులాగా అంత్ః పురానికి బయ్లేదరి వెళాళడు.
ఇది 46శ్ోేకాల 22వ సరీ
రావణ, సీత్ లు ఒకరినొకరు తీవరంగా తీవరంగా దూషించుక నానరు. రావణుడు ఏదయ బలమైన కారణం వలే సీత్ ను ఏమీచేయ్లేకపో య్ాడు, సీత్
రాముని ఆజా లేనందున వాడిని భసీం చేయ్కుండా వదిలిపటాానని బుదిధ కూడా చెపిపంది .

రావణుడు సీత్ను దారిలో పటా బాధూత్ కావలి

సీ్ ల
ి కు అపపగిస,ే్ సీత్ త్నదెైవమే రావణుడికి య్ుదధ ం లో జయించి బుదిధ చెబుతాడని చెపిపంది .
రాక్షసరాజు వెళ్ళపో గానే అకకడి కావలి రాక్షస్ాంగనలు సీత్ దగీ రక చిచ కరపంతోకూడిన కఠినమైన మాటలతో “రావణుడు పులసూబరహీ వంశం
వాడు. నువుి అత్నిభారూవెైతే న్నకు గౌరవం ఎకుకవౌత్ుంది. ఏకజట”మరలచి అతిర, అంగిరసుడు, పులసుూడు, పులహుడు, కీత్ువు అనే
నలుగురు పరజఞపత్ులలో పులసుూడు బరహీమానస పుత్ురడు. అత్డి మనో సంకలపంతో తేజశ్ాశలి విశీవసు మహరిి పుటాాడు. అత్డిక డుకే
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రావణుడు అంటే పులసుూనిమనుమడు పౌలసుూడు. అందుకే నామాటవిని ఆ వెైభవానిన వదులుకరకు “అననది. పిలిేకళళ హరిజట”33కరటే
దేవత్లు, దేవేందురనికూడా జయించినవాడు రావణుడు. అత్ని భారూవు కా. “పరఘస “మహా తేజశ్ాశలి వీర శూర ధీర రావణుడిని ఎందుకు
కాదంటావు. పిరయ్ భారూ మండయ దరినికూడా విడిచి నినేనలుక ంటాడు మాస్ాిమి “అనగా “వికట ‘వికటాటా హాసంతో “సకల దేవ గంధరి య్క్ష
కినెనర కి౦పురుషాదులను జయించిన రావణుడు న్న దగీ రకు కాళళ బేరానికి వసే్ చులకన చేశ్ావు. భారూవెై సకల సుఖాలు
అనుభవించు”అనగా, దురుీఖి “సూరుూడుకూడా రావణభయ్ంతో తీక్షణ మైన ఎండ కాయ్డు,వాయ్ువు వేగంగా వీచడు. అలాంట రావణుడి
పక్షాన ఎందుకు చేరవు “అననది. ఇలా రావణుడి ఆజా పాటంచి వారంతా మాటలతో అత్డి పరాకీమాదులు వంశ పరతిషాాదులు పొ గడి సీత్ను
అత్డి భారూ కావలసినదని తీవరంగానే చెపిప భురత్ూ ధరీం నిరిరి్ంచారు.
ఇది 23శ్ోకాల 23వ సరీ
పై సరీ లో రాక్షస సీ్ ల
ి ు రావణుడు చెపిపన స్ామ వచనాలతో హిత్వు చెపాపరు. ఇపుపడు సకండ్ డిగలీ పరయోగానికి సిదధమయ్ాూరు.
అంతాస్ామయహికంగా “మానవ సీ్ వి
ి కనుక మానవుడెైన రాముడినే కరరుత్ునానవు. మనసు తిరపుపకర లేకపో తె బత్కలేవు. కస్ాాల అధాూయ్ం
ముగించుక . సుఖాల అధాూయ్ం పారరంభించు. రాజూహీనుడు, దుఖారు్డు రాముడు చేయ్గలిగింది వీసం కూడా ఉ౦డదు. “అని కరరస్ట్ గా
భయ్పడితే సీత్ కన్ననరు మున్ననరుగా ఏడుసూ
్ “మీరంతా ననున జనని౦దితాల ైన మాటలతో బాధపడుత్ునానరు ఇవి పాపపు మాటలని
అనిపించటం లేదా ?మానవసీ్ ి రాక్షసభారూ అవటం లోక విరుదధ ం. మీరంతా కలిసి ననున తినేసినా మీ మాట విననే వినను. దీనుడే కాని రాజూ
హీనుడేకాన్న, పతి యిే నాకు పరత్ూక్ష దెైవం. అత్ని య్ందె నా అనురాగం శ్ాశిత్ం. శచీ దేవి ఇందురని, అరుంధతి వసిసా ుని, రోహిణి చందురని,
లోపాముదర అగసు్యని, సుకనూ చూవన మహరిి ని స్ావితిర సత్ూవంత్ుని శ్రీమతి కపిలుని, దమయ్ంతి స్ౌదసుని, కేశిని సగరుని, దమయ్ంతి
నలుని అను వరి్ంచినటేే , నేను ఇక్షాికు వంశూ శ్లీషా ుడెైన శ్రీరాముని అనుస్ారిస్్ ాను “అని దిమీ తిరిగే సమాధానం చెబ్బతే దిమీతిరిగి బ మీ
కనిపించింది వాళే కు. వాళళళ చెపిపంది రావణుడి త్ండిర తాత్ గురించి మాత్రమ.కాన్న
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ధరీపత్ునలతో సహా వరుసలో నిలబటా ంది “.
ఈ సరీ లో మహరిి సీతాదేవి చేత్ చెపిపంచిన –”దీనోవా, రాజూహీనోవా, యోమే భరా్ స మే గురుః- త్మ్ నిత్ూం అనురకా్సిీ య్థా సూరూం
సువరచలా “అనేది లోకం లో పరతివరతా ధరీం గురించి చెపేపటపుపడు అందరూ ఉదహరించే ముఖూశ్ోేకం. అందుకే సీత్ అంత్ గొపప పతివరత్గా
గురి్ంపు పొ ందింది, నిజఞనికి ఆవిడ పొ ందిన సుఖం త్కుకవ. జీవిత్మంతా కషాాలే. కాని సుఖ దుఖాలలో ఆమ మనసు రామవశమే. ఆయ్నకూ
అంతే.అందుకే ఆదరశ దంపత్ులు అంటాం.
ఇదొ క మొండిఘటం మాటలతో లకంగదు “ అని తీరాీనించి మళ్ళళ వికృత్ వికార భయ్ంకర చేషాలతో మీద పడుత్ూ చివరికి సతాూనిన వాళళళ
వాళళ మాటలతో”ఛీ ఛీ ఈమ రాక్షసరాజు రావణునికి ఏ విదంగానూ త్గింది కాదు “అని అనానరు. “నేయ్ మరహతి భరా్రం రావణం రాక్షస్ాధిపం.
వాలే మనసులోే ఉనన అసలు విషయ్ం “నకకకూ నాగలోకానికీ స్ాపత్ూమా. పావని సీత్ పాపి రావణుడి భారూ అవటం లోక విరుదధ ం “అని
అనిపించి ఉండచుచ నని నా ఊహ. “పాపం హనుమ శింశుప పైనే దాక కని గుడే న్నరు కుకుకక ంటూ పేరక్షకపాత్ర వహిస్ ునానడు. సీత్కూడా
దుఖం తో ఆ చెటా ు కిందికే వచిచ శ్ోకం లో మునిగిపో యింది. కృశ్ోదరి అనే రకకసి “ఇపపట దాకా న్న భర్ పై పేరమ చూపావ్. అదిమోతాదు
మించింది. మోతాదు దాటతే ఏదెైనా పరమాదమే. న్న మాటలు నేను కాదనను. నేను చెపేప హిత్ం త్లకకికంచుకర “రాముడిని మరిచపో న్న
మనసులో రావణుడిని పరతిషిాంఛి సకలలోకేశిరి కా. రాముడి ఆయ్ుసుస తీరిపో యింది ఇకకడికి రాడు రాలేడు.ఇంకా అత్నితో న్నకు పనిలేదు.
రావణుడిని చేరి ఆనందం పొ ందు లేకపో తె మేమంతా నినున చంపి తినేస్్ ాం “అననది.
వికట పిడికిలి బ్బగించి గరిజస్ ూ “ఎనిన అపిరయ్ాలు నువుి పలికినా న్నమీద దయ్తో సహించాం.కాని మేము చెపిపంది నువుి చెవికి ఎకిక౦చు
కరలేదు. దేవేందురడు వచిచనా నినున రక్షించలేడు.సీ్ ల
ి య్వినం అసిథరం. అదిగడిచేలోపే సుఖాలు అనుభవించాలి. ఏడు వేలమంది
రాక్షస్ా౦గనలు న్న అధీనంలో ఉంటారు, నా మాట వినకపో తే న్న గుండె పీకి తినేస్్ ా “అని బదిరిసే్, మండయ దరి(రావణపతినకాదు ) అనే రాక్షసి
శూలం తిపుపత్ూ సీత్ను చూస్ ఆబగా తినెయ్ాూలని అనిపించిందని చెపిప “కడుపుకు కుడివెైపున కాలఖండమనే మా౦సపిండం, ఎడమవెైపు
గులీం అనే మాంసపిండం,దానిపై ఉండే మాంసం పదీకరశం లాంట హృదయ్ం అనే మాంసం దానికింద అదయ మా౦స౦, పేరగులిన, త్లనుకూడా
తినేయ్ాూలనిపిస్్ ో ంది “అని భయ్ పటా ంది, ఇంకర అడుగు ముందుకేసి పరఘస”ఇంకా చూస్ా్రేమే.దీని మడ పిసికి చంపి చచిచందని రాజుకు
చెబుదాం “అనగా అదయ ముఖి “దీనిన చంపి మాంసం తినే పనిలో పడదా౦ ముకకలు చేసి పంచుక ని, మదూం, తెనేలలో న౦చుక ని హాయిగా
తిందాం. శూరపణఖ అనే రాక్షసి (రావణ స్ో దరికాదు)అజఞముఖి చెపిపంది బాగుంది . మాంసం తింటూ మదూం తాగుత్ూ లంకానగర పడమట
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

దాిరం దగీ రునన భదరకాళ్ పీరతికరసం నాటూం కూడా చేదద ాం “అని థర్్ డిగలీ దాటన మజర్స పరయోగించి రాజు చెపిపన దండానినకూడా పరయోగించే
రలతిలో పరవరి్సే్ భయ్ విహిల సీతామాత్ నిససహాయ్యిెై సహనం ధెైరూం కరలోపయి విపరలత్ంగా ఏడవటం పారరంభించింది .
48 శ్ోేకాల 24వ సరీ ఇది
ఇకకడ కావలి రాక్షసులు రాజుమాట నూటకి నూరుశ్ాత్ం పాటంచి త్మవిధుూక్ ధరాీనిన నెరవేరాచరు అని గీహించాలి
ఈ సరీ లో హనుమమాట వాల్మీకి మాటగా వచిచంది త్పప ఆయ్న పలికి౦దేమీ లేదు
రాక్షస సీ్ ల
ి భీకరకఠినోక్ ుల చేత్ కలత్ చెందిన సీతాదేవి భయ్కంపిత్ గదీ ద సిరంతో “ నేను మానవ సీ్ ని
ి రాక్షసుడికి భారూ కానేరను. కావాలంటే
ననున చంపి తినేయ్ూండి “అని కఠినంగా చెపిపంది. కన్ననరు మున్ననరుగా కారుసు్ంటే ఒళళంతా త్డిసిపో యింది. వణికే ఆమ పొ డవెైన వెడల ైపన
జడ కదిలి పాకిపో యిే పాములాగా కనిపించింది. “హా రామా హా లక్షీణా అత్్ గారూ కౌసలాూ సుమితార “అని రోదించింది. ఎవరికైనా అకాల
మృత్ుూవు దురే భం ఇనినబాధలుపడుత్ునాన నాపారణం పో వటం లేదు. ఏదెైనా క దిదపుణూం చేసుక ని ఉంట నేను సముదరమధూ౦ లో సరుకు
తో నిండిన ఓడ పదద గాలికి ఊగినటు
ే ఊగిపో యి అనాధగా చనిపో తాను. నా రామ దరశనం ధనుూల ైనవారికే దకుకత్ుంది. పూరి జనీలో నే
జేసిన పాపానికి ఫలం ఇకకడ అనుభవిసు్నానను. భర్ అనుమతిలేకుండా పారణాలు ఎలా విడవగలను అనుక ననది.
ఇందులో “హా రామేతిచ దుఖారా్ హా పునరే లక్షీణయతి చ –హా శిశుీ మమ కౌసలాూ హా సుమితేరతి భామిన్న “
శ్ోేకం లోక పరసిదధం. తానూ రామభారూనే కాని అనుూలకు కాదు అని తెగేసి చెపిపంది అనిన బాధలు అనుభవిసు్నాన,. వాళళళ త్నని
చంపసితినేస్్ ారని తెలిసినా.అదీ సీతా స్ాధిి మనో నిబారం అంటే. ఉడత్ ఊపులకు జడిసేదికాదు, నిశచయ్ మనో రధం ఆమది.
ఇది 20 శ్ోేకాల 25వ సరీ .
“నాకు తెలియ్కుండా రావణుడు ననున ఇకకడికి తెచాచడు. రాక్షససీ్ ల
ి ు పటా హింసలు భరించలేక పో త్ునానను. ఇకకడి ఈ లంకా వెైభవంతో
నాకేం

పని

రాయి

?నాగుండె

అయిపో యిందా

లేక

జరామరణాలు

లేనిదా అరధం కావటం లేదు. ఎంత్త్
ఏడిచనా

బదద లు

అవటం

లేదు.

రామవిరహం సహిస్ ూ బత్కటం నాకు
నింద అవుత్ుంది. నా పరభువు, పతి
రాముడు లేని నాకు ఈ జీవిత్ం ఎందుకు.
రాక్షసులాేరా ననున చీలచండి చంపండి
తినేయ్ూండి.

ఎలాగైనా

వదలాలిసందే.

ఈ

భరించలేను.

రావణ

పారణాలు

దుఖం

ఇక

రాక్షసుడిని

ఎడమకాలితోనెైనా తాకను. అలాంట నేను
వాడిని కామిస్ా్నా ?ననున ముకకలు
చేసినా,

అగినలో

పడేసికాలిచనా

రావణుడిని మాటవినను. నా రాముడు
కైకేయి లాంట దయ షవత్ులలోనూ మంచినే
చూసే

పారజుా డు.

కుీత్జా శచస్ాను
సదుతూత్ ో

“ఖాూత్ః

కరీశశచ

నిరనుకరీశ

పారజా ః

రాఘవః

–

శశంకేమదాాగూ

సంక్షయ్ాత్ “ అపకారం చేసినవాడికైనా
ఉపకారమే
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ఉపకారం చేసినవారికైనా వారి దుఃఖ సమయ్ంలో గొపపగా అదుక నెఉదారుడు.అలాంట దయ్ామయ్ుడు నాపై దయ్ ఎందుకు చూపటం లేదయ
అరధం కావటం లేదు. నాకు అదృషా ం త్గిీందేమో. ననున రావణుడు ఇకకడికి తెచాచడని రాముడికి తెలిసి ఉండదు. తెలిసి ఉంట ఈపాటకి
వచేచసేవాడు. నా సంగతి తెలిసిన జటాయ్ువునుకూడా రావణుడు య్ుదధ ంలో చ౦పాడు. లంకారాజూ మారాీలలో రామలక్షీణులు ఇకకడికి
వచిచ కాలిచన రాక్షసుల చిత్ులనుంచి పైకి ఎగసిన పొ గ కీమిీ గీదదలు తిరుగుత్ూ లంక త్ిరలోనే శీశ్ానం అవుత్ుంది. త్ిరలో నా కరరిక
నెరవేరుత్ుంది ఇకకడ కనిపించే అశుభాలు ఆవిషయ్ానిన సూచిసు్నానయి
పాప రావణుడు చసే్ మహా తేజసుసనన
లంక తేజయ విహీనమై స౦పదలన్నన నశించి
పతి చనిపో యిన పడతి లాగా ఉంటుంది.
ఇంటంటా రాక్షస సీ్ ల
ి రోదనం
రానిదౌత్ుంది.

నేను

ఇకకడ

భరింప
ఉనాననని

రాముడికి తెలిసే్ రామబాణం లంకను భసీం
చేస్ ుంది.

వాడు

ఇచిచన

2నెలలగడువే

ఉననదిమిగిలి. ఎవరైనా విషమిచిచ పుణూం
కటుాక ంటే బాగుండును. నా విషయ్ం తెల్మక
స్ో దరులు కాయ్ దుంపలు తింటూముని
వృతి్ లో ఉంటూ
?పిరయ్మైన

ఆయ్ుధాలు వదిలేశ్ారా.

దాని

వలన

పిరయ్మే

కలుగుత్ుంది అపిరయ్మైనదానివలన సుఖం కలుగక దుఖమే కలుగుత్ుంది. పిరయ్ాపిరయ్ దిందాిలకు అతీత్ుడెైన మహాత్ుీడగు రాముడికి
నమస్ాకరం. నేను రామునికి పిరయ్పరురాలను. రాముడిని వదిలి జీవించలేను. పారణాలు వదిలేస్్ ా “అని దుఖపడింది. -”పిరయ్ా నన సంభవే
దుదఖ మపిరయ్ాదధికం భయ్ం –తాభాూం హి యిేవియ్ుజూనే్ నమసే్ షాం మహాత్ీనాం’
స్ాహం త్ూకా్ పిరయ్ారేహణ రామేనా విదితాత్ీనా –పారణా౦ స్ క్షాూమి పాపసూ రావణసూ గతావశం ““
ఇది 51శ్ోేకాల 26వ సరీ .
ముందుగా రాముడు వస్ా్డని, రావాలని కరరుకునన సీత్కు సకండ్ థాట్సస వచిచ, అసలు తాను ఎకకడ ఉనాననో ఆయ్నకు తెలిసిందయ లేదయ
అనుకరని త్నవిషయ్ం చెపపటానికి మిగిలిన ఒకే ఒకడు జటాయ్ువు కూడా త్నకరసం రావణుడితో తీవర య్దధ ం చేసి చనిపో య్ాడు కనుక
రాముడికి త్న విషయ్ం చెపపటానికి ఎవరూ మిగలేే దు అని అరధం చేసుక ననది . ఆయ్నకు తానికకడ ఉనన విషయ్ం తెలిసే్ ఆఘమేఘాల
మీద రాకుండా ఉంటాడా అని ఊరట పొ ందింది. వసే్ ఏం జరుగుత్ుందయ ముందే చెపిపంది సరిరాక్షస హననం లంకాదహనం, ఆడవారికి
దుఖంబాగావసే్ అది కలిగించిన ఎదుట వారిని తిటా టం, శ్ాపనారాధలు పటా టం సహజం. ఎంతెైనా సీత్ సీ్ యి
ి ే కదా.ఆలక్షణం ఎకకడికి పో త్ుంది
?రాక్షసీ్ ల
ి మా౦గలాూలు మాడిభసీం అవాిలనుకుననది. లంక బయడిదకావాలని కరరింది. భార్ లను కరలోపయిన రాక్షస సీ్ ల
ి రోదన లంక
అంతా పరతిధినించాలని త్నకు జరిగిన అవమానానికి ఇదే పరతీకారమన్న భావించింది. ఇది అతి సహజం. అయితే అంత్కు ముందు
రామునిఉదార హృదయ్ం చెపిపంది. త్పుప చేశ్ానని రావణుడు ఒపుపక ంట ఆయ్న దయ్ామయ్ుడు కనుక అన్నన మరిచపో యి క్షమించి
లంకను కాపాడుతాడు అని చెపిపంది అనన సంగతి మనం మరువరాదు మహాశయ్ులారా.
సీత్ మరణి౦చ బో తోందని క ందరు రాక్షస సీ్ ల
ి ు రావణుడుకి చెపపటానికి కంగారుగా పరిగతా్రు.క ందరు సీత్ను చేరి సిరాలు పంచి ఇంకా
భయ్పటాారు. ఇవన్నన చూసూ
్ సహించలేక తిరజట వాళళతో “జనకసుత్, దాశరధ మహారాజు కరడలు, సకలజనులకు ఆదరాణీయ్ సీతా దేవి కి
బదులు ఆకలిగా ఉంట ననున తినండి. ఇవాళ నేను భయ్ంకరం గగురాపటు కలిగించే కలగనానను. ఆ కలలో రాక్షస వినాశం, రామాభుూదయ్ం
సూచిత్మైంది “అనగానే భయ్ంతో కావలి రాక్షస సీ్ ల
ి ు ఆ కల వివరాలు చెపపమని కరరారు. త్నకు పారత్ః కాలం లో వచిచన ఆ కల వృతా్ంత్ం
ఇలా చెపిపంది –”లక్షీణ సమేత్ంగా రాముడు తెలేని వస్ా్ాలు తెలేని మాలలు ధరిం చి వేయి హంసల పలే కీలో ఆకాశం లో విహరించాడు.
సీత్కూడా తెలేని వస్ా్ాలతో, తెలేనిక ండ ఎకిక సూరుూడు కాంతి ని చేరినటు
ే రాముని చేరింది. స్ో దరులతో కలిసి నాలుగు దంతాల క ండలాంట
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వెలే ఏనుగు నెకిక రాముని తొడపై నునిచలేచి సూరూ చందురలిన చేత్ులతో పటుాక ననది . ఆ ఏనుగు త్రాిత్ లంకానగరం పై నిలిచంది ఎనిమిది
తెలే వృషభాలు పూనిచన రధం ఎకిక సీత్ లక్షీణులతో ఇకకడికి వచాచడు. త్రాిత్ అందరూ కలిసి పుషపకదుజయింప శకూం కాని వాడు.
“ఇకమన ఏలిక రావణుడు శరలరమంతా నూనె పూసుక ని యిెరీని బటా లు గనేనరు పూల దండలు ధరించి మదూం తో ఊగిపో త్ూ మతె్ కిక
నేలపై పడి ఉండటం చూశ్ాను. భయ్ంతో దికూక మొకూక తెల్మక గాడిదపై త్లకిీందులుగా ఉండి నేలపై గభాలన పడా్డు. వెంటనే లేచి చీకట
భయ్ంకరం దురాిసన ఉనన మలం గుంటలో మునిగిపో య్ాడు. ఎరీని వస్ా్ాల నలే ది బయడిద పూసుక ని, రావణుడి మడకు తారడుకటా దక్షిణ
దిశకు లాగటం కనపడింది. కుంభకరుణడు రావణ కుమారులూ ఇలాగే కనిపించారు. రావణుడు పంది,ఇందరజిత్ మొసలి, కుంభకరుణడు ఒంటఎకిక
దక్షిణ దికుకకు వెడుత్ూ కనిపించారు. విభీషణుడు మాత్రం తెలేగొడుగు తెలేవాస్ా్ాలు తెలేమాలలు తెలే చందనం తో శంఖ భేరల శుభ నాదాల
నడుమ నాలుగు దంతాల దివూ గజం ఎకిక నలుగురు మంత్ురలతో ఆకాశం లో కనిపించాడు. గురాీలు రధాలు ఏనుగులతో సుందరమైన
లంకానగర గోపురాలు బయ్టదాిరం విరిగి సముదరంలో పడగా చూశ్ాను. రాముని దూత్ ఒకకరతి లంకను కాలచటం కూడా చూశ్ాను.
పరవేశించటానికి వీలేే కుండా పో యిన అలాంట లంక రాక్షస సీ్ ల
ి ు పరవేశించి నూనెతాగి పదద ధినితో అటా హాసం చేస్ ూ నాటాూలు చేశ్ారు. కుంభ
కరాణదులు యిెరీ బటా లతో ఆవుపేడ గోతిలో పడా్రు. కనుక లంకకు చేటు కాలం దాపురించినదని అరధమౌతోంది. మీరంతా ఇకకడి నుంచి వెళ్ే
పొ ండి. రాముడు వస్ా్డు సీత్ను కలుస్ా్డు త్పపదు. మీరికకడ ఉంట రాముడు చంపేస్్ ాడు.
‘సీత్ను భయ్పడితే రాముడు సహించడు.ఆమతో శ్ాంత్ంగా తియ్ూగా మాటాేడండి . అందరం సీతా దేవిని అభయ్ం కరరదా౦. మీరేమీ
చెయ్ూకకరేేదు ఆమకు నమసకరిసే్ చాలు మనత్పుపలన్నన మనినసు్ంది. ఆమ శరలరం లో వెైకలూం, దుఖం కలిగించే లక్షణం కాని లేదు.
రాక్షరాజ నాశనం, శ్రీరామ విజయ్ం త్ిరలోనే జరుగుతాయ్ని నాకు అనిపిస్్ ో ంది. సీత్ ఎడమకనున అదురుతోంది కనుక ఆమ కు శుభ
సూచకం. ఆమ ఎడమ భుజం,ఎడమ తొడ పులకిస్్ ో ంది కనుక రామాగమనం సూచిస్ో్ ంది. క మీలలోని పింగళపక్షి చాలా సంతోషంతో
మాటమాటకీ మధురంగా కూసూ
్ సీత్కు మికికలి పిరయ్ుడెైన బంధువుశ్రీ రాముడు వసు్ననటు
ే తెలుపుతోంది “అని తిరజట త్న సిపన
వృతా్ంతానిన సవిస్ రంగా కావలి రాక్షసులకు తెలియ్ జేసింది –
పక్షీచ శ్ాఖానిలయ్ం పరవిసా ః-పునః పున శ్ోచత్్ మ స్ాంత్ి వాదీ-సుస్ాిగతాం వాచ ముదీర య్ానః –పునః పునశ్ోచదయ్తీవ హృసా ః”
50శ్ోేకాల 27వ సరీ ఇది

రామాయ్ణం ధిని కావూం. కనుక ఉత్్ మమైనది. త్తో రావణ న్నతాయ్ా
శ్ోేకం లో లంక అంటే శరలరం. రాక్షస సీ్ ల
ి ు ఇందిరయ్ాలు. రావణ, కుంభ
కరుణడు.అహంకార

మమకారాలు.

ఇందరజిత్

మొదల ైనవారు

కామకరీధాదులు. లంకలో బంధింప బడిన సీత్వంట వాడు జీవుడు లేక
చేత్సుడు. ఆ చేత్నానికి జఞానం ఉపదేశించే ఆచారుూని వంటవాడు
మారుతి “అని వెైషణవ స్ాిముల చి౦త్న స్ారం.
ఈ సరీ లో రామునికి ఒనగయడే మేలు రావణుడికి కలిగే చేటు తిరజట
సిపనం దాిరా సూచింపబడింది. సీత్పై ఆరాధనా భావం కలగటానికి
కారణమైంది. ఆమ పరసనునరాల ైతేనే త్మమనుగడ అనే విషయ్ం
రాక్షస సీ్ ల
ి కూ తెలిసింది. మాడి మసి అయిేూ లంకపై ఇక ఆదరభావం
అనవసరం అనేఅభిపారయ్ం తిరజట కలిగించింది. దాదాపు పరపంచ
పురాణాలనినటోే సిపానలు వాట ఫలితాలకు పారముఖూత్ ఎకుకవ.
అలాగే శుభ శకునాలూనూ. ఇవి కలత్ చెందినా మనసుకు ఒకింత్
ఊరట ఉపశమనం కలిగించి మనో ధెైరూం పచుతాయి. అలాగే వాల్మీకి
మహరిి కూడా ఇకకడ పొ ందు పరచాడు. మనకు కాకి అరిసే్ బంధువుల
రాక ఖాయ్ం అని నమీకం. లంకలో పింగళ పక్షికి ఆస్ాథనం ఉందని
భావిదాదం.
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“రాక్షసులు ననున ఇలా బాధ పడుత్ునాన పాపం చేశ్ానేమో బత్ుకు త్ునానను. నేను ఆత్ీహత్ూ చేసుక ంటే దయ షం ఏమీ లేదు. రావణుడి
చేతిలో చావు ఎలాగైనా త్పపదు.దానికంటే ఆత్ీహత్ూ మేలే కదా. వాడు ఇచిచన రండు నెలల గడువు లోపు రాముడు ఇకకడికి రాకపో తే ఈ
అయోగుూడు కడుపు లోనుంచి బయ్టకి రాని శిశువును శస్ ి చికిత్సతో మృత్ శిశువును తీయ్టానికి దానిన ముకకలు ముకకలుగా చేసినటు
ే ,
వాడి అయిన ఆయ్ుధాలతో రాక్షసరాజు నా అవయ్వాలు ముకకలు ముకకలు చేస్్ ాడు. రామా, లక్షీణా అతా్ కౌసలాూ సుమితార
సముదరంలోసుడిగాలికిచికికన ఓడలాగా దుఖాలు అనుభవిసు్నానను. రామ స్ో దరులు నాకారణంగా లేడి రూపంలో ఉనన దుషా పారణి చేత్
చంపబడా్రేమో. య్ముడే అపుపడు లేడి గా వచిచ ననున పరలోభపటా గా స్ో దరులను పంపాను. రామా ననున రాక్షసులు చంపుతారని న్నకు
తెల్మదు కదా. రాక్షసుల తీవరమన
ై మాటలు, భయశయ్నం,, నువేి రక్షకుడవని నమిీ నియ్మాలతో జీవించటం అనే ఈ వరత్ం
అంతాకృత్ఘునలకు చేసిన ఉపకారం లా వూరధమయిందా.నా ధరాీచరణ, ఏకపతీన వరత్ం నిషరరయోజనం నిరరధకం అయ్ాూయి. వనవాస కాలం
తీరి అయోధూలో వలచినసీ్ ల
ి ను పళాళడి నువుి సుఖిస్ా్వు. కాని నేనికకడ ఏ ఫలిత్మయ దకకక ఉపవాస్ాలతో కుీంగి కృశించి చనిపో తా.
లేకపో తె విషం తాగి వాడి ఆయ్ుధం ఉపయోగించి ఆత్ీహత్ూ చేసుక ంటా. నాకు విషంకాని ఆయ్ుధం కాని ఇచేచ వారే లేరికకడ “అనుక ంటూ
శింశుప చేరి త్నపొ డవెైన జడతో ఉరి పో సుకరవటానికి సిదధపడింది సీతాదేవి . క మీను గటా గా పటుాక ని “ఈ క మీ”సీత్మీ త్న వంశ్ానిన
సీరిస్ ూ ఆత్ీహతాూ పరయ్త్నం లో ఉండగా శుభ సూచనలు, శుభ శకునాలు కనిపించాయి.
“ఉపసి్ తా స్ా మృదు సరి గాతీర –శ్ాఖాం గృహీతాి థ నగసూ త్సూ –త్స్ాూసూ
్ రామం పరవిచింత్ య్ంతాూ –రామానుజం సిం చ కులం శుభా౦
గాూః”
“శ్ోకా నిమితా్ని త్థా బహూని –ధెైరాూరిదతాని పరవరాణి లోకే –పారదురినమితా్ని త్దాబభయవుః-పురాపి సిదద ా నుూపలక్షితాని”
ఇది 20 శ్ోేకాల 28వ సరీ . అనిన పరయ్తానలూ, అనిన ఆశలూ విఫలమైతే చివరికి ఆత్ీహత్ూకు పూనుకరవటం లోక రివాజు. అవత్లివారికి
ఎనోన చెపపగలరు కాని త్మ దగీ రకు వచేచసరికి అవి అన్నన మరిచపో యి ఇదే రకంగా పరవరి్స్్ ారు మానవులు. సీత్కూడా మానవ మాత్ర సీ్ యి
ి ే.
కనుక చివరగా ఆపరయ్త్నం చేసింది. త్న ఆత్ీహత్ూను త్న కారణాలతో సమరిద౦చు క ననదికూడా. ఇదే లోక సహజ విషయ్మే. అలా
సమరిధంచుక ని ఆత్ీను సంత్ృపి్ పరచుకరలేకపో తే, ఆపరయ్త్నం చేసే ధెైరూం రాదు కదా. ఇది వరకే చెపుపకు ననటు
ే కే మ
ల ాక్స లో సుభ శకునాలు
శుభ సూచనలు కనిపించి ఆ పరయ్తాననికి బేరక్ పడుత్ుంది అలాగే

ఇపుపడు సీత్ విషయ్ం లోనూ జరిగింది. మానవ మనసులోని

ఆంత్రాూలను, ముఖూంగా సీ్ ి హృదయ్పులోపలి పొ రలిన మహా కవులు చకకగా ఆవిషకరిస్్ ారు. వాల్మీకి మహరిి కవీ, కాీంత్ దరిశ కనుక ఇలా
ముగించాడు.
తెలేని వస్ా్ాలు మరుపుల సమయహం లాంట పింగళ వరణం కల ఆ హనుమను చూసి మొదట భయ్పడిన సీత్ , చాలా వినయ్ంగా
పిరయ్వచనాలు పలుకుత్ూ అశ్ోక పుషప కాంతి కలవాడెై మేలిమి బంగారంలా పరకాశి౦చె కళళతో ఉనన హనుమను దరిశంచింది , అత్డి
భయ్ంకర వానర రూపం చూసి భయ్పడి, చూడరానిదేదయ చూశ్ానే అనుక ననది. తెపపరిలిే రామ లక్షీణసీరణ చేసి నెమీదిగా ఏడిచంది.
తానూ చూసింది కల అని భావించింది. మళ్ళళ మరోస్ారి కపి వరాఖుూని తేరి పారచూసి, తెలివి త్పిపనటు
ే పడిపో యింది. మళ్ళళ తెపపరిలిే కరతి
కలలో కనిపిసే్ అనిషా ం అ౦టారుపదద లు. త్నవలన రామ స్ో దరులకు,త్నత్ండిర కి ఆపత్ు
్ ఏమీ రాలేదు కదా అనుకరని, శుభం కలగాలని
కరరుక ననది. అంటే ఆపత్ు
్ త్నకరచిచనా పరవాలేదు త్నవారికి రాకూడదు అననదొ డ్ భావం సీతామాత్ది.
అసలు త్నకు కల రావటం ఏమిట ?నిదర పో యిే వారికే కదా కలలు వచేచది. రామవిరహంతో తానెపుపడూ నిదేర పో లేదు కదా. త్నకు కల
రావటం అసంభవం

త్నరాముడినే పరతిక్షణం త్లచుక ంటూ, మనో నేతారలతో చూసూ
్ తానె రాముడిని త్లుసూ
్ ఉంట, ఆయ్నననే

సీరిస్ ునానను కదా అనుక ననది. -సిపో నహి నాయ్ం నహి మే సి్ నిదార –శ్ోకేన దుఖేన చ పీడితాయ్ాః-సుఖం హాయ్ మే నాసి్ య్తోసిీ
హీనా –తేనే౦దు పూరణ పరతిమాననేన “

ఈ రామనామం పలికేది త్న అభిలాష మాత్రమ అను క ననది. మళ్ళళ ఆలోచించి అదీ కాదు అనుకరని త్నమనసుకు రూపం లేదుకదా అని
భావించి, పైన చెటా ు ఆకులమధూ కూరుచనన వానరం త్నకి సపషా ంగా కనిపిస్్ ో ంది, అత్నిమాటలు వినిపిస్ ునానయి కదా అని ఊరడిలిే౦ది

“రామేతి రామేతి సదివ బుదాధయ –విచి౦త్ూ వాచాబృవతీ త్మేవ –త్స్ాూను రూపాం చ కథా త్మరధ –మేవం పరపశ్ాూమి త్థా శృనోతి”
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“అహం హిత్స్ాూదూ మనోభవేన –సంపీడితా త్దీ త్ సరిభావా –విచింత్య్ంతీ సత్త్ం త్మేవ –త్థెైవ పశ్ాూమిత్థా శృణోమి”
“మనో రథః స్ాూదితిచింత్య్ామి –త్థాఫై బుధాూ చ విత్రకయ్ామి –కిం కారణం త్సూ హి నాసి్ రూపం –సువూక్ రూపశచ వదత్ూయ్ం మాం”
, ఇక చేయ్ాలిసంది అంతా దేవత్లకే అపపచెపాపలి. తాను నిమిత్్ మాత్ురరాలను అనే ఎరుక కలిగి బరహీ దేవేందర అగిన దేవత్లకు నమసకరించి
ఆ వానరుడు పలికింది అంతా య్దారధ మవుగాక, కల కాకుండు గాక అని గాఢంగా మనసులో భావించింది సీతాదేవి. -”నమోసు్ వాచాసపత్యిే
స వజిరణయ-సియ్ంభువే చెైవ హుతాశనాయ్చ –అనేన చోక్ం య్దిదం మమాగీతో –వనౌకస్ా త్చచ త్థాసు్ నానూథా”
ఇది 14శ్ోేకాల 32వ సరీ .
ఇందులో త్నకు కలలు రాకపో వటానికి చకకని కారణాలు పేరొకనటం విశ్లషం.

“ఈ రామ “మనసంతా “ఆరామ “మయ్మే ఐతే,

ఆయ్నుసీరించని క్షణమే లేకపో తె ఆమ ఉచాచవస నిస్ాిస్ాలలో రామ శబద మే వినిపిస్ ుంటే ఇక రాముడు బయ్ట ఎకకడునానడు ?మనసులో
సిథరంగా క లువెై ఉనానడు. కాన్న మనసులోని త్నరామ రూపం భావి౦చటానికే ఉపయ్ుక్ ం. అసలురాముడు భౌతికంగా ఇకకడికి రావాలి ఆమ
దుఖానికి ఉపశమనం కలిీ ంచి రావణ దరప వినాశనం చేయ్ాలి అపుపడే త్నకూ లోకానికి శ్ాంతి
ఎరీని పగడపుకాంతి ముఖం తో మహా తేజశ్ాశలి వాయ్ునందన హనుమాన్ వినయ్ంతో పరణమిలిే శిరసుసతో అంజలి ఘటంచి మధురాతి
మధురవాకుకలతో “అనిందూ స్ౌశ్రలూవతీ ఈ చెటా ుక మీను పటుాక ని వేరలాడే నువెివరు త్ల్మే . న్న కంటనుండి ఆ సత్త్ బాషపదారఎందుకు.
దేవ య్క్షకినెనర కిపురు షులలావులలో ఏ జఞతి సీ్ ి రతాననివి నువుి ?నాకుమాత్రం దేవత్లాగా కనిపసు్నానవు. దివిను౦డిజఞరిన వసిసా
మహరిి ధరీపతిన అరు౦ధతివా ?ఎవరి గురించి న్న శ్ోకం ?న్నలో రాజలక్షణాలు కనిపసు్నానయి. న్న స్ాముదిరక లక్షణాలను బటా ఎవరో
గొపపమహారాజు పటా మహిషివి అనిపిస్్ ో ంది. ఒకవేళ జనస్ాథనం నుంచి రావణుడు అపహరించి తెచిచన సీత్మ త్లిే వా?. అలా ఐతే చెపుప న్నకు
శుభం కలుగుగాక. న్న దెైనూం మానవాకారం తాపస వేషం చూస్ శ్రీరామ ధరీపతిన సీత్ నువేి అనిపిస్్ ో ంది “అనానడు హనుమ.
హనుమపలుకులకు ఆమ మనసు ఊరట చెంది పైకి చూసూ
్ “రాజ శ్లీషా ుడు ఆత్ీ విదుదు దశరధ మహారాజు కరడలిని నేను. విదేహరాజు
జనకుని కుమార్ జఞనకిని సీత్ను. దీమంత్ుడెైన రాముని భారూను. అత్్ వారింటోే పనెనండేళళళ సరి సుఖాలు అనుభవించి, 13ఏట మామగారు
శ్రీరామపటాాభి షేకం చేసే ఏరాపటు చేసే్, ఆయ్నభారూకైకేయి ఆయ్నతో “రాముడికి పటాాభి షేకం చేసే్ ఇక రోజనుంచి నేను భోజనం న్నరు
తారగటం మానేసి ఉపవస్ాలతో పారణాలు వదులా్ను. నాకిచిచన వరదానం పరకారం రాముడిని అడవికి పంపు “అనగానే ఊహించని దశరధుడు
త్టుాకరలేక మయరఛ పో య్ాడు. తెపపరిలిే రాముని పిలిపించి “న్నకిస్్ ాననన రాజూం మళ్ళళ నాకు ఇచెచయిూ “అని కరరాడు –
“త్టస్ సథ విరో రాజఞ సతేూ ధరేీ వూవసిథత్ః –జేూషా ం య్శసిినం పుత్రం రుదన్ రాజూ మయ్ా చత్”
రాముడు రాజూం కంటే త్ండిరమాటకే విలువ ఇచిచ అమయలూ ఆభరణ వస్ా్ాదులు విసరిజంచి, మనసూపరి్గా రాజూతాూగం చేసి, ననున అత్్ గారు
కౌసలూవదద ఉండమని చెపాపడు. నేనూరుక ంటానా ఆయ్నకనాన ముందే అడవికి బయ్లేదరాను. ఆయ్న లేనిది సిరీ ం కూడా నాకు
రుచించదు–
“స్ాహం త్స్ాూగీత్ సూ
్ రణంపరసథ త
ి ా వానచారిణీ”నహి మే తేన హీనాయ్ా వాసః సిరేీ ఫై రోచతే “
ఇంత్లో ఈ విషయ్ం తెలిసి రామానుజుడు లక్షీణుడు నార బటా లు కటుాక ని అననతో వెళళటానికి సిదధమయ్ాూడు. ఇలామేముముగుీరం ఇది
వరకు ఎపుపడూ చూడని ఘోరారణూం లోకి పరవేశించాం. మేము దండకారణూం లో ఉండగా దురాీరీ రాక్షసపరభువు రావణుడు

ననున

అపహరించాడు. వాడు నా పారణం తీయ్టానికి ఇంకా రండు నెలలు మాత్రమ గడువు పటాాడు. ఆ రండు నెలలు అయిన మరుక్షణం నేను
త్పపక పారణాలు విడుస్ా్ను “అని చెపపి ంది.
ఇది 31 శ్ోేకాల 33వ సరీ .
హనుమ సీత్కు యిెంత్ టూకీగాజరిగిన రామ చరిత్ర చెపాపడయ అంతే టూకీ గా సీత్ హనుమకు అపపటవరకు జరిగిన త్న కథ చెపిపంది . రండు
నెలలో ఏదయ మారుప రాకపో తే త్నపారణాలు నిలవవు అని గటా గానే చెపిపంది. సూక్షీ గాీహులు సీతా, హనుమలు. ఒకరు చెపిపంది ఇంక కరు
సపషా ంగా అరధం చేసుకర గలరు. ఇక కాగలకారూం ఫలవంత్ంగా తీరాచలి ఎవరు యిెటే ా అనేది ససపన్స.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

దురపిలే ుత్ునన సీత్ను ఓదారేచ పరయ్త్నం లో హనుమ ఆమతో “అమాీ !రాముడి సందేశం తెచాచను. ఆయ్న క్షేమం. మీ కుశలం అడిగాడు.
మరిది లక్షీణస్ాిమి న్నకు నమస్ాకరాలు చెపాపడు “అనగానే శరలరం పులకించి హనుమతో “మనుషుడు బతికి ఉంట నూరేళళకైనా ఆన౦ద౦
కలుగుత్ుంది అని చెపిపన పదద లమాట య్దారధం“కళాూణీ బట గాథేయ్ం లౌకికీ పరతిభాతిమా-యిేతి జీవంత్ మానందయ నరం వరి శతాదపి “
ఇది వాల్మీకి కరటబుల్ కరట్సస లో మరొకట.
చెటా ు దిగి నెమీదిగా అమీ దగీ రకు చేరగా ఇంకా అనుమానం తీరక రావణుడే అనుక ని “నేను ఇత్నితో మాటాేడటం అనుచిత్ం అనిపిస్్ ో ంది
వానర రూపం దాలిచన రాక్షస రాజు కాదుకదా “అనుకరని, చెటా ుక మీను వదిలేసి నేలపైనే కూరోచగా హనుమ మళ్ళళ నమసకరించగా, దీర్
నిటూ
ా రుపలతో “మారు వేషం లో వచిచన రావణుడివా. మళ్ళళ ననున దుఃఖ పడితే బాగుండదు. జనస్ాథనం లో సనాూసిగా కామరూపం తో
వచాచవు. ఉపవాస్ాలతో చికిక శలూమై దీనంగా బాధపడుత్ునన ననున మరింత్ బాధించటం నాూయ్ం కాదు. ఒక వేళ నేను అనుక నానది
నిజం కాకపొ తే, న్న మాటలతో నా మనసు సంతోషం పొ ందింది. రామదూత్వననమాట నిజమైతే న్నకు శుభమసు్. నాకు రామకథవినటం మహా
దానందం. రామ కథ మళ్ళళ వినిపించు. న్నమాటలు నా హృదయ్ానికి ఆనందం కలిగించాయి. సిపనం యిెంత్ మధురం. చాలాకాలం కిందటే
ఇకకడికి తీసుకు రాబడిన నేను ఇవాళ కలలో రాముడు పంపిన దూత్ను చూశ్ాను, కలలో రామ లక్షీణులను చూసి ఉంట ఈదుఖం
ఉండేదికాదు. సిపనం కూడా నాపై శఠించింది. కలలో కరతి ఆనందం కలిగించదు.మరి నాకు సంతోషం కలుగు తోందే. కనుక కలకాదు వాస్ వమే
చూసు్నానను. చిత్్ భరమకాని వాత్ పరకరపంకాని నాకు కలిగాయ్ా ?లేక ఎండమావి య్ా?.ఇది ఉనాీదం కాదు, మోహమయ కాదు కారణం ననున
నేను గురి్స్ ునానను, వానరాన్నన గురి్స్ ునానను “అనుక ని వానరుడు రావణుడే అని మళ్ళళ భావించి ఇక అత్నితో మాటాేడటం మానేసింది .
ఆవలిసే్

పేగులు

ల కకపటేా

గండరగండ

హనుమ

ఆమ

మనసులోని

సంశయ్ం

అరధం

చేసుక ని.

సుమధుర

“అమాీ

!రాముడు

వాకుకలతో
సూరూ

తేజసుసననవాడు చందురనిలా పరజకు
ఆహాేదం

కలిగిస్్ ాడు.

కుబేరునిలా

సకల లోకాదీశిరుడు. విషు
ణ పరాకీమ
శ్ాలి.

సత్ూ

దేవగురువు

మధుర
బృహసపతి.

భాషణలో
-”ఆదిత్ూ

ఇవ తేజసీి లోకకాంత్ శశశ్ర య్థా-రాజఞ సరిసూ లోకసూ దేవో వెైశీవణో య్థా”
స్ౌందరూ రమణీయ్, కాంతి మంత్ుడు. మనీధుని మరో రూపు, నిగీహానుగీహ సమరుధడు.
“రూపవాన్ సుభగః శ్రీమాన్ కందరప ఇవ మయరి్మాన్ –స్ాథన కరీధఃపరహరా్ చ శ్లీషోఠ లోకే మహారథః”
బంగారు లేడి రూపం చూపించి రాముని ఆశీమానికి దూరం చేసి, ఎవిరూ లేని సమయ్ంలో నినున అపహరించి తెచిచన రావణుడు దీని
ఫలిత్ంగా రాముని చేతిలో మరణిస్్ ాడు. అలాంట తేజయ శ్ౌరూ పరాకీమమయరి్ శ్రీరాముని దూత్ను నేను. న్న కుశలం అడగమనానడు రాముడు.
త్ముీడు న్నకు పరణామాలు తెలియ్ జేశ్ాడు. మా వానరరాజు సుగలీవుడు న్న క్షేమం అడిగాడు. వారు ముగుీరు నినున త్లవని రోజు లేదు త్ల్మే .“త్దిియోగేన దుఖార్ సస తాింకౌశల మబరవీత్ –లక్షీణసూ మహా తేజఞ సుసమితారనంద వరధనః –అభి వాదూ మహాబాహూ ససతాింకౌశల
మబరవీత్
“నిత్ూం సీరతి రామస్ా్వంససుగలీవ ససలక్షీణః-దిషా ాయజీవసి వెైదేహి రాక్షసీ వశ మాగత్ః
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రాక్షసులమధూ చికిక దీనంగా బతికి ఉనానవు. క దిదరోజులలో
ఆస్ో దరులు సుగలీవ సైనూంతో ఇకకడికి వస్ా్రు. నేను సుగలీవ
మంతిర హనుమ అనే కరతిని. న్న అనేిషణలో ఈ మహా
సముదరం దాట ఇకకడికి వచాచను.
“అహం సుగలీవసూ సచివో హనుమానానమ వానరః –పరవిషోఠ
నగరల౦ లంకాంలంఘయితాి మహో దదిం “
నా పరాకీమం తో రావణుడి త్లపై పాదం పటా వచిచనటు
ే ,లంక
దేవత్ను పరసననం చేసుక ని
ముమాీటకీ

వానరుడనే

లంక పరవేశించాను. నేను

రావణాసురుడను

కాను.

న్న

అనుమానం వదిలి నామాట విశి సించు సీత్మీ త్ల్మే
“అనానడు. -”
“కృతాి మయరిధ్ పదనాూసం రావణసూ దురాత్ీనః –తాిం
దరషా ు ముపయ్ాతో –హం సమాశిీత్ూ పరాకీమం ‘
“నాహమసిీ త్థా దేవి య్థా మా మవాగచఛసి –విశంకా
త్ూజూతా మేషాశీదధ త్చవవదతో మమ
ఇది 39శ్ోకాల 34వ సరీ .
ఇందులో హనుమ రావణుడు ఏమో మాయ్ా రూపం లో వచాచడేమో అనే సందేహం సీత్కు కలగటం అత్ూంత్ సహజం. పూరిం సనానసిగా
వచిచ మోసం చేశ్ాడు. ల౦కలో అందరూ కామరూప విదూలో ఆరితేరిన వారే. కనుక నమీక పో వటం లో ఏమీ దయ షం లేదు. ఒకటకి రండు
స్ారుే ఎసరాన్
ల చేసుకరవాలిసన అవసరం ఉననది. పూరిం మాయ్ లేడి మోసం గీహించక రాముడిని తొందరపటా పంపటం, రాముడికి ఏమీ
కాదని మరిది చేబ్బత్ అత్ని మాటలలో దయ షం ఆపాదించి వెంటనే పంపటం, చివరికి లక్షీణ రేఖ దాటటం, సీత్ చేసిన తొందర పాటు నిరణ య్ాలే.
వాట ఫలిత్మే క ంప క లే రై లంకావాసం గతి పటా ంది. ఇపుపడు నిదానించాలి అని గీహించింది. వానరుని శంకి౦చినా నెమీది మీద సత్ూం
గీహించి మరో తోదరపాటు చరూకు పాలుపడకుండా సవూ౦గా ఆలోచించి అసల ైన అడుగు వేసి ఫలిత్ం పొ ందింది. పరమాదయ ధీమతా మపి అని
అనానరు అందుకే. ఒకటకి రండు స్ారుే ఆలోచిసే్ నే ఆపదలో పడకుండా ఉండగలుగుతాం. లేక లేడికి లేచిందే పయ్నం అయితే లాంకావాసమే
గతి అవుత్ుంది.
హనుమకూడా చెపిపందే చెపిప విసుగు కలిగించకుండా రామ కత్ బహు రకి్గా చెపాపడు ఆయ్న అవతార విశ్లషం చెపపకనే చెపాపడు.
రాముడు వస్ా్డు దుఖం తొలగించి రావణ వధ చేస్్ ాడు అనే స్ానుకూల వారా్ చెవినవేసి ఆమకు తో శ్రీరామ కథామృత్ పానం చేయించాడు,
మహరిి ఆ అమృత్ం మనకూ అందించి ధనుూలను చేశ్ాడు.
బహు సంతోషి ఐన సీతాదేవి హనుమతో వాత్సలూంగా “నువుి రాముడిని ఎకకడ కలిశ్ావ్. కరత్ుల ైన మీకు నరుల ైన రామలక్షీణులతో
సేనహం ఎలా కుదిరింది. స్ో దరుల లక్షణాలేమిటో గురు్లేమితో చెబ్బతే నా దుఖం ఉపశమిసు్ంది అనగా హనుమ “రాముడి చిహన లక్షణాలు
లక్షీణు వీ సమానమే, రాముడు సరాింగ సుందర మయరి్. కనులు తామర రేకులు. సకలజీవులకు మానసిక ఆనందం కలిగిస్్ ాడు. దాక్షిణూం
ఆయ్న సహజ లక్షణం. సూరూ సదృశ తేజసుసననవాడు. సహనం లో భయమి కి సమానం. తెలివిలో బృహసపతి, కీర్ క
ి ి దేవేందురడు. ధరీ
రక్షకుడు. శత్ుర పీడకుడు.సకల పరపంచానిన కాపాడే వాడు. ఐహికాముషిీక భావ సంపనునడు. య్జురేిదాసకి్ పరుడు. సరివేద
వేదా౦గవేది.విశ్ాలమైన మయపు, పదద బాహువులు, శంఖం వంట మడ,శుభకర ముఖం కనపడని మడ కిీంది సంధి ఎముకలుననవాడు.
క సలలో యిెరీని నేతారలుననవాడు. భేరల ధినిలాంట క౦ఠసిరం. “న్నల మేఘచాచయ్ బో లు దేహము” వాడు. సమ౦గా విభజింపబడిన
అవయ్వ పొ ంకం ఉననవాడు. శ్ాూమల వరుణడు. స్ాముదిరక శ్ాస్ ంి లో చెపపి నటు
ే వక్షసథ లం,మణికటుా, పిడికిలి దారధయం ఉననవాడు కేశ్ాగాీలు,
వృషణాలు మోకాళళళ మయడు సమానంగా ఉంటాయి. ఎతె్ న
త ఉదరం, నాభి చుటూ
ా ఉనన పరదేశం, రొముీ కలవాడు గోళళళ అరచేత్ులు
కనుగొనలు ఎరీగా ఉననవాడు. పాద రేఖలు, శిరోజఞలు, లింగమణినుననగా ఉననవాడు. సిరం నడక నాభి గంభీరంగా ఉంటాయి.
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ఉదరం పై మయడు మడత్లు, పలే ంగా ఉనన చూచుకం, స్ నాలు పాద రేఖలుననవాడు. దీర్ం కాని లింగం బలుపు లేని పొ తి్ కడుపు, మయడు
సుడులతో ఉననత్ల. బ టన వేరలి మొదట ఉనన నాలుగు రేఖలు చత్ురేిద విదుడని తెలియ్ జేస్్ ాయి. నుదురు, పాదాలు, అరచేత్ులలో
నాలుగు రేఖలుననవాడు. 96అంగుళాల ఎత్ు
్ ,బాహువులు, మోకాళళళ, తొడలు, చెకికళళళ సమానంగా ఉననవాడు. సమానమైన 14 జత్ల
అవయ్వాలుననవాడు. కరర దంతాలు నాలుగు. సింహం, పులి, ఏనుగు వృషభం వంట నడక ఉననవాడు. దొ ండపండు వంట పదవులు,
బలమైన చెకికళళళ, పొ డవెైన ఎతె్ న
త ముకుక కలవాడు. కేశ నేత్ర, దంత్ చరీ పాద త్లాలలో నిగనిగలుననవాడు. పొ డవెైన వెనెనముక, శరలరం,
వేరళళళ, చేత్ులు ముకుక కళళళ చెవులు పరజనం ఉననవాడు
“పదాీకృతి ముఖం కళళళ, నోరు, నాలుక, పదవులు, దౌడలు స్ నాలు గోళళళ చేత్ులు పాదాలు అనే పది అవయ్వాలు, రొముీ త్ల నుదురు
మడ భుజఞలు మయపు, బ దుద, పరకకలు వీపు సిరం అనే పది విశ్ాల అవయ్వాలవాడు. తేజసుస, య్శసుస, సంపద, మయడు వాూపించిన
వాడు. పరిశుదధ మాతా,పిత్ృ వంశ్ాలుననవాడు. పూరాిహణ మధాూహన, అపరాహన కాలాలలో ధరాీరధ కామాలు ఆచరించే వాడు. సత్ూ ధరాీలు
ఆసకి్గా ఆచరిస్్ ాడు. ఆరిజంచిన ధనానిన యోగుూలకు ఇచేచవాడు. దేశ్ాకాలాలను ఎరిగి పరవరి్స్్ ాడు. అందరికి ఆనందం కలిగిస్్ ాడు. రాముని
త్ముీడు లక్షీణుడు ఇదద రు త్లుేల ముదుద బ్బడ్ . పరాజయ్ం లేని వాడు. అనురాగ రూప గుణాలలో అననరామునికి సమానమైన వాడు.
వీరిదదరూ నినున వెత్ుకుత్ూ మమీలిన కలుసుక నానరు. కిషికంధ వానర రాజు అనన వాలివలన రాజూం కరలోపయిన పిరయ్ దరశనుడెైన
సుగలీవుడు, ఋషూమయక పరిత్ం పై ఉండగా రామలక్షీణులు ఆయ్నున కలుసుక నానరు. రాజూభరసా ు డెైన సుగలవ
ీ ుని మేము సేవిస్ా్ము “అని
రామలక్షీణ స్ాముదిరక లక్షణాలు ఏకరువు పటా , రాజూం అననవలన కరలోపయిన సుగలీవుని స్ో దరులు కలిసిన విషయ్మయ చెపేపశ్ాడు.
హనుమ

చెబుత్ునానడు

“రామ

లక్షీణులు విలే ంబులతో ఋషూమయక
పరిత్ సుందర పరదేశ్ాలను చూసూ
్
ఉండగా సుగలీవుడు భయ్పడి శిఖరం

పైకి పో యి, ననున వారి దగీ రకు

పంపగా నేను వారిని చేరి నమసకరింఛి
సుగలీవుని పరిసథ తి
ి
తెలియ్జేయ్గా,

వారు

సంతోషించగా

వారిదదరలన

బుజఞలపై కూరోచ పటుాక ని సుగలీవుని

చేరి,

వీరి

వృతా్ంత్ం

ఆయ్నకు

వివరంగా చెపపగా, వారు పరసపరం

మాటాేడుక ని సేనహ హస్ ం చాచుక ని

ఒకరి విషయ్ాలు ఒకరికి చెపుపక ని గుండె బరువు తీరుచక నగా రాముడు సుగలీవుని ఓదారచగా, రామానుజుడు మా రాజుకు రామ వృతా్ంత్ం

చెపపగా, సుగలీవుడు దుఖభాజనుడెై, త్మకుదొ రికిన నేను ఏరి ఇచిచన న్న ఆభరణాలు వారిదదరికీ చూపగా, చూసి రాముడు సపృహ
త్పిపతెపపరిలిే ఒడిలో పటుాక ని ఏడిచనేలపై పడి పో య్ాడు, లక్షీణుడి కూడా చూపించి మళ్ళళ సుగలీవుడికి ఇచేచశ్ాడు. న్న వియోగ దుఖానిన
మానచటానికి ఎవరి త్రమయ కాలేదు. వాలిని సంహరిస్్ ానని రాముడు, నినున వెదికిస్్ ానని సుగలీవుడు శపథం చేశ్ారు. త్రాిత్ కిషికంధకు

వచిచ వాలిని రాముడు చంపి, సుగలీవుని కి రాజూం అపపగించాడు. నేను వారిదదరూ పంపిన దూత్ను. అననమాటపరకారం సమస్ వానర సైనాూనిన
నాలుగు దికుకలు వెత్కమని సుగలీవుడు ఆజఞాపించి పంపాడు. వాలి క డుకు అంగదుడు, మయడవ వంత్ు సైనూం తో మేము భయమిపై

వెత్ుకుత్ూ వింధూ పరిత్గుహ చేరి బయ్ట పడే మారీ ం తెల్మక క నిన రోజులు ఉండిపో య్ాం. త్రాిత్ బయ్టపడి మళ్ళళ అనేిషణ స్ాగించి
నువుికనపడకపో యిే సరికి పారయోప వేశం చేదామని అనుకరగా అంగదుడు బాగా బాధపడగా అందరం మరణమే శరణూం అనుకరగా మా పాలి

దెైవంలా జటాయ్ువు అనన సంపాతి మా బాధ చూసి అకకడికి వచిచ త్న త్ముీడి మరణ వార్ విని,ఎవరు రుచంపారని అడిగితే, రావణుడు
అని చెపపగా దుఃఖించి అరుణపుత్ురడెైన సంపాతి నినున రావణుడు లంకకు తీసుక ని వెళాళడని చెపాపడు. ఇక ఆలసూం చేయ్కుండా మళ్ళళ
బయ్లేదరాం.
అందరం సముదర తీరం చేరి భయ్పడగా, వారి భయ్ానిన పో గొటా నూరు యోజనాలు యిెగిరి వచిచ లంకలో పరవేశించాను. జరిగింది అంతా

పూస గుచిచనటు
ే చెపాపను. నేను నిజంగా రామదూత్ హనుమాన్ నే . రామ లక్షీణులు క్షేమం. అనుక్షణం రాముడు నినేన త్లుస్ా్డు.
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సుగలీవాజా తో నేనొకకడినే ఇకకడికి వచాచను. నా భాగూ వశం తో నినున చూడగలిగాను. రామస్ో దరులు సుగలీవ సైనూంతో త్ిరలో ఇకకడికి వచిచ
రావణ సంహారం చేస్్ ారు –

“రాఘవశచ మహావీరూః క్షిపరం తాి మభి పత్సయతే-సమిత్ర బాంధవం హతాి రావణం రాక్షస్ాధిపం.
.ఉత్్ మపరిత్౦ మాలూవంత్ం పై నా త్ండిర కేసరి అనే వానర శ్లీషా ుడు దేవత్ల ఆజా చేత్ గోకరణం వెళ్ే, అకకడ శ౦బస్ాదుడు అనే రాక్షసుని
చంపాడు. ఆ కేసరికి, అంజనాదేవికి వాయ్ుదేవుని వరంతో జనిీంచిన వాడను హనుమను, వాయ్ు సుత్ుడను నేను“మాలూవానానమ వెైదేహీ గిరల ణా ముత్్ మో గిరిః-త్తోభూగచఛదయీ కరణం పరిత్ం కేసరే హరిః
“హతే సురే శంయ్తి శంబ స్ాదనే –కపి పరవీరేణ మహరిి చోదనాత్ –త్తోసిీ వాయ్ు పరభవో హాయ్ మైథిలి-పరభావత్ సత్రరతి మశచవానరః “
”అని సవిస్ రంగా చెపపగా సీత్ శ్ోకం పో యి రాహువు వదలిన చందురనిలా పరకాశించింది . హమీయ్ూ ఇపుపడు సీత్కు వానరుడు రావణుడు
కాదు నిజమైన కపి వరుడే అనే నమీకం కలిగి౦ది. “అమాీ ! చెపాపలిసంది అంతా చెపేపశ్ా ఇపుపడు నేనేమి చేయ్ాలో ఆనతివుి. నేను
వాయ్ు దేవునితో సమానమైన పరభావముననవాడిని. సందేహించకుమమాీ జఞనకీ మాతా “అనానడు అత్ూంత్ వినయ్ంగా అనిల త్నయ్ుడు
రామభక్ హనుమాన్.

ఇది 89శ్ోేకాల 35వ సరీ .
సీత్కు మొత్్ ం సీను అంతా అరధమైంది. బైస్ో కపులో చూపించినటు
ే చెపాపడు కదా. తానేమీ త్కుకవ వాడిని కానూ అన్న చెపాపడు.
పంచభయతాలలో భయదేవి సుత్ సీత్ అయితే, మరో భయత్ం వాయ్ువు సుత్ుడు హనుమ. అంత్ట పరాకీమ వంత్ుడు. పవిత్ర మాలూ పరిత్ం
త్ండిర ఆవాస భయమి. కనుక త్నపుటుాక ఉననత్మైందే. సీత్ సహనం భయదేవి సహనం అయితే హనుమ పరాకీమం ఎదురు లేని
జంఝా మారుత్ం. కనుక ధెైరూ స్ాహస్ాలకు క దవలేదు. అందుకే ఇంత్కషా స్ాధూమైన పని చేసి లంకలోకి సముదరం లంఘించి వచిచ

పరవేశించాడు. ఇపపటదాకా త్నకు త్పప ఎవరికీ కనిపించని నేరుపతో పరవరి్ంచాడు. రామ సుగలీవాజా ఔదల దాలిచ వచిచ సఫల మనో

రధుడయ్ాూడు సీతామాత్ దివూ దరశనం తో. ఇక కాగల కారూం గంధరుిలే తీరుస్ా్రు అననటు
ే రామ స్ో దరులు రావటం, లంకకు చేటు
కలిగించటం త్ధూం అని సీత్ గటా గా నమిీ సందేహాలన్నన తీరి ఇక అత్నితో మనసు విపిప మాటాేడుత్ుంది .

సీత్ విశ్ాిసం పొ ందాలని హనుమ “రామనామం లిఖింప బడిన ఈ ఉంగరం రాముడు న్నకు ఇవిమని నాకు ఇచాచడు. ఇక న్నకు సుఖాలే.
ఊరడిలే ు”. అనగా దానిన చేతిలోకి తీసుక ని రామ సందరశనం చేసినంత్ ఆనందం పొ ందింది . క చెం సిగీ ుపడి భర్ సందేశ్ానికి పులకిత్ అయి
హనుమంత్ుని “నువుి పరాకీమ శ్ాలివి. రావణ రాజూం లంక ను ఎదిరించి వచాచవు. నువుి స్ామానూ వానరం అని నేను భావించను. న్నకు
రావణుడు అంటే భయ్మే లేదు. రామ స్ో దరుల కుశల వార్ చెపిప దుఖం పో గొటాావు. కాన్న రాముడు క్షేమంగా ఉంట, ఇకకడికి ఎందుకు
రాలేదు. నా దుఖానిన ఎందుకు ఉపసంహరించలేదు. ననున పొ ందటానికి పరయ్తానలు చేస్ ునానడా. ?మిత్ర సులభుడుగా, దేవత్ల అనుగీహ
పాత్ురడుగా ఉనానడా ?నా కస్ాాలు తీరుస్ా్డా ?మా అత్్ గారుే క్షేమమేనా ?భరత్ుడు నాకరసం ఒక అక్షోహిణిసైనూం పంపుతాడా ?లక్షముడు
రాక్షసులతో వీరోచిత్ పో రాటానికి సిదధంగా ఉనానడా ?రావణ, రాక్షస బృందం త్ిరలో చనిపో వటం చూస్ా్నా ?”అని పరశినంచింది.
సీత్ మాటలకు సంతోషించి చేత్ులు మోడిచ “అమాీ !నువుి ఇకకడ ఉననటు
ే రాముడికి తెలియ్దు. అందుకే రాలేదు. నేను వెళ్ే న్న ఉనికి
గురించి చెబ్బతే వెంటనే సరి సైనూం తో వచిచ సముదారనిన స్ ంభింప జేసి, లంక చేరి రాక్షస సంహారం చేసి నినున పొ ందగలడు సందేహం లేదు.
రాముడు న్న వియోగం తో సుఖం పొ ందటం లేదు. త్ిరలో రామ చందర మయరి్ ఉదయించిన చందురనిలాగా నువుి చూడగలవు అని మేము
తిరిగే మలయ్మేరువు వింధూ మందర, దరుదర పరితాలమీదా,మేము తినే కంద మయలాలపైనా శపథం చేసి చెబుత్ునానను, రాముడు మాంసం
మదూం ముటా టం లేదు. పారణాలు నిలవటానికి ఏదయ క ంత్ తింటునానడు. శరలర సపృహ కూడా ఉండటం లేదు. నినేన త్లుసూ
్ సీరిస్ ునానడు.
అసలు నిదరపో వటం లేదు అకస్ాీత్ు
్ గా లేచి సీతా సీతా అని సీరిస్ ునానడు “అని చెపపగా రాముని అవసథ విని, రామశ్ోకంతోసమాన శ్ోకం
పొ ంది మేఘశకలం చేత్ కపపబడిన చందురనితో కూడిన రాతిరలాగా పరకాశించి, పరకాశించకుండా ఉననది. -
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స్ా రామ సంకీర్ నవీత్ శ్ోకా - రామసూ శ్ోకేన సమాన శ్ోకా –
శరనుీఖే స్ాంబుద శ్లష చందార –నిశ్లవ వెైదేహ సుతా బభయవ “
ఇది 47శ్ోకాల 36వ సరీ
రాముడికి తాను ఇకకడ ఉననటు
ే తెలియ్ లేదని అరధం చేసుక ననది . హనుమ చెబ్బతే రాముడు రాగలడు అని తెలిసింది. రాముడు అకకడ
సుఖ భోగాలు అనుభవించటం లేదని తెలిసి మరింత్ కుంగి పో యింది ఆయ్న దుఖం లో స్ాబాలు పంచుకుననది . హనుమ చేసిన శపథం
త్మాషాగా ఉంది. తాము తిరుగాడే పరితాలమీద, తినే కందమయలాలపైనా శపథం చేశ్ాడు అంటే తానూ చెపిపంది అబదధ ం ఐతే త్మకు ఆ
పరితాలపై నివాస యోగూత్ ఉండదు అలాగే తినేకందమయలాలు దొ రకవు. బాగుంది త్పపక అత్ని మాట నమాీలిసందే
‘మలయిేన చ వింధేూన మేరునా మందరేణచ –దరుద రేణ చ తే దేవి శపే మయల ఫలేన చ”
సీత్కు ఒక సందేహం కూడా వచిచనటు
ే ంది. త్న వియోగ దుఖంతో ఖాళ్ళగా కూరుచని ఆయ్ుధాలకు పనిలేకుండా త్ుపుప పటా స్ ునానడా
?మిత్రస్ాయ్ం లేకపో తె శత్ుర వినాశనం స్ాధూంకాదు గురువుగారు ఆపరయ్తానలు చేస్ ునానడా ?ఏడుసూ
్ కరరుచని దేవత్లను మరిచపో య్ాడా
? దెైవానుగీహం లేనిది ఇంత్ట మహా పరయ్త్నం ఫలించదు అని ఆమ నమీకం ఇవన్నన ఆమ సంధించిన పరశనలే. హనుమ సంత్ృపి్ కర
సమాధానాలు ఆమకు సంతోష౦ కలిగించాయి.
హనుమ మాటలకు సీత్ “రాముడు నా వియోగానికి దుఖిసు్నానడని నువుి చెపిపన మాటలు విషం కలిపిన అమృత్ం లాగా ఉంది . బాగాఐశిరూం కలిగినా, భరించరాని కషా ం వచిచనా మనిషి సిత్ంత్ురడు కాలేడు,దెవ
ై ం వాడిని తాళళతో కటా నటు
ే ఈడుచకు పో త్ుంది.దెైవం నివారింప
శకూం కానిది. కనుకనే నేనూ రాముడూ ఆపదలలో చికాకం –

“ఐశిరేూ వా సువిసీ్ రేణ వూసనే వా సుదారుణయ-రజేజవవ పురుషం బదాధవ కృతాన్ ః పరి కరితి “
”విదిరూనన మసంహారూః పారణినాం పే వగోత్్ మ -స్ౌమితిరం మాం చ రామంచ వూసనెైః పశూ మోహితాన్ “ఇచిచన గడువు ఏడాది మాత్రమ

ఎపుడు రాముడు వస్ా్డయ ననున ఎపుపడు తీసుకు వెడతాడయ . ఇపుపడు పదయ నెల గడుస్ో్ ంది. ఈపాటకే ననున చంపేసేవాడు కూ
ీ ర రావణుడు.
త్ముీడు విభీషణుడు ననున విడిపించి రామునికి ననున సమరిపంచమని హిత్వు చెపాపడు. వాడు వినలేదు. వాడి వాలకం చూస్ వాడు
మృత్ుూవుకు ఎర అయిేూటు
ే కనిపిస్్ ో ంది ‘

విభీషణుడిపదద కూత్ురు” అనల “ త్లిే పంపగా నాదగీ రకు వచిచ పై విషయ్ం చెపిపంది
”జేూషాా కనాూ నలా నామ విభీషణ సుతా కపే-త్య్ా మమేద మాఖాూ త్౦ మాతార పరహిత్య్ాసియ్ం “
నా అంత్రాత్ీ పరిశుదధ మైనది. రాముడు త్పపక వస్ా్డు అని చెబుతోంది. రాముడు లోకర త్్ రకారూ నిరాిహ దక్షుడు దానికి త్గీ పౌరుష,
బల, క్షమ,శ్ౌరూ ధెైరూయ్ుకి్ గుణ విశ్లషాలు
విశిషా ంగా ఉననవాడు –
“ఉతాసహః పౌరుషం సత్ి మానృశంసూం కృత్జా తా –వికీమశచపరభావశచ సంతి వానర రాఘవే ‘జనస్ాథనం లో త్ముీడు తోడు లేకుండానే
రాముడొ కకడే 14వేల రాక్షసులను సంహరించాడు. అలాంట మహా వీరునితో పగ పటుాక ని బటా కటా కలిగే వాడు ఎవడు ఉంటాడు ?-”అంటూ
చాలా ఎమోషనల్ గా, ఎకుకవగా మాటాేడుత్ునన సీత్ను చూసి హనుమ మళ్ళళ అనునయించటం మొదలుపటాాడు “జనస్ాథనే వినాభారతార శత్ురః కస్ సూ నో దిిజేత్ –న స శకూసు్ లయిత్ుం వూసనెైః పురుషరిభః “
“ఇతి సంజలప మానాంతాం రామారేధ శ్ోక కరిశతాం –అశుీ సంపూరణ నయ్నా మువాచ వచనం కపిః”

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

“అమాీ నేను వెళ్ే న్న విషయ్ం చెపపగానే వానర భలూ
ే క సైనాూలతో రాముడు వెంటనే బ,య్లేదరి వస్ా్డు. ఒక వేళ,రాడన్న కాన్న, గడువు
దాటాక వస్ా్డేమో అనే అనుమానం న్నకు ఉంట ‘నువుి నా వీపు మీద కూరోచ. వెంటనే సముదరం దాట రాముడి దగీ రకు చేరుస్ా్ని. నువేి
కాదు సకల లంకా రాజఞూన్నన రావణుడితో సహా మోసుకు వెళళళ శకి్ స్ామరాధయలునన వాడిని నముీ. హో మ దరవాూనిన అగిన ఇందురనికి చేర

వేసేటే ుగా నేను నినున రాముడికి సమరిపస్ా్ను. సందేహించక నా వీపు ఎకిక మహా సముదరం దాట వేదద ాం. నా వెంటబడి వచిచ ననున ఆపగల
మొనగాడు ఇకకడ లేడు. ఇకకడికి యిెంత్ సునాయ్ాసంగా వచాచనో అంతే తేలికగా నినున తీసుకుపో గలను “అని సందేహ నివృతి్ చేసి,
పరిషాకర మారీ ం సూచి౦చ గానే సీతాదేవి పులకిత్ గాతిరయిెై, “వానరా ! నువుి ననున చాలా దూరం మోసుకు తీసుకు పో దామని
భావిసు్నానవు. ఇందులో న్న బుదిధ సూక్షీత్ కంటే “కపిత్ిం “ఎకుకవగా ఉననది. న్నది చినన శరలరం, దానితో ఇంత్పదద ననున ఎలా మోసుకు

పో వాలను క ంటునానవయ్ాూ పిచిచ కపీ. “అనగానే గురుడికి బలుా వెలిగి ఇంత్ట అవమానపు మాట ఇదివరకు ఎవరూ అనలేదని, అదొ క
క త్్ పరాభవంగా భావించాడు. అపపటదాకా “పే వగోత్్ మ “అని గౌరవించిన సీత్ అమాంత్ంగా” కపీ” అనటం గుండెకు బలే ం గుచుచకుననంత్
బాధ కలిగించింది. ఆమకు నమీకం కలిగించాలి. లేకపో తె మొదటకే మోస౦ కలిగింది, వెంటనే త్న శరలరానిన పంచటం పారరంభించాడు. అది
మేరు పరిత్ం మందర పరిత్ం అంత్పరిగి పరజిరిలేే అగినలాగా పరకాశిసూ
్ వామనుడు తిరవికీముడెైనటు
ే కనిపించాడు. -ఒకస్ారి హనుమ
విశి రూపానిన దరిశదాదం మనం కూడా –

“మేరు మందార బభౌ దీప్ ానల ప్ భః –అగీతో వూవత్సేధ చ సీతాయ్ా వానరోత్్ మః “
“హరిః పరిత్సంకాశ స్ా్మర వకర్ు మహాబలః –వజర దంషా ా నఖయ భీమో వెైదేహీ మిద మబరవీత్
“చూశ్ావా అమాీ నా విశి రూపం. వనాలు పరితాలు కరటలు, పారకారాలు, పురదాిరాలతో ఉనన ఈ లంకను, రావణుడి తో సహా ఎత్ు
్ క ని
తీసుకుపో యిే స్ామరధయం నాది. ఇక ఊగిసలాట అనుమానం వదిలి సిథర బుదిధతో నేను చెపిపనటు
ే చేసి శ్రఘరంగా రామ దరశనం చేసుకర “అనానడు.
ఇంతింతెై వటుడింత్యిెై అని వామనుడు పరిగినటు
ే పరిగిన మహా భక్ చింతామణి హనుమ విశిరూపిగా పరగటం చూసి సీత్ సంభరమ
ఆశచరాూలతో “మహా కపీ ! న్న ధెైరూ శ్ౌరూ పరాకీమ వాయ్ు వేగాల అగిన సదృశ అదుాత్ తేజసుస తెలుసుక నానను. కనుకనే సముదరం దాట
రాగలిగావు. ననున మోసుక ని సముదరం దాటే శకి్ న్నకుంది అని నాకు అరధ మైంది . కాన్న అంతా మంచే జరుగుత్ుందని అనుకరరాదు కీడెంచి
మేలు ఎంచమనానరు. న్న వాయ్ు వేగానికి త్టుాక నే స్ామరధయం నాకు లేదు. తెలివి త్పిప జఞరి పడిపో వచుచ.అపుపడు సముదర తిమింగిలాలు

మొసళళళ ననున తినేయ్చుచ. రక్షించాలిసన వూకీ్ మరొకడుననపుపడు న్నకుఆపద రావచుచ. రాక్షసులు చూస్ రావణ ఆజా తో నినున
వెంటాడుతారు. ననున మోసుక ని పో త్ూ ఆకాశం లో ఆయ్ుదాలులేకుండా వాళళతో ఎలా పో రాడగలవు ?నువుి వాళళతో య్ుదధ ం చేస్ ుంటే
భయ్పడి న్న వీపునుంచి జఞరి నేలమీద పడిపో తానేమో అపుపడు రాక్షసులు ననున తీసుకు పో వచుచ. న్న బలపరాకీమాలు నాకు తెలిసినా
జయ్ాప య్ాలు దెైవా ధీనాలు కదా. కనుక ఎటు చూసినా ననున తీసుకు పో యిే న్న పరయ్త్నం వృధా అవుత్ుంది. నువుి సరి రాక్షస
సంహారం చేయ్గల సమరుదడవే అనుమానం లేదు. కాని నువుి రామ దూత్వు, రాముడు చేయ్ాలిసన సంహార కారూం నువుి చేసే్ రాముని

కీర్ ి మసక బారు త్ుంది కదా. లేకపో తె న్న భయ్ంతో ననున రాక్షసులు ఇంకర చోట దాచి పటా వచుచ. నేనెకకడ ఉనాననో ఎవరికీ
తెలియ్కపో వచుచ. కనుక ఇలా చూసినా న్న ఆలోచన సత్ఫలిత్మివిదు.నాపతి దేవుడు న్నతో లంకకు రావటమే సరి విధాలా ఉత్్ మం, నా
బరత్ుకుపైనే రామస్ో దరుల సుగలీవాదుల వంశ క్షేమం ఆధార పడి ఉంది.

నాకు పారణాపాయ్ం కలిగితే రామ స్ో దరులకు నా ఆశ లేక కృశించి వానర భలూ
ే కాలతో సహా పారణాలు విడుస్ా్రు. న్న మనసులో ఒక సందేహం

ఉండి ఉండచుచ. నువుి పరపురుడివి కదా నినున తాకుత్ూ నేను కూరోచవాలికదా మరి అలాంటపుపడు రావణుడు ఎత్ు
్ క చిచనపుపడు

అత్ని సపరశ త్గలలేదా అను కరవచుచ నువుి. నాపతి శరలరం త్పప వేరొక పురుషుని శరలరం నేను తాకను తాకలేదు కూడా. రావణుడు
బలాతాకరంగా ననున జనస్ాథన౦ నుంచి ఎత్ు
్ క చిచనపుపడు నేను ఆశకు్రాలను నా భర్ దగీ ర లేడు.దుఃఖ పరవశత్ింతో నాకు శరలర సపృహ
లేనేలేదు. నేనేమీ చేయ్లేని సిథతి.

“భరు్ రాకి్ం పురసకృత్ూ రామా దనూసూ వానర –న సురూశ్ాూమి శరలరం త్ు పుమోస వానర పుంగవ”
“ య్దహం గాత్ర సంసపరశయ౦ రావణసూ బలాదీ తా-అన్నశ్ా కిం కరిషాూమి వినాథా వివశ్ా సతీ. రాముడే రావాలి ఆయ్నే లంకరాజునుచంపాలి.
రామ స్ో దరులకు ఎదురు నిలిచే వారు లేరు. కనుక నాయ్నా హనూ!. రామ లక్షీణ సుగలీవ కపి భలూ
ే క సైనూంతో నువుి కూడా కలిసి త్ిరలో
రండి. నా శ్ోకానినతీరచండి. “అని విసపషా ంగా సందేహ రహిత్ం గా సీతాదేవి హనుమకు చెపిపంది.
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“సమే హరి శ్లీషాసలక్షీణ౦ పతిం –సయ్యధపం క్షిపర మిహో ప పాదయ్ –చిరాయ్ రామం పరతి శ్ోక కరిశతాం –కురుషి మాంవానర ముఖూ
హరిితాం “
ఇది 66 శ్ోేకాల 37వ సరీ
ఇందులో హనుమ బలపరాకీమ విశి రూప పరదరశనకు ముందు సీత్ త్డిని అనేక స్ారుే “కపి “అనే పిలిచింది. చినన కరతిత్నను మోసుకు

పో వటం ఏమిట అని ఎదేదవాచేయ్టమే కాదు అత్ని చపలత్ి కరతి ఆలోచనలనూ నిరొీహమాటంగా చెపిపంది . హనుమ విశిరూపం చూశ్ాక
పూరి్ నమీకం కలిగి అత్డిని వానర శ్లీస్ా ా,మహా కపీ, కపి సత్్ మ, హరి శ్లీషాఅని అత్ూంత్ గౌరవంగా సంబో ధించింది. హరి ఎలా విశి రూపం

పరదరిశంచాడయ ఈ హరి అంటే కపి వానరుడు కూడా విశిరూపం చూపించాడు. భగవంత్ుడికి భకు్డికి భేదం లేదన్న తెలియ్ జేశ్ాడు. వాల్మీకి
మహరిికూడా కపికి స్ాఫ్టా కారనర్ గా సంబో ధనలు మారాచడు.

తాను

వివశనెై

ఉనాననుకనుక

రావణుడు ఎలా తెచాచడయ త్నను
అని

చెపిపహనుమ

సందేహం

“ఎగిరిపో తే

తీరిచ౦ది.

బాగుంటుందయ ”అను

ఎంత్

క ంట

సీత్

జీవిత్ం క లేే రే. అకకడే సంయ్మనం

బుదిధ లోకజా త్ పరదరిశంచింది. వీపు
మీద

మోసుకు

పరమాదాలన్నన

పొ తే

న్నళళలో

వచేచ

పడితే

జలచరాలకు

ఆహారం

అవటం

పాలుకావటం

ఈస్ారి

మరింత్

భయమిమీదపడితే మళ్ళళ రాక్షుల
కనపడరాని

చోటు

లో

దాసే్

కనుకరకవటం ఎవరికీ తెలియ్దనే
వాస్ వం

చెపిపంది.

నువెివడివి”

కరన్

అయినా

కిస్ాక”?మా

ఆయ్నే రావాలి ఆయ్నే ననున రక్షించి రావణ సంహారం చేయ్ాలి. ఆయ్నకు దకాకలిసన కీర్ ి వేరొకరికి దకకరాదు అనే

మనో నిశచయ్ం వస్ా్డనే పూరి్నమీకం తెలిపింది. అంత్ట పరాకీమ వంత్ుడు హనుమ స్ాయ్ంగా ఉంట రామకారూం సఫలమే కాని విఫలం
కాదు అని భావించింది. ఆమ దుఖం త్ిరలో తీరచటానికి హనుమ చెపిపన సూక్షీలో మోక్షం సూచన బానే ఉనాన దానిలో ఉనన ఇబాందులు
ఆలోచించలేని ఆవేశ పరత్ిం
వాకుకలలో పరతిధినిస్ో్ ంది.

కపిత్ిం మరోమారు

మనకు కనిపిస్ ుంది. ఆవేశం కనాన ఆలోచన మినన అనే సత్ూం సీత్

హనుమ మనసు సంత్ృపి్ చెంది సీత్తో “అమాీ నినున చూసే్ నే శుభాలు కలుగుతాయి. సీ్ ి సిభావ భయ్ాలకు, పతివరతా లక్షణాలకు
త్గినటు
ే గా మాటాేడావు. వీపుమీదఎకిక నూరు యోజనాల సముదర౦ దాటటం సీ్ ల
ి కు శకి్కి మించిన పనే. రాముడిని త్పప పర పురుషుని
తాకను అని నువుి చెపిపన మాట న్నకే త్గినది. నేను చూసిన న్న రామ విరహం, రావణుని బదిరింపు, న్న త్ృణీకారం న్న ఆత్ీహతాూ పరయ్త్నం
అన్నన రాముడికి నివేదిస్్ ాను. న్న అంత్ు లేని దుఖానికి అనేకకారణాలు సియ్ంగా చూసిన నేను నాతో తీసుకు పో తాను అనానను కాని
అనూధా భావించ వదుద. లంకలో పరవేశించటం సముదరం దాటటం చాలా కషా ం కనుక, నినున సముదరం దాటంచే సమరధత్ నాకు ఉండటం వలన,
నేను అలా మాటాేడాను. వెంటనే నినున రాముడి దగీ రకు తీసుకు వెళాళలనన ఆలోచన రామునిపై భకీ్,సేనహాలవలన అలా చెపాపను. నాతో
రావటానికి ఉతాసహం నువుి చూపకపో తే, నేను ఇకకడ నినున చూశ్ాను అని చెపపటానికి త్గిన అభిజఞానం అంటే గురు్ నాకు పరస్ాదించు
“అనానడు హనుమ.
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రాముడికి, త్నకు ఏకాంత్ం లో జరిగిన వృతా్ంత్ం చెపపబో యిన సీత్ బాషో పదేరకం తో మాటలు త్డబడుత్ూ నెమీదిగా “ఇపుపడు న్నకు
నేను చెపేప ఈ అభిజఞానానిన నా రాముడికి చెపుప.చిత్రకూటం లో ఉండగా ఒక రోజు ఆపరితానికి ఈశ్ానూం లో మందాకిన్న నదీ సమీపాన
సిదధ ులు నివశించే, కందమయలాలు, జలం పుషకలంగా ఉనన తాపస ఆశీమం లో మేము ఉండగా జరిగిన కథను నామాటలతో
“నాథా!ఫలపుషాపలునన వనం లో విహరించి అలసి చెమటతో ఉనన న్న తొడమీద కూరుచనానను. అపుపడొ కకాకి మాంస్ా పేక్షతో వచిచ, నా
స్ నాంత్రం పొ డవటం పారరంభించి మాట మాటకీ పొ డుసూ
్ ఎకకడయ దాకుకనేది . నేను మొలతారడు లాగి పటా , నా వస్ా్ానిన బ్బగుత్ుగా కటుాక ని,
ఆకాకిని పారదయర లే పరయ్త్నం చేస్ ుండగా, నా విఫల పరయ్తాననిన చూసి నువుి నవాివు. దానికి ముందు నేను సిగీ ు పడా్, కాకి మళ్ళళ ననున
గలరటానికి వసే్ , కరపం తో త్రిమేసి మళ్ళళ న్నదగీ రక చిచ న్న తొడపై కూరుచనానను, కరపించి అలసిన ననున నువుి ఊరడి౦చావు. కన్ననరు
కారుసూ
్ . త్ుడుచుక ంటూ కాకిపై కరపం చూపిస్ ూ ఉనన ననునచూశ్ావు “
“ హనుమంతా !కాకిపటా న బాధ,
శీమకు అలసి రాముడి తొడపై
పడుకునానను.
రాముడు
త్లపటా

త్రాిత్

కూడా

నా

క ంచెంసేపు

తొడపై
విశ్ాీంతి

తీసుక నానడు. మళ్ళళ ఆకాకి గోల
చేయ్టం మొదలు పటా ,అపుపడే
లేచిన ననున అది మళ్ళళమళ్ళళ
స్ నా౦త్ర౦

గలరగా, రక్ ం కారి

రాముడు త్డిసిపో య్ాడు. అది
ఏ

మాత్రంభయ్పడక

ననున

బాధిస్ ూనే ఉననది. భరించలేక
రాముడిని నిదర లేపాను. స్ నాల
మధూ కాకి చేసిన గాయ్ం చూసి
నిటూ
ా రుసూ
్
రాముడు “ఎవరు
ఇ౦త్ దారుణానికి ఒడిగటాారు ?”అని
అడిగి నాలుగు వెైపులా చూడగా రక్ సిక్మైన గోళళతో ఉనన కాకి కనిపించింది. ఆ కాకి ఇందురని క డుకు వాయ్ు వేగంగా పో గలవాడు భయమి
మీదకు వచిచ ఈపని చేసి అదే వేగంతో పారిపో య్ాడు, రామునికి తీవరమైన కరపం వచిచ దానిన తీవరంగా శిక్షించాలనుక ని, త్న ఆసనం నుంచి
ఒకదరాను తీసి బరహాీస్ ంి తో మంతిరంచి కాకాసురునిపై వదిలాడు.ఆదరాాస్ ంి కాకిని వెంబడించగా భయ్పడి రక్షణ కరసం ని వెైపులకూ అనిన
లోకాలకు పరిగత్్ గా దరా దానిన

వెంబడిస్ ూనేఉంది. మయడులోకాలలోని దేవత్లు మహరుిలు దాని త్ండిర త్లిే బంధువులుఎవరూ రక్షణ

ఇవిలేదు. తిరిగి తిరిగి,ఆత్ీ రక్షణకరసం చేసిన పరయ్తానలన్నన విఫలమై మళ్ళళ రాముడే దికుక అని శరణు వేడి పాదాలపై పడి పో యింది .
దయ్ాసిందు రాముడు “నా బరహాీస్ ంి వృధా కాదు ఏం చెయ్ాూలో నువేి చెపుప “అని అడిగితె కాకి “నా కుడి క౦టని న్న బరహాీస్ ంి తో హింసించు
“అని కరరితే ఆవాయ్సం కుదడికంటని బరహాీస్ ంి పో గొటా ంది. చావు త్పిప పారణాలు నిలిచి కుడికంటని పో గొటుాక ని అ కాకి బతికి పో యింది.

“కాకి మీదనే బరహాీస్ ంి వేసినవాడివి, కూ
ీ ర రావణుడిని క్షమిసు్ననవేమిట ?నాపై దయ్ చూపి త్ిరగా వచిచ వాడిని చంపి నా దుఃఖ నివారణ
చేయి “
“మత్ురూతే కాకమాతేరత్ుబరహాీస్ ంి సముదీరిత్ం –కస్ాీదయ ూ మాం హర త్్ వత్్ ః క్షమాసే త్౦ మహీపతే “ గురు్ చేసిన తెలివెైన సీ్ ి సీత్.
మహీపతే అంటే రాజఞ అని సంబో ధించి రక్షణ రాజధరీం
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“’హనుమా ‘!గొపప పరాకీమ శ్ాలి రాముడు రాక్షసులను ఎందుకు ఉపక్షిస్ ునానడు నాకరసం ఆమాత్రం చెయ్ూలేడా ఈ తాతాసరం దేనికి ?
నేనేదయ పాపం చేసి ఉంటాను. అందుకేరక్షించే సమరధత్ ఉనాన రామ స్ో దరులు రాలేదు “అని విలపించింది సీత్. ఆమ ను ఊరడిస్ ూ “అకకడ
రాముడూ త్ముీడూ దురంతా దుఖం లో ఉనానరు వారికి నువుి ఇకకడ ఉననటు
ే తెల్మదు. వారు రావటం లంక నాశనమవటం త్ధూం
“అనానడు హనుమ. మళ్ళళ సీత్ “రాముడి క్షేమమ అడిగానానని పరనమిలాేనని చెపుప. లక్షీణ సమేత్ంగా అకకడి వారందరలన కుశల అడిగానని
తెలుపు. ఇంక క నెల రోజులు మాత్రమ బతికి ఉంటానుఅని గటా గా నా నాదునికి చెపుప “అని త్న చీర క ంగున ముడి పటా దాచిన చూడామణి
తీసి హనుమకు ఇవిగా తీసుక నిభకి్తో వేరలికి పటుాక ని, నమసకరిస్ ూ సీత్ చుటూ
ా పరదక్షణాలు చేసి మనసులో రాముడిని త్లచుక ని తిరుగు
పరయ్ాణానికి సిదధపడి. పనుగాలికి కంపించి, ఆ గాలి తాకుడు నుంచి విముక్ మైన క ండ లాగా మనసంతా సుఖం నిండి ఉనానడు.
“మణివర ముప గృహూ త్౦ మహారహం –జనక నృపాత్ీజయ్ా ధృత్ం పరభావాత్ –గిరిరివ పవనావధూత్ ముక్ –సుసఖిత్ మనాఃపరతి సంకీమం
పరపేదే”.
ఇది 72 శ్ోేకాల 38వ సరీ .
ఇపపటవరకు రాముడు ఇచిచన ఉంగరం అంటే అంగుళ్ళయ్కం సీత్ కు హనుమ ఇవిటం హనుమ కు సీత్ త్న చూడామణి పరదానం చేసి
రాముడికి గురు్గా పంపటం జరిగింది
తెలుగు దేశం లో త్కుకవే కాని త్మిళదేశం లో మణి తో పరుననవారు చాలామంది ఉనానరు. మణిరత్నం వగైరా.. చూడామణి చిననగా
ఉంటుంది కదా హనుమ వేరలికి ఎలా తొడుకుకనానడు అనే అనుమానం వసు్ంది అంటే అపపటకి త్న మహో ననత్ రూపు త్గిీంచుక ని
మామయలు వానరంగా మారి ఉంటాడని బ్బటీిన్ ది ల ైన్స మనం అరధం చేసుకరవాలి.
హనుమ కూడా తానూ సీత్తో వీపు మీద కూరోచపటుాక ని సముదరం దాటస్ా్ను అననమాట కు క్షమాపణ చెపుపక నానడు. బుదిధమంత్ుల
లక్షణం అది తొందరపడినా త్రాిత్ త్పుప తెలుసుక ని ల ంపలు వాయినుచకరవాలి ఇది లోక సహజం. పర పురుషుని తాకను అని ఆమ
చెపిపన మాటకూ శిరసువంచి నమసకరించి త్న సంస్ాకరం తెలియ్జేశ్ాడు. ఇందులో సీత్ రామ పరాకీమానిన చాలాస్ారుే త్నివి తీరా
వరిణంచి,త్పపక వస్ా్డనే నిశచయ్ానికి చేరింది
అభిజఞానం గా సీత్ చెపిపన కాకి వృతా్ంత్ంఆమ పడిన బాధ వేదన కు దృషాాంత్ం. క ంత్ సూటగా క ంత్ వేరుగా చెపపటం లో కథగమనం
కుదిరింది. ఆఫ్ా రాల్ కాకి మీద బరహాీస్ ంి పరయోగించిన భర్ త్నకరసం పరయోగించాకపో వటం ఏమిటని నిలదీసింది. అవును అవసరం
వచిచనపుపడు అలా కడిగి పారేసే్నేకాని ఉపశమనం పొ ందటం కుదరదు. కాకి ఏక కనున కాకి ఎందుకయిందయ మనకు తెలుసు్ంది. కుడి కనున
బరహాీస్ా్ానికి బలి అయింది. లోకం లూకేకనునననవాడిని “ఏకాకననయ్ూ “అంటారు. రోజులు మారాయి సినిమాలో ఆ పేరుతొ ఒక కేరకార్ ఉంది.
కాకాసురుడు అనిలోకం లో పరతీతి. అంటే వాడు రాక్షసుడు. కాని సీత్ వాడిని ఇందురని క డుకు అననది. ఇందురడు అదితి క డుకు. ఈలంకే
ఏమిటో తెల్మదు. వదిలేదద ాం.
చూడామణి పరదానం చేశ్ాక హనుమతో సీత్ “ఈ అభిజఞానంరాముడికి బాగా తెలుసు, దీనిన చూసి ఆయ్న మా త్లిే ని, ననున మామమగారిని
సీరిస్్ ాడు. నువుి వెళ్ే రాముడిని తొందరపటా ఇకకడికి వచేచ ఏరాపటు చెయిూ. న్న పరయ్త్నం సఫలమై నా దుఖం తీరాలి. దీనికి నువేి
సమరుదడివి. “అనగానే అలాగే అని చెపిప హనుమ ఆమకు నమసకరించి బయ్లేదర బో య్ాడు. అత్డు వెళళటం చూసి సీత్ కన్ననరు కారుసూ
్
“, రామ స్ో దరుల,సుగలవ
ీ ాదుల క్షేమ౦ అడిగానని చెపుప. ననున ఈ దుఃఖ సముదరం నుంచి దాటంచే,ననున బరతికించే ఉపాయ్ం రాముడికిన్న
వాచిక ధరీం తో చెపుప. నువుి రోజూ ఆయ్నకు ఉతాసహం కలిగిస్ ూ ననున చేరే పౌరుషం పంచుకరవటానికి పరయ్తినంచు. న్నమాటలు వినన
త్క్షణం ఆయ్న పరాకీమ౦ పరదరిశస్ా్డు “అని చెపిపంది. శిరససంజలి మాదాయ్ గా హనుమ “అమాీ !రామదండు త్ిరలోనే వసు్ంది. శత్ుర
నాశనం చేసి రాముడు న్న దుఖం నివారిస్్ ాడు నముీ. రాముడు స్ాగర పరూంత్ భయమిని పాలించటానికి ఉతాసహంగా ఉనానడు. న్నకరసం
లంకను జయిస్ా్డు “అనానడు.
“నహి స్ాగర పరూంతాం మహీం శ్ాసిత్ు మీహతే -త్ినినమితో్ హి రామసూ జయో జనక నందిని “
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హనుమ వెళ్ే పో త్ుంటే మాటమాటకీ అత్నిన చూసూ
్ గౌరవిసూ
్ భర్ ను సీరిస్ ూ మళ్ళళ “న్నకు ఇషా మైతే ఎకకడయ అకకడ దాకుకని విశ్ాీంతి
తీసుక ని రేపు వెళళళ. ఇంక కక రోజు ఇకకడ నువుి ఉంట నా మహా దుఖం క ంచెమైనా త్గుీత్ుంది. కాదని నువుి వెడితే నా పారణాలు నిలవటం
కూడా అనుమానమే. నువుి కనబడకపో తే కలిగే దుఖం ఇపపట దాకా అనుభవించిన దుఖం కంటే ఎకుకవౌత్ుంది . నువుి ఇకకడే ఉనానవు
కనుక నాక క సందేహం కలిగింది దానిన తీరిచ వెళళళ. కరత్ులు ఎలుగులు మనుషులు మహా సముదారనిన యిెటే ా దాటగలరు. సముదరం
దాటటానికి నువుి న్న త్ండిర వాయ్ువు, గరుత్ీంత్ుడు మాత్రమ సమరుధలు. ఇంత్ట కషా మైన విషయ్ానినఎలా స్ాధూం చేయ్ాలని
ఆలోచి౦చావోచెపుప కారూ స్ాధక ఉపాయ్జుా లలో నువుి గొపపవాడివి. అయినా సకల శత్ుర నాశనానికి న్నవు ఒకకడివే సమరుదడవు అని నాకు
తెలుసు. కాని దీనివలన కీర్ ి న్నకు వసు్ంది కాని నాకు కాదు. రాముడే వచిచ శత్ురనాశనం చేసే్ నాకు కీర్ ి కలుగు త్ుంది “అననది.
ఇదివరకు రాని సందేహాలపుటా దులిపిన సీతాదేవియ్ుకి్కి సంతోషిస్ ూ హనుమ “వానర భలూ
ే క సేనలకు రాజు సుగలీవుడు. న్న కారూం
స్ాధించటానికి వేలాది కరటే సైనూంతో సరి సిదధంగా ఉనానడు. ఆ సైనూం లో పరాకీమ ధెైరూ మహా బల సంపనునలు మనో వేగులు ఉనానరు.
వారంతా పైకి కిందికి అడ్ ం నిలువు గా అడు్ లేకుండా సంచరించగల సరి సమరుధలు. ఆవానరులు ఇపపటకే చాలాస్ారుే వాయ్ుమారాీన
సంచరిస్ ూ పరిత్ సముదారలతో ఉనన భయమిని పరదక్షిణం చేసి వచిచన వాళళళ. నా కంటే అధికులు, నాతో సమానులు అయిన వానరులు
ఎందరో సుగలీవ సైనూంలో ఉనానరు. నా కంటే బలహేనుడుఒకకడు కూడా లేడు.నేనే సముదరం దాట వసే్ , వారి విషయ్ం లో అనుమానం
ఎందుకు. వాళళంతా ఒకకగంత్ులో ఇకకడికి వస్ా్రు నముీ. దుఖం మాని సుఖంగాఉండు ఉదయ్ సూరూ చందురలులాగా రామ స్ో దరులను
నా వీపు మీద కూరోచ పటుాక ని న్న దగీ రకు తెస్్ ాను. త్రాిత్ రామ స్ో దరులు త్మ అవకీ పరాకీమంతో లంకాదహనం చేస్్ ారు “అని
అనునయిసూ
్ దుఖం మానిప పరయ్ాణానికి బయ్లేదరి మళ్ళళ “అమాీ !త్ిరలో రామాదులు లంకాదాిరం సమీపిస్్ ారు. రామ లక్షీణుల కంటే
వీరుడెవడునానడు.ఈ లంకలో ఎకుకవ కాలం ఉండవు నువుి. న్న పతి వస్ా్డు త్ిరలో. నేను వెళ్ే ఆయ్నున కలిసి న్నమాట చెపేపదాకా ఈ
కేేశ్ానిన సహించు “అనానడు. “రామా దిిశిసా ఃకర నోూ సి్ కశిచతౌసమితిరణా సమః –అగిన మారుత్ కలౌపతౌ భారత్రౌ త్వ సంశీయ్ా “
“నతేచిరా దాగమనం పిరయ్సూ –క్షమసి మత్సం గమ కాల మాత్రం “
ఇది 53శ్ోేకాల 39వ సరీ .
కారూ స్ాధనలో అనేక సందేహాలు రావటం సహజం. అంతాఅయి బయ్లేదరి వెళళబో త్ునన హనుమను ఆపి మరో రోజు ఉండిపో మీనటం మనం
అతిధులను ఇలాగే రేపు వెళళచుచ అని వాయిదా వేయించటం లాంటదే. అత్డు ఉంట మరింత్ దుఃఖ ఉపశమనం త్నకు. కాదని వెడితే
అపపటదాకా అనుభవించిన దానికంటే అధిక దుఖం కలుగుత్ుంది. గృహసు్లు గా మనం చెపేప మాటలూ ఇవే కాదా ?
అలాగే అసల ైన మరో గొపప సందేహం –కరత్ులు ఎలుగులు మనుషులు అసలు సముదరం ఎలా దాట రాగలరు ?ఇది త్పపక తీరాచలిసన
సందేహమే. దీనికి హనుమ సంతోషించి త్న బుదిధ విశ్లషం తో చాలా సంత్ృపి్ కరమైన సమాధానం చెపాపడు –త్నతో సమానులు త్నకంటే
ఎకుకవ పరాకీమం ఉననవారు సుగలీవ సైనూం లో ఉనానరని చెపాపడు. అంత్వరకూ బానే ఉంది నమీచుచ. కాని వాళళళ ఎపుపడెైనా చెటే ూ
క ండలూ దాట బయ్టకి వెళాళరా అనే పరశన వేస్ ుందని ముందే గీహించి మతిమాన్ హనుమాన్ –వారంతా చాలా స్ారుే భయ
పరదక్షిణచేసిన ధీర వీర,సమరధ పరాకీమ శ్ాలురు అని చెపిప ఆ సందేహానికి లాక్ పటేాశ్ాడు. ఇకకడే ఆయ్న బహు ముఖీన వూకి్త్ి పరతిభ
జయూత్కమౌతోంది.
వెళ్ే పో త్ునన మహాత్ీ హనుమాన్ తో సీతాదేవి “సగం వయ్సు వరకు పరిగి, ఆత్రాిత్ న్నళళళ లేక శ్ోషించి, దెైవికంగా కురిసిన వానతో
కరలుకునన పైరులాగా, చాలా పిరయ్ వచనాలు పలికిన నినున చూసి చాలా సంతోషం కలిగింది.
“తాిం దృషాావ పిరయ్వకా్రం సంపరహృషాూమి వానర –అరధ సంజఞత్ససేూ వ వృషిాం పారపూ వసుంధరా “
చాలాసందరోాచిత్ దివూ ఉపమానం పరయోగించి సీత్తో చెపిపంచాడు మహరిి వాల్మీకి.
“త్ిరలో రామ దరశనం సంఘటలేే టు
ే చూడు. “రామా !కాకి మీదత్ృణంపరయోగించి దాని కనున హరించిన నువుి ననున పో య్ావా, మరో
విషయ్ం కూడా గురు్క చిచంది,. పూరిం నేనునా నుదుట అలంకరించు క నన తిలకం గండం అనే పరిత్ పారశవం దగీ ర అరణూం లో
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తిరుగుత్ుంటే చెమటకు కరిగింది. అపుపడు రామానువుి మణిశిలతో చేయ్బడిన తిలకానిన అలంకరించావు. ఈ రండవ అభిజఞానం కూడా
త్పపకగురు్ంచుకర.,
“మనశిశలాయ్ా సి్ లకర గండపారేశవ నివేశిత్ః –త్ియ్ా పరణషేా తిలకే త్మ్ కిల సీరు్ మరహసి “
మరో అభిజఞాన౦ ఏదెైనా ఇవిమని అడిగాడు హనుమ. దానికి ఆమ తానూ త్లలో భదరంగా దాచుక నన చూడామణి ని ఇచాచను దీనిన చూసి
రాముడు న్న మాటలపై విశ్ాిసం త్పపక చూపిస్్ ాడు. “అనగా సంతోషించి శరలరం పంచి వెళళళ పరయ్త్నం చేస్ ుంటే సీత్ మళ్ళళ “
రాక్షసులమధూ చికిక ఉనన ననున ఎందుకు తిరసకరిస్ ునానవు. దివూ చూడామణిని ఇపపటదాకా చాలా జఞగీత్్గా కాపాడుక నానను. ఇకకడి
కషాాలను దానిన చూసూ
్ సహిస్ ూ నినున చూసిన ఆనందానిన దానివలన పొ ందుత్ునానను. శ్రీమంత్మైన రతానకరమైన సముదరంలో పుటా న
దివూ మణి అది.దానిన న్నకు పరత్ూరపణం చేస్ ునానను. ఇక శ్ోకం తో ఎకుకవ కాలం ఉండలేను. రాక్షసబాధలు, ములుకులాేంట మాటలు
దుససహాలుగా ఉనానయి.న్నకరసం వీటని సహిస్ ునానను. శత్ురనాశక రామ రాజఞ ! ఒకక నెలరోజులే బతికి ఉంటాను.
“ధారయిషాూమి మాసం త్ు జీవిత్ం శత్ుర సూధనా –ఊరధవం మాస్ా నన జీవిషేూ త్ియ్ా హీనా నృపాత్ీజ”
రాజఞ అనటంతో రాజ ధరీం గురు్ చేసింది సీత్. ఆర్ తారణ పరాయ్ణత్ిం జా పకి
ి్ తెచిచంది
. నాపై రావణ దృషిా యోగూంగా లేదు. నువుి ఆలసూం చేస్ ునానవని విని క్షణంకూడా జీవించలేను మహా పరభయ “అననది.
ఆమాటలకు చలించిన హనుమకన్ననరు కారుసూ
్ “దేవీ !న్న వియోగదుఖం

తో రాముడు అనిన పనులకు విముఖుడుగా ఉనానడు.

సత్ూపరమాణ౦ గా చెబుత్ునానను రాముడు దుఖిసే్ త్ముీడూ ఏడుసు్నానడు.
“త్ిచోఛక విముఖయ రామో దేవి సతేూన తే శపే-రామే దుఖాభి భయతే త్ు లక్షీణఃపరి త్పూతే “
ఎంతో శీమపడితే కాని న్న దరశనం కాలేదు. ఇది దుఖి౦చేసమయ్ం కాదు. ఈక్షణమే న్న దుఖం అంత్మౌత్ుంది”అనానడు మళ్ళళ ఆమ
“రాముడు ఎలాననున ఈ దుఃఖ సముదరం దాటస్ా్డయ దానికి త్గినటు
ే గా ఆయ్నతో మాటాేడు, నాశ్ోకం, రాక్షసుల బదిరింపు వెళళగానే క్షణం
ఆలసూం చేయ్కుండా చెపుప. న్న పరయ్ాణం సుఖమగుగాక “అననది
“బయ
ర య్ాసు్రామసూ గత్ ససమీపం –శివశచ తే దాింత్ుహరి పరవీర “
సీత్ ఇలా పలకగానే ఆమ సందరశనం తో తాను కృతారుధడ నయ్ాూనని ఉపొ పంగుత్ూ, ఇంకా చేయ్ాలిసన పని క దిదగా మిగిలి ఉందని గీహించి
హనుమ ఉత్్ ర దిశగా బయ్లేదరాడు
“సరాజపుతా్ియ పరతి వేదితారధః –కపిః కృతారధః పరి హృషా చేతాః-అలాపవ శ్లషం పరసమీక్షూ కారూం –దిశం హుూదీచీం మనస్ా జగామ “
ఇది 24శ్లేకాల 40 వ సరీ .
హనుమను పే వగోత్్ మా, హరిపునీ వం, హరి గణోత్్ మ అంటూ చాలా పజి
ైి ంగ్ గా సంబో ధించింది. ఆయ్నమనసూ చలే బడింది. మాయ్ాబజఞర్
సినిమాలో “అదే మన త్క్షణ కర్ వూమ్ “అని ఆర్ నాగేశిరరావు మాటమాటకీ అననటు
ే

సీత్ రాముడికి వెళ్ళన త్క్షణమే త్న సిథతి

తెలియ్బరచమని పదే పదే చెపిప పంపించింది. రండు అభిజఞానాలు కాదు మయడయ ది కూడా అంటే గండశిలపరిత్౦ దగీ ర ఆమ నుదుట
మణిశిలా తిలకం అదద టం జఞాపకం చేసింది. పుణూ సీ్ ి నుదుట క్షణకాలమన
ై ా బ టుా లేకపో వటం అశుభం కనుక రాముడు వెంటనే సపందించి
సియ్ంగా తిలకం పటాాడు. అది సీ్ క
ి్ తెచిచంది అంటే త్నమా౦గలాూనిన మళ్ళళ
ి ి ఎంతో శుభం స్ౌభాగూదాయ్కం సరి మంగళకరం. దానిన జా పకి
కాపాడే సమయ్ం వచిచంది అని మరోస్ారి గురు్ చేసింది. ఈ మయడూ చాలక ఇంకరట ఏదెైనా ఇమీనానడుహనుమ. ఆమ అకకరేేదు
చూడామణి చూడగానే రాముడికి కర్ వూం వెంటనే బో ధపడుత్ుంది అని చెపిపంది దానిన ఇంత్కాలం ఎంత్ భదరంగా దాచుక ననదయ వివరిస్ ూ ,
దాని పవిత్రత్నూ,దివూతాిన్నన వివరించింది.
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హనుమ

వాయ్ు

మారాీన

తిరిగి

వెడుత్ునానడుకనుక

“బాన్

వాయిెజ్

“కూడా

చెపిప

పరయ్ాణం

సుఖకరం

కావాలని

దీవించింది.హనుమంత్ుడు కూడా మనలాగే ఒటుా పటాాడు దేనిమీద ?సత్ూం మీద. అందుకే మనకు లోకం లో “సత్ూపరమాణకం”గా అనే
మాట వచిచంది. సశ్లషం
త్నను విపరలత్ంగా అభినందించిన సీతాదేవిని విడిచి పరయ్ాణానికి బయ్లేదరుత్ూ మనసులో “రావణుడి నివాస్ానికి సంబంధించిన పని ఇంకా
క ంచెం మిగిలే ఉననది. “అనుక నానడు ఇంత్కు ముందు సరీ లోనే ఆఅభిపారయ్ం “అలాపవశ్లషం పరసమీక్ష కారూం “అని మనకు అకకడ
ససపన్స కలిగించి ఇకకడ దానికి తెర దించాడు. మనసులో ఇంకా”రాక్షస బలాబలాలు, రావణ హృదయ్ం తెలుసుకరవాలి. దీనికి స్ామ దాన
భేదయ పాయ్ాలు కుదరవు దండయ పాయ్మే శ్లీషాం –దండం దశగుణం భవేత్. రాక్షసులు స్ామోపాయ్ానికి లకంగరు.సమృదిధగా సంపదలతో
ఉనానరుకనుక దానం కూడా వారి యిెడల వూరధమే. బలగరిిత్ులు కనుక భేదానికి లకంగిపో యిే ఘటాలు కాదు. కనుక చత్ురధ ఉపాయ్ం
పరాకీమమమే ఉపయోగించక త్పపదు. రాక్షసులలో క ందరిని చంపితే మిగిలినవారు ఎలాగైనా క ంత్ మత్్ పడతారు. నిరేదశించిన పని
చెడకుండా అనేకపనులు స్ాధించేవారే కారాూచరణ యోగుూలవుతారు –
“కారేూ కరీణి నిరిదసా ే,యో బహూనూపి స్ాధయిేత్ –పూరి కారాూ విరోదేన స కారూం కరు్ మరహసి “
ఒకేకారణం తో చిననపని కూడా స్ాదిమలేము. మహాకారూం ఎలా స్ాధూం ?ఎవడు అనేక హేత్ువులతో కారూస్ాధన మొదలు పడతాడయ అత్డు
ఆపనిని స్ాధించటం లో సమరుధడు –
“న హేూకస్ాసధకర హేత్ుః సిలప స్ాూహీప కరీణః –యోహూరధం బహుదా వేద స సమరోదరద స్ాధనే “
ఇకకడ ఉండగానే మా యొకక,శత్ురవుల యొకక య్ుదధ తారమూం తెలిసి, బలాబల నిశచయ్ం చేసి సుగలీవుని దగీ రకు వెడితే నే స్ాిమి ఆజా
పూరి్గా నెరవేరిచన వాడినౌతాను.
“పరాత్ీ సమీరధ విశ్లష త్త్ి విత్ –త్త్ః కృత్ంస్ాూ నీమ భర్ ృ శ్ాసనం “
“నాకు ఇపుపడు రాక్షసులతో అపరయ్త్నంగాయ్ుదధ ం ఎలా జరుగుత్ుంది ?ఇలా య్ుదధ ం జరిగితేనే రావణుడికి త్నబలం, మా రామ సుగలీవ
బలం తెలుసుకర గలడు.ఇపుపడు నేను రావణ, మంతిర సహిత్ సేనానులను యిెదిరిచ, సీత్ విషయ్ం లో అత్ని మనో నిశచయ్ం, వాడి బలం
పూరి్గాతెలుసుక ని మాత్రమ లంకనుంచి నిషరరమిస్ా్ను. ఇది రావణ ఉదాూనం నందనవనంలా శ్ోభాయ్ంగా ఉననది. అగిన ఎండుకటా ను
కాలిచనటు
ే నేను ఈ వనానిన దహించి పాడు చేసి రావణుడికి కరపం తెపిపస్ా్ను. అత్డికి కరపం వచిచ పదద సైనూం నామీదకు పంపిస్్ ాడు. వాళళతో
య్ుదధ ం చేసి, నా పరాకీమ వికీమాలను చూపించి ఆ సైనాూనిన పూరి్గా చంపి కిషికంధకు వెడతాను “అని నిశచయ్ం చేసుక నానడు.
త్న ఊరువుల వేగం తో వనం లోని చెటేను విరవటం మొదలుపటా , పక్షులు తీగలతో కిీకికరిసిన ఆ పరమదా వనానినత్ుత్ు
్ నియ్లు చేశ్ాడు.
కాసేపటోే ఆవనం విరిగిన చెటే ు, కటా లు తెగిన క లనులు,పిండి చేయ్బడిన క ండలతో రోత్గా కనిపించింది. లతా, చిత్ర గృహాలు నశించి మహా
సరాపలు కూ
ీ రమృగాలు చచిచ ఎకకడపడితే అకకడ పడి.దావానలం చేత్ త్గలబటా బడినటు
ే , వాూకులం చెందిన సీ్ ల
ి ాగా, ఉనానయి, స్ౌందరూ
వనం శ్ోభకరలోపయి, విహార సీమ వలే కాడుగా మారింది. దీనివలన రావణ హృదయ్ానికి వూధ కలిగించి, మహా బలవంత్ుల ైన రాక్షసులతో
తానొకకడే య్ుదధ ం చేయ్ాలని సంకలిపంఛి, అశ్ోకవన బహిరదావరం చేరాడు హనుమ.
“త్ త్సూ కృతారధ పతే రీహాకపి –రీహదద వయళ్ళకం మనస్ో మహాత్ీనః –య్ుయ్ుత్ుస రేకరబహుభి రీహాబల ైః-శిీయ్ా జిలన్ తోరణ మాసిథత్ః
కపిః”
మొదటపాదం లో మహాకపి అని రండవ పాదం లో చివర కపి అనటం లో ఉదేదశూం ఏమిట ?మొదట దానిలో ఆయ్న ఆంత్రూం కనిపిసే్, రండవ
దానిలో ఆయ్న చేసినపని కపిత్ిం కనిపిస్ ుంది.
ఇది 21శ్ోేకాల 41వ సరీ .
ఇందులో కారూ స్ాధకుడు ఎలా పరవరి్ంచాలో చెపాపడు. అది లోకం లో అందరికీ అనుసరణీయ్ం. కృషణ రాయ్బారం లోకూడా కృషణ స్ాిమికి
కౌరవులకు పా౦డవుల బలం చెపిప, కౌరవుల బలం సియ్ం గా తెలుసుకరవటమే ధేూయ్ం. దీనికి తేరతాయ్ుగం లో నే హనుమ మారీ దరశనం
చేశ్ాడని భావించవచుచ. మొత్్ ం మీద” చూసి రమీంటే కాలిచ వచాచడు “అనే స్ామత్ సృసిాంఛి ఇచాచడు మనకు హనుమ.స్ారల ఆయ్నేమీ
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

ఇవిలేదు. మనమే ఆయ్న పనికి దానిన కలిపంచుకునానం. మంచి జరిగితే స్ామత్ స్ారధకం. లేకపో తె పని పాడు చేశ్ాడనే అరధం వసు్ంది.
రండువెైపులా పదును ఉనన స్ామత్ ఇది.
“అలపకారూ మిదం శ్లషం “అని గురువుగారు హనుమ అననమాట లోకంలో ఒక నానుడిగా కూడా ఉననది –ఐనను పో యిరావలయ్ు అసి్ నకు
“అననటు
ే గా. అలపకారూం అని చెపిపనా బృహత్ కారూంతో అశ్ోక వనధింశం చేసి మొదట స్ారి రాక్షసరాజుపై చావు దెబాక టాాడు. అకకడి
నుంచి ఇక ఏది చేసినా పరణాళ్కా బదధ ంగా నే చేసి రావణుడి కరీధానికి కారకుడెై, లంకకే చేటుతెచేచ పను పనులుత్న వీర శ్ౌరూ పరాకీమ బుదిధ
బలాలతో చేశ్ాడు. ఒకరక పనితో ఒకరక చావు దెబా క టాాడు చచిచన వాళళకే కాక వాళళను పంపిన ఆయ్నకు కూడా. ఆ వెైభోగం దరిశదాదం.

పక్షుల,మృగాల చెలే ాచెదరైన వాళళ భయ్ ఆర్ నాదాలు విరిగి విరుగుత్ునన చెటే ధిని విని చూసి రాక్షస సీ్ ల
ి ు నిదర లేచి అశ్ోకవనం లో

హనుమను చూశ్ారు. ఇపపటదాకా సీత్ఃకు ఒకకదానికి మాత్రమ కనిపించాడు. ఇపుపడు అందరికి కనిపించి సతా్ చూపుత్ునానడు. వాళళను
చూడంగానే గురుడు రచిచపో యి వాళళను భయ్ పటేాటే ు పదద రూపం పొ ందాడు, పరిత్ సనినభ హనుమ ఆకారం చూసి వాళళళ సీత్ను “ఎవడు
వాడు ఎకకడి నుంచి ఎందుకు వచాచడు ?న్నతో ఏం మాటాేడాడు ?భయ్ం లేకుండా చెపుప ?”అని పరశినంచారు
“కరయ్ం కనూ కుతోవాయ్ం కినినమిత్్ మిహాగాత్ః -కథం త్ియ్ాసహానేన సంవాదః కృత్ ఇత్ుూత్ ?”
“ఆచక్షినో విశ్ాలాక్షీమా భయతే్ సుభగే భయ్ం –సంవాద మసితా పా౦గే త్ియ్ా కిం కృత్ వానయ్ం ?”
రకకస వనిత్ల “టోన్”మారింది మరాూదగా సీత్ను విశ్ాలాక్షీ, అసితాపాంగే,కనాూ అనే విశిషా విశ్లషణాలతో సంబో ధించారు.
సీత్ ఏం చెపాపలి ?ఏం చెబ్బతే ఏం క ంప మునుగుత్ుందయ ?అని తెలిసి లౌకూంగా నెపం వాళళమీదే నెటా “ఏమో !భయ్ంకర రాక్షసులగురించి
తెలుసుక నే శకి్ నాకు ఎకకడిది ?అత్డు ఎవరో ఏమి చేయ్ాలనుకునానడయ మీరే తెలుసుకరండి పాముకాళళళ పాముకే తెలుస్ా్యి ఇందులో
అనుమానం లేదు. అత్డిని చూసి నేను భయ్పడా్ను. ఎవరో నాకు తెల్మదు. కామరూపంతో వచిచన రాక్షసుడే అనుక ంటాను “అననది.
“రాక్షస్ాంభీమ రూపాణాంవిజఞాతే మమ కా గతిః-య్యయ్మే వాభి జఞన్నత్ యోయ్ం య్దాికరిషూతి –అహి రేవ హూహేః పాదానిిజఞన్నతిన
సంశయ్ః “
“అహమపూసూ భీతాసిీ నెైనం జఞనామి కరనియ్ం-వేదిీ రాక్షస మే వెైనం కామరూపిణ మాగత్౦ “
ఇది పూరి్ అబదధ మే అయినా అతికి నటు
ే సరిపో యింది. ఆడవాళళళ అబదాదలాడితే గోడకటా నటు
ే ఉంటుంది అనే లోకరకి్ ఇలాంట వారివలేే వచిచ

ఉంటుంది. అయినా అబదాధనికి క నిన ఎకసంపసని న్ లు ఇచాచరు మనపూరుిలు –పారణ విత్్ మాన భంగమందు బ ంక వచుచ నదిప
“మయడుకు ఇసే్ ఇంకనెైననా చేరచవచుచ కదా.ఇపుపడు ఒక మహా కారూం జరగాలి. అది త్నమాన పారణాలకు సంబంధించినది. ఇపుపడే రటుా
చేసే్ రామకారూ భంగమవుత్ుంది, దానివలన రాక్షసుల రాక్షసత్ిం పంపు, మానవుల మానవత్ిం కుదింపు జరిగి ధరాీనికే నషా ం కలుగు
త్ుంది. కనుక సీత్ మాటాేడిన తీరు సరితో భదరమైనది. కనుక గుణ దయ ష చరచ అపరస్ ుత్ం.

సీత్ మాటలకు భయ్పడిన రాక్షస్ా౦గనలు క ందరు అకకడే ఉండి, క ందరు భయ్ంతో పరుగతి్ క ందరు రాజుకు నివేదించటానికి వెళాళరు.
వీళళళ రావణుడితో “రాజఞ !అశ్ోక వనం లో భయ్ంకర శరలరం తో అంత్ులేని పరాకీమ తో ఉనన వానరుడు ఒకడు సీత్తో మాటాేడాడు. ఆమను
మేము అడిగితె వాడి గురించి తెలియ్ జేయ్టానికి ఇషా పడలేదు. వాడు ఇందరలేక కుబేర దూత్కాని లేక సీతానేిషణకు రాముడు పంపిన

దూత్ కాని కావచుచ. సీత్ కూరుచనన చోటు కాక మన పరమదావనం సరిం నాశనం చేశ్ాడు. సీత్ను కాపాడటానికి అలా చేశ్ాడా లేక అలసటతో
ఇక చేయ్లేక పో య్ాడయ తెల్మదు. అయినా వాడికి శీమ ఏమిట ?ఆమను కాపాడటానికే అలా చేశ్ాడు. సీత్ కూరుచనన శింశుపా వృక్షానిన ఏమీ
చేయ్లేదు.కనుక వాడి కి తీవర దండన విధించు. పారణాలపై ఆశలేనివాడుత్పప సీత్తో ఎవడు మాటాేడగలడు?”అనానరు. తీవరకరపం పొ ంది
త్నతో సమాన బలం ఉనన రాక్షస కింకరులను హనుమంత్ుని పటుాకరమని ఆనతిచిచ పంపాడు.

80వేల మంది ఆ రాక్షస కింకరులు భయ్ంకర ఆకారాలతో య్ుదధ ం చేయ్ాలనే ఉతాసహంతో హనుమపైకి అగినలో దూకిన మిడత్లాేగా వచిచ

పడా్రు. ఈఉపమాన౦ వలన వాళళ చావు త్పపదు అని ముందే చెపాపడు మహరిి వాల్మీకి. హమీయ్ూ య్ుదధ ం చేసే అవసరం వచిచంది అని
సంబరంతో హనుమ శరలరం పంచి క ండలాగా నిలబడి తోకను నేలమీద క టా సేిచచగా తోక కదిలి౦చగా ఆ భయ్ంకర శబాదనికి భయ్ంతో పక్షులు
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ఎగిరిపో య్ాయి. అపుపడు హనుమ –”జయ్త్ూతి బలో రామో లక్షీణశచ మహాబలః –దాస్ో హం కరసలేనదస
ా ూ రామ స్ాూకిేసా కరీణః అని
మొదలుపటా పూరిం లాగా 6శ్ోేకాలు చదివాడు.చివరగా –
“సమృరాదరోద గమిషాూమి మిషతాం సరి రక్షస్ాం-త్సూ త్నానద శబేదన తే భవన్ భయ్ శంకితాః”“అంటే సకల రాక్షస సమక్షం లో నేను ఈ
లంకను పీడించి,సీతా దేవికి నమసకరించి, నాపరయ్తాననిన ఫలవంత్ం చేసుక ని పో తాను. అని గరిజంచాడు. ఈ మహా గరజనకు అకకడికి

య్ుదాధనికి వచిచన కిమకర రాక్షసులు భయ్పడి హనుమ ఎతె్ న
త సంజమబుాలాగా కనిపించాడు. అయినా పరభువు ఆజా పరకారం హనుమతో
వివిధ ఆయ్ుధాలతో త్లపడా్రు. బయ్ట దాిరం వదద ఉనన పదద గద తీసుక ని హనుమ ఆకాశం లోకి యిెగిరి, రాక్షసులని మోదాడు. ఆరాక్షస

కింకరులు అందరలన నేలమటా ం చేసి మళ్ళళ బహిరదావరం పై కూరుచనానడు. భయ్ంతో క ందరు రాజు దగీ రకువెళ్ళ చెపాపరు. అంత్మంది చావు
వార్ విని క ంచెం కంపించి మహా బల పరాకీమ వంత్ుడు, అస్ాధుూడు సహసర పుత్ురని హనుమపైయ్ుదధ ం చేయ్మని ఆజఞాపించాడు
రావణుడు. ఇది 43శ్ోేకాల 42వ సరీ
రావణ

కింకరులను

హత్మారిచన హనుమ ఇకపై
“కిం కర్ వూమ్ “అని ఆలోచించి
“అశ్ోకానిన విరచి శ్ోక వనం
చేశ్ాను. ఇక చెైత్ూ పారస్ాదాల
పనిపటా నేలమటా ం చేయ్ాలి
“అనిమేరుపరిత్
శిఖరాయ్మాన చెైత్ూ పారస్ాదం
ఎకిక

మారుతి
మరోమారా్౦డుడిలాగా,

పారియ్ాత్రం అనే కులపరిత్౦
లాగా భాసి౦చాడు. లంక అంతా
వినిపించేటే ు పదద పదద శబాదలు
చేసి ఒడలు చరచుక నానడు.
ఆ ధినికి కరణ భేరులు బరదదల ై పక్షులు
పారిపో య్ాయి కావలివారికి సపృహ త్పిపంది. మళ్ళళ రికార్్ పటాాడు –
“రాజఞజయ్తి సుగలీవో రాఘవేణాభి పాలిత్ః –దాస్ో హం కరసలేనదస
ా ూ రామ స్ాూకిేసా కరీణః “
సునాయ్ాస కారూస్ాధకుడు రాముడికి దాసుడిని వాయ్ుపుత్ురడను హనుమంత్ుడను శత్ుర సైనూ వినాశ కారణుడను.వేలాది రాళళతో
వృక్షాలతో నేనుక డితే వెయిూమంది రావణుల ైనా నాకు య్ుదధ ం లో స్ాటకారు
“న రావణ సహసరంమే య్ుదేధపరతిబలం భవేత్ –శిలాభిసు్పరహరత్ః పాదపైశచ సహసరశః “
లంక నాశనం చేసి, సీత్కు మొకిక, రాక్షసులు చూసు్ండగానే సఫలత్తో తిరిగి వెడతాను “అని బ్బగీ రగా అరచి అందరికి గుండె దడపుటా ంచి
భయ్భారంత్ులను చేశ్ాడు. ఇది వినన చెైత్ూ రక్షకుల ైన వందమంది వివిధ ఆయ్ుధాలతో హనుమపై దూకారు. హనుమ భీకరంగా మారి
నూరుబంగారు

అంచులునన ఆమహా పరస్ాదస్ ంభానిన వేగంగా పీకి పారేసి దానిన గిరగిరా తిపపగా అందులో అగినపుటా అదంతా

త్గలబడిపో యింది. హనుమ అదే వేగంతో వందమంది రాక్షకులను పరిమారాచడు. “సుగలీవాజా పాలించే మహా బలవంత్ుల ైన వానర
పరముఖులు నా వంట వారు వేలాది మంది భయమండలమంతాతిరుగుత్ునానరు. మేమంతా సుగలీవాజఞాను వరు్లమే. అందులో క ందరు
10ఏనుగులబలం, మరిక ందరు వంద ఏనుగుల బల౦, క ందరు ఒఘమ్ అనే సంఖూ ఉనన ఏనుగుల బలముననవారు కరటాేది వానర భలూ
ే క
సైనూంతో మారాజు సుగలీవుడువచిచ మిమీలిన మటా కరిపిస్్ ాడు. ఇక్షాికురాజు రాముడి తో వెైరం తో ఉనన కారణంగానే మీరూ మీలంకా,మీరాజు
రావణుడు ఇక హుళకేక అని భావించండి “అని అరచి జబాలు చరిచ చెపాపడు మహా బలహనుమ.
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“మాదృశ్ానాం సహస్ారణి విసృస్ాానిమహాత్ీనాం –అటంని్ వసుధాం కృతాి్ం వయ్మనేూచ వానరాః”
“దశనాగ బలాః కేచితేకచి దద శ గుణోత్్ రాః-కేచినానగ సహసరసూ బభయవు సు్లూ వికీమాః”
“సంతిబౌఘబలాః కేచి తేకచి దాియ్ు బలోపమాః-అపరమేయ్ బలా శ్ాచనేూ‘తారసనహ రి య్యధపాః”
“నేయ్మసి్ పురల లంకా న య్యయ్ం న చ రావణః –య్స్ాీ దిక్షాికు నాథేన బదధ ం వెైరం మహాత్ీనా “
ఇది 25శ్ోేకాల 43 వ సరీ
ఇపపటకి వందమందిరాక్షస కింకరులు,వందమంది చెైత్ూ రక్షకులు హనుమ చేతిలో హత్మయ్ాూరు. ఈ కౌంట్స కీమంగా కరోనా మరణాల
సంఖూలా పరుగుత్ుంది త్రాిత్ త్రాిత్. ఇకకడ హనుమ ఏమి స్ాధించాడు ?చెటే ు చేమలు విరిసే్ కరతి చేసాలుగా మిగిలిపో త్ుంది కనక మహా
బలవంత్ుడు చేయ్ాలిసన పని చేయ్ాలని చెైత్ూ పరస్ాద విధింసంతో అది సరిపో త్ు౦దనుక ని అదీ చేసి ఎదురొచిచన రాక్షకులను అందరలన
చంపేశ్ాడు. తానెవరో, త్న నాయ్కుడు ఎవరో, వానర బలం ఎంత్టదయ అరచి అరచి మరల అందరికి లౌడ్ సీపకర్ పరకటన లాగా చెపాపడు. ఈ
వార్ లన్నన రాక్షసరాజుకు చేరాలనేదే ఉదేదశూం. ఇంత్ట వినాశనానికి కారణం కేవలం రాక్షసులు రాక్షరాజు రావణుడు మహా పరాకీమశ్ాలి ఇక్షాికు
వంశకులదీపం శ్రీరాముడితో వెైరం పటుాకరవటమే అని దాని ఫలిత్ం అందరి వినాశనమే నన్న తెగేసి అరచి చెపాపడు.
త్నబలపరాకీమాలు చూపి చెైత్ూ పారస్ాదానిన నేలమటా ం చేసి త్నవానర సేనా బల వివరాలు తెలియ్జేస్ ూ , అసలు కపి సైనూం ఎంత్ుందయ
ఖచిచత్ంగా రావణుడికి తెలియ్జేశ్ాడు. అందులో క ందరు ఓఘం సంఖూకల ఏనుగుల బలం ఉననవారు అనానడు. ఓఘం అంటే సముదరం అనే
అరధం కూడా ఉంది. సముదరం లోత్ు అంత్ుపటా దు. అదేకాక ఓఘం అంటే 1057, అంటే 10త్రాిత్ 57సునానలు పడితే యిెంత్ పదద సంఖూ
వసు్ందయ అంత్సంఖుూనన ఏనుగులు యిెంత్ బల౦ కలిగి ఉంటాయో అంత్ట బలముననవారు అని అరధం . ఈ సంఖూకంటే పదద ది మహా ఓఘ0
అంటే 1062...
కనుక ఆషామాషీ వూవహారం కాదు. అనంత్ బలసంపననమైన వానర సన
ై ూం అనంత్ంగా కడలి వసు్ందని హెచచరించాడు హనుమ.
రావణుడి ఆజా తో పరహసు్నిక డుకు జంబుమాలి యిెరీ మాలలు వస్ా్ాలు సకల ఆభరణాలతో పదద కరరలతో బయ్లేదరి వచిచ అలే తారటని లాగి
పిడుగులాంట భీకర శబాదనిన చేయ్గా ఆ ధినిఅనిన దికుకలూ భయ నభోన్ రాలకు పారకింది. రాగానే మహాకపి పై వాడి బాణాలు వేశ్ాడు. అసలే
ఎరీనిముఖం ఆ బాణ ఘాతాలతో మరింత్ ఎరీబడి శరతాకల తామర పువుిలా పరకాశించాడు –
త్సూ త్చుఛశుభే తామరంశరేణాభి హత్ం ముఖం –శరదీవాముాజం ఫులే ం విదధ ంభాసకర రశిీనా”
అసలే ఎరీనిముఖం బాణపు దెబాలతో మరింత్ ఎరీగామారి ఆకాశం లో రక్ చందన బ్బందువులతో త్డుపబడిన పదద తామర పువూి లాగా
శ్ోభిలిే ంది –
“య్ధాకాశ్ల మహాపదీం సిక్ం చందన బ్బందుభిః –చుకరప బాణాభి హతోరాక్షససూ మహా కపిః”
ఈదెబాలతో రచిచపో యిన హనుమ అకకడే కనిపించిన పదద బండరాయి పీకి జ౦బు మాలిపై విసిరేసే్ వాడు 10బాణాలతో ముకకలు చేశ్ాడు.
కరపం మరలపరిగి విశ్ాల స్ాలవృక్షం పరికి గిరగిరా తిపిప వాడిపై విసరగా వాడు ఐదు బాణాలతో దానిన, ఒకబాణ౦ తో హనుమ భుజఞన్నన,
ఒకబాణ౦తో వక్షసథ లాన్నన పదినిాతో స్ నపరదేశ్ానిన క టాాడు. ఒళళంతా బాణమయ్మైకరపో ధృతి తో ఇనప గుదియ్(పరిఘ ) వేగంగా తిపిప వాడి
రొముీపై క టాాడు. ఆ దెబాతో వాడి త్ల, చేత్ులు, మోకాళళళ విలుే, గాడిదలు, గురాీలు

చిరునామా లేకుండాపో యి, వాడి

అవయ్వాలు,ఆభరణాలు పొ డిపొ డిఅయి జంబుమాలి నేలపైబడి, జముని దగీ రకు చేరాడు.
“న ధను రణ రథయ నాశ్ాిస్ తార దృశూంత్ నేషవః –స హత్ ససహస్ౌ తేన జముామాల్మ మహాబలః “
“పపాత్ నిహతో భయమౌ చూరిణ తాంగ విభయషణః”
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కింకరులు,మహాబలశ్ాలి జంబుమాలి హనుమ చేతిలో చచాచరనన వార్ విని రాక్షసరాజు సహించలేక మంతిరపుత్ురలను హనుమపైకి
య్ుదాధనికి పొ మీని ఆనతిచాచడు.
ఇది 20శ్ోేకాల 44 వ సరీ .
ఇదే మొదటస్ారి హనుమకు ఒక మహా బలవంత్ుడితో లంకలో పో రాడటం. ఇందులోనూ విజయ్ం స్ాధించాడు వాయ్ుపుత్రహనుమ.
ఇంత్ట భీకర య్ుదధ ం లోనూ మహరిి మనకు కాస్ వినోదం కరసం హనుమ ముఖం అసలే ఎరీగా ఉననది వాడి బాణాల దెబాలతో మరింత్
ఎరీబడటానినచకకని ఉపమానాలతో వరిణంచి కాస్ నవుికూడా తెపిపంచాడు. బండరాయి, స్ాల

వృక్షం కూడా జంబుమాలిని ఏమీ

చేయ్లేకపో య్ాయి. చివరిగా త్న ఆయ్ుధం పరిఘ మాత్రమ వాడి పారణాలు తీయ్గలిగింది. అదీ వాడి అవయ్వాల,ఆభరణాల రథాలగురాీల
గాడిదల అడరస్ట్ లేకుండా చేసి వాడిని భయశయ్ం ముందే చేయించింది, అదీ హనుమ వీర వికీమ పరాకీమ పరతాపం.
రావణ ఆజా తో అగిన తేజుల ైన ఏడుగురు మంతిర పుత్ురలు హనుమపైకి వచాచరు. రంగులతోరణాలు అనేక విధాల ైన రథాలు త్మత్మ
అస్ాధారణ చిహానలతో ఉనన పతాకాలు తో మేఘధినికలిగిస్ ూ వచాచరు. మేలిమి బంగారు విలుేలతో టంకార ధిని చేస్ ూ, మరుపులతో
కూడిన మేఘాలాే దూసుక చాచరు. వారి త్లుేలకు కి౦కరులు హనుమ చేతిలో చచాచరనన వార్ ము౦దేవిని

బంధు మితారదులతో

దిగాలుగా,దిగులుగా ఉనానరు –
“జననూసు్ త్త్ సే్ షాం విదితాి కిమకరాన్ హతాన్ –బభయవు శ్ోశకసంబారంతా ససబాంధ వ సుహు
ు జజ నా”
మంతిరపుత్ురలు త్మలో తాము హనుమను చంపుతామని పో టీ పడుత్ూ దాిరపరదేశం దగీ రునన హనుమపైకి దూకారు. మేఘాలు,రథ గరిజత్ం
అనే మేఘ గరజన ధిని తో వరిించే మేఘాలలాగా బాణ వరిం కురిపిస్ ూ, అంత్టా తిరుగుత్ూ హల్ చల్ చేశ్ారు. హనుమ వెంటనే వూూహం
మారిచ శరలరం పంచి, వరించేత్ కపపబడిన పరితాకారశరలరుడెై కనిపించాడు. ఆబాణాలమధూ వేగంగా కదులుత్ూ, వాటని నిషరరయోజనం
చేశ్ాడు. ఆకాశంలోకి యిెగిరి వాళళ రథాల వేగానిన కూడా పరయోజనం లేకుండా చేశ్ాడు, అంత్రిక్షం దాకా దూసుకువెళ్ళ అరివీర భయ్ంకర
హనుమ, ఇందర ధనుసుతో ఉనన మేఘాలునన ఆకాశం లో తిరుగుత్ూ వాయ్ుదేవుడిలాగా ఉనానడు. అకకడి నుంచే భయ్ంకరంగా గరిజంచి ఆ
సేనను మరింత్ భయ్పటాాడు.
వీళళ మీద ఆయ్ుధాలు ఎందుకనుక ని, వారిలో క ందరిన చేత్ులతో, క ందరిని పాదాలతో,, క ందరినగోళళ”తో మరిక ందరిని ఎదురు రొముీ
తో, క ందరిని తొడలతో చీలిచపారేశ్ాడు.మరిక ందరు హనుమ అరుపుకే పారణాలు కరలోపయి నేలమీద పడి చచాచరు“త్లే నాభూహన తాకంచి తాపదెైః కాంశిచత్పరంత్పః-ముసిానాభూహన తాకంశిచ ననఖైః కా౦శిచదియదారయ్త్
“పరమమా థయ రస్ా కాంశిచదూరుభాూమపరాన్ కపిః-కేచిత్్ సూ నినాదేన త్తెవ
ైి పతితాభువిః”
మంతిరకరడుకులు చనిపో గానే సైనూమంతా భయ్పడి చెలే ా చెదరై పారిపో యింది . ఏనుగులు పదద గా ఘీ౦కరించాయి గురాీలు నేలకూలాయి.
య్ుదధ భయమి అంతా విరిగిన రధాల టకాకలు గొడుగులు వాటముకకలతో భీభత్సంగా కనిపించింది. సైనూ, జంత్ు రకా్లతో దారులన్నన త్డిసి
బురదగామారాయి. లంకలో వికృత్ శబాదలు వినిపించాయి. మంతిరక డుకులతో య్ుదధ ం అయ్ూగారికి మజఞగా లేదు. చపపగా అనిపించింది.
మరిక ందరితో య్దధ ం చేయ్ాలనన కండూతి పరిగి దాిర తోరణం ఆశీయించాడు మంతిరకుమారహత్ హనుమ.
“స తాన్ పరవృదాధన్ వినిహత్ూ రాక్షస్ాన్ –మహాబల శచండ పరాకీమః కపిః-య్ుయ్ుత్ుస రనెైూః పునరేవ రాక్షసై-స్ మేవవీరోభిజగామ తోరణం“
ఇది17శ్ోేకాల 45వ సరీ
ఇందులో త్మాషా ఏమిటంటే రావణ మంత్ురల క డుకుల పేరే ు వాల్మీకి మహరిి చెపపలేదు. వాళళను అగస్ య భారత్లుగా నే ఉ౦చేశ్ాడు. వాళళళ
“పొ డిచేదీమీ” లేదనే అభిపారయ్మా ?మరోత్మాషా వీళళతో య్ుదధ ం ఆకాశం లో చేయ్టం. ఇంకర త్మాషా వాళళను వాళళ సైనాూన్నన
చేత్ులతో,కాళళతో,రొముీ,తొడలు, గోళళళ తో నుజుజ నుజుజ చేశ్ాడుహనుమ, అంటే కరనికస్ాక గాళళళ వీళళపై ఆయ్ుధాలు ఎందుకు దండగ
అనుక ని ఉంటాడు హనుమ గురుడు. అరిసే్ కరుస్ా్, కరుసే్ అరుస్ా్ అననటు
ే గటా గా అరచి హార్ా ఎటాక్ తెపిపంచి త్నతో పనిలేకుండా హరల
అనిపిచాడు హరిసత్్ ముడు. మేఘం చేసే ఒకరకమైన ధినికి “రథ గరిజత్ం”అనే పేరు ఉననదని వాల్మీకి మనకు తెలియ్జేశ్ాడు.
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కి౦కరులు,దాిరపాలకులు, జంబుమాలి ఇపుపడు మంతిరక డుకులు హనుమ చేతిలో హత్మయ్ాూరు. పాపం వీళళ త్లుేలు బంధువులువీళళళ
బయ్లేదరే ముందే కింకరులు హత్మయ్ాూరననవార్ తెలిసి తెలేమొహాలేశ్ారు. అంటే వీళలళ బతికి బటా కటేా వారు కాదు అనే నిరణయ్ానికి
వచాచరననమాట. అనుక ననటేే జరిగి వారికి పుత్ర శ్ోకం త్పపలేదు. నెత్్ ురు రుచి మరిగిన సింహం కాని పులికాని మరో వేట జంత్ువు కరసం
ఎదురు చూడటం వాట సహజలక్షణం. హనుమకూడా అలాంట వాడే కనుక ఈయ్న “భుజఞల దుల” అంటే ముదుదగా “కండూతి “తీరలేదు.
అత్డి దృషిాలో ఇది ఏకపక్ష య్ుదధ మైంది. కనుక నే మరిక ందరు రాక్షసులతో య్ుదధ ం చేసి త్నకండూతి తీరుచకరవాలనుక నానడు. దానికి
“వెయిట్స అండ్ సీ” గా మళ్ళళ దాిరం ఎకికకూరుచనానడు రాక్షస మిడత్లదండుకరసం అగిన హో త్ర హనుమ.
మంతిర కుమారుల మరణ వార్ వినన రావణుడు క ంచెం కలవరపడినా బయ్ట పడకుండా, అంత్కంటే వీరులు దీశ్ాలురు న్నతిమంత్ులు ఐన
విరూపాక్ష య్యపాక్ష, దురధర,పరఘస,భాసకరుణడు అనే అయిదుగురు సేనానాయ్ులను పిలిచి “మీకు తోడుగా అమేయ్ బలపరాకీమ సైనూం
వెంటపటుాక ని ఆ కరతిపై య్ుదధ ం చేసి , వాడిని ఎలాగైనా అదుపులోకి తీసుక ని ఇకకడికి తీసుకు రండి . వాడి దగీ ర చాలా జఞగీత్్గా మసలు
కరవాలిమీరు. అలాగే దేశ, కాల విరోధ౦ కాని పనిఆలోచించి చేయ్ండి. వాడు కేవలం వానరుడు అని అనిపించటం లేదు. మహా బలంతో ఉనన
భయత్ం కావచుచ. మనలిన ఇబాందిపటా టానికి ఇందురడే వాడిని సృషిాంచి మనపైకి పంపి ఉండచుచ. మనమంతా కలిసి పూరిం దేవ, అసుర
నాగ, య్క్ష గ౦ధరి, మహరుిలను జయి౦చాం కదా. వాళళళ మనుకు ఈఉపదరవం కలిపంచి ఉండచుచ. అనుమానం లేదు. కనుక ఆకరతిని
పటుాకరండి. ధీర వీర పరాకీముడెైన ఆవానరుడిని అవమానించకండి. ఇలాంట వానరులతో నాకు పూరిం అనుభవం ఉననది.
“హతాన్ మంతిర సుతాన్ బుదాధవ వానరేణమహాత్ీనా –రావణ ససంవృతాకార శచకార మతిముత్్ మాం”
“కరీ చాపి సమాదేయ్౦ దేశకాల విరోధినం “
“నావమానోూ భవదిాశచహరిరదలర పరాకీమః
“దృస్ాాహి హరయ్ః పూరిం మయ్ా విపుల వికీమః “
వాలి సుగలీవ, మహాబలవాన్ జఞమావాన్, సేనాపతి న్నల, దిివిద మొదల న
ై వానరవీరులునానరు. కాని వారిలో ఎవరికీ ఇంత్ట తేజసుస,
పరాకీమం, ఆలోచన, బలం, ఉతాసహం కామరూప ధారణం లేవు. ఇదేదయ వానర రూప భయత్మే. పటా తీరాలిసందే. మీ ముందు ఇందారదులే
గడగడ వణుకుతారు. అయినా న్నతికరవిదుడు, య్ుదధ ం లో జయించాలనుకరనేవాడూ చాలాజగీత్్గా ముందు తాను రక్షించుకరవాలి. కారణం
య్ుదధ ం లో జయ్ం చంచలమైనది –
“అం తేషాంగతిరలామా న తేజయ న పరాకీమః -”న మతి రణ బలోతాసహౌ న రూప పరికలపనం ““మహాత్ సత్ి మిదం జేాయ్ం కపి రూపం
వూవసిథత్ం-పరయ్త్న౦ మహదాస్ాథయ్ కిీయ్తా మసూ నిగీహః “
“త్థాపిత్ు నయ్జేాన జయ్మాకా౦క్షతా రణయ –ఆతాీ రక్షూః పరయ్తేనన య్ుదధ సిదధ ి రిహచంచలా “అని రావణుడు చెపపగా రటా ంచిన ఉతాసహంతో
పంచ సేనాపత్ులు బయ్లేదరి, బహిరదావరం వదద ఉనన హనుమను చూసి, అనినవెైపులినంచి ముటా డించి హనుమను ఎదిరించారు. దురధరుడు
వాడియిెైన పంచబాణాలు హనుమత్లపైకి వేశ్ాడు. ఆదెబాలకు హనుమ, సింహనాదం చేసి, ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు. దురధరుడు వాడిబానణాలు
వేయ్గా, శరలరం పంచి, వేగంగా త్లపడి క ండపైకి పడే పిడుగులాగా వాడి రథంపై ఒకకస్ారి దూకగా, 8గురాీలు, బండి నలిగి నుజుజ నుజుజ అయి
వాడూ చచాచడు.
విరూపాక్ష య్యపాక్షులు మహాకరపం తో,వేగంతో హనుమపైకి వచాచరు. వాళళ వేగానిన త్గిీంచి, భయమిపైకి దిగి, ఒక స్ాల వృక్షం పకలించి
దానితో బాది ఇదద రలన చంపాడు. ఇపపటకి మయడు వికటు
ే డౌన్. పరహాసుడు కరపం ఆపుకరలేక హనుమమీదకు రాగా, భాసకరుణడు కూడా తోడుగా
హనుమపైకి బలే ంతో వచాచడు. వాడు అడ్ కతి్ ,వీడుశూలం తో య్ుదధ ం చేశ్ారు. వాళళ దెబాలకు ఒళళంతాగాయ్ల ై, కరపం పరిగి

చెటే ు

పాములు, జంత్ువులతో ఉనన ఒక పరితానిన పీకి వాళళపై విసిరి చంపి, మొత్్ ం అయిదుగురు సేనానులను హత్ం చేసి మిగిలిన సైనాూనిన
రథాలతో రథాలను గురాీలతో గురాీలను ఏనుగులతో ఏనుగులిన యోధులతో యోధులిన’ఇందురడు అసుర సంహారం చేసినటు
ే భయ్ంకరంగా
సరి నాశనం చేసి క త్్ త్రహా య్ుదాధనికి తెర దించాడు. త్న రణ కండూతిక ంత్ త్గిీంచుక నానడు. “అశ్ైిరశ్ాిన్,గజైరానగా, నోూధెైరోూదాన్, రథెై రథాన్-స కపి రానశయ్ామాస సహస్ారక్ష ఇవాసురాన్ ‘

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

చచిచనమనుషుూల జంత్ువుల కళళబరాలతో, విరిగిన ఆయ్ుధాలు రథాలముకకలతో ఆపరదేశం దారుణ మరుభయమిలా కనిపించింది .
ఇంత్మందిని చంపిన సంత్ృపి్ ఉనాన, ఇంకా చంపాలిసనవారికరసం మళ్ళళ బహిరదావరం వదద కు చేరాడు విరాట్స హనుమ.
ఇది39శ్ోేకాల 46వ సరీ
మొదటోే రావణుడు మంతిరక డుకుల చావుకు కలవరపాటు పడినా, గొపపనటుడులాగా దానిన బయ్ట పడనివిలేదు. రాజుకు ఇది అవసరం.
లేకపో తె ముందుకు వెళళలేడు. ఈస్ారి మహా బలవంత్ుల ైన పంచ సేనానులను పంపాడు. వాళళకు చెపాపలిసంది సపషా ంగా చెపాపడు. కరతిఎవరై
ఉండవచోచ అనేకరకాలుగా ఊహించి చెపాపడు. తాను అపకారం చేసినవారు పగబటా పంపించినవాడేమో అన్న అనుక నానడు. త్రాిత్ వాళళను
కాసేపు దువిి తామంతా కలిసి పూరిం దేవాసురాదులతో చేసిన య్ుదధ ం గురు్ చేసి వాళళ పరకీమాలకు కాస్ ధూపం వేసి ఉతాసహ పరచాడు.
మొదట స్ారి రావణుడి నోట వెంట రాజన్నతి వాకాూలు దొ రే ాయి. ఇదొ క విశ్లషం. య్ుదధ ం లో ఆత్ీ రక్షణ చాలా ముఖూం అంటూ
జయ్ాపజయ్ాలు మన చేతిలో లేవనే య్దారాధన్నన తానే చెపాపడు. విజయ్ం చంచలం అనానడు. హనుమను అనమాని౦చ వదద ని
హెచచరించాడు కూడా. అత్డిని పటుాక ని తీసుకు రావటమే ముఖూం అనానడు. త్నకు పూరిం పరిచయ్మైన వానర వీరులపేరే ుక నిన చెపిప
సీరించాడు. వారిలో ఎవరికీ ఈవానరానికుననగొపప గుణమయ లేదని గటా గా చెపాపడు. త్నకు తెలుసు వాలి బలపరాకీమాలు. అత్డి చేతిలో
కాటా దెబా తిననవాడు.. కనుక గురు్ బాగానే ఉంది.కాన్న చెపపలేదు. చెబ్బతే అభాసు పాలే కదా.
సేనాపత్ులు కనుక వీరితో. య్ుదధ ం సరదాగానే చేశ్ాడు భీభత్సంగా. ఇకకడే క త్్ త్రహాయ్ుదధ ం పరదరిశంచాడు. గురాీనిన గుఱఱ ంతో ఏనుగును
ఏనుగుతో, యోధులిన యోధులతో త్ రథాలను రథాలతో చావబాదటం ఇపుపడే ఇకకడే చూసు్ నానం. హనుమ పరదరిశంచిన క త్్ టకినక్ ఇది.
చకకగా పని చేసింది. కాసేపు ఆకాశ య్ుదధ మయ చేశ్ాడు గభాలన రథం మీదకు దూకి ఒకసేనాని వాడి గురాీలతో సహా రథం నాశనం చేశ్ాడు.
ఇలా మహత్్ ర ధీ బలపరాకీమాలతో పంచసేనానులకు పంచత్ిం కలిగించాడు హనుమ.
పంచ సేనానులు,వారి మహా సైనాూలు హనుమ చేతిలో పంచత్ిం పొ ందిన స౦గతి విని ఆగీహావేశ్ాలతో త్న దృషిాని య్ుదయద నీత్ు
్ డు,
త్నకుమారుడు అక్షకుమారునిపై నిలుపగా అరధం చేసుక నన అత్డు బారహీణుల ఆహూత్ులతో వృదిధ చెందినదీప్ ానలం లాగా వేగంగా
కదలివెళాళడు హనుమపై య్ుదాధనికి.
ఆహూత్ులిసే్ నే అగిన పరజిరిలే ుత్ుంది. లేకపో తె ఆరిపో త్ుంది. సూచాూరధ సూచన ఇది
“స త్సూ దృషా యరపణసంపర చోదిత్ః –పరతాపవాన్ కాంచన చిత్ర కారుీకః –సముత్పపా తాథ సదనుూదీరితో-దిిజఞతి ముఖైూ రహవిషేవ పావకః “
బాలసూరూకాంతికలవాడెై, మేలిమి బంగారు జఞల్మలతో అలంకరింప బడిన ఆకాశ సూరూ సంచారంలాగా దూసుకుపో యిే రథంఎకిక వెళాళడు.
అత్ని ఎనిమిది గురాీలు మనో వేగం కలవి.అత్ని రథంలో అనిన రకాల ఆయ్ుధాలు చకకగా అమరచబడిఉనానయి. సిరణ కేత్నాలు రపరప
లాడుత్ునానయి. ఇలా మందీ మారాలంతో అక్షకుమారుడు బహిరదావరం వదద ఉనన హనుమపైకి దాడి చేయ్టానికి వెళాళడు. సింహ
నేతారలవంట కళళళ నన అక్షుడు పరళయ్ాగిన లాగా పరజఞ నాశనం చేసే హనుమను చూడగానే క ంచెం ఆశచరూం, కాస్ త్త్్ రబాటు పడి,
మహాకపిని గౌరవంగా చూశ్ాడు అంటే త్నకు సమానబలుడితో య్ుదధ ం చేస్ ుననందుకు గరిిసు్నానడు. ఒకవీరుడు మరొక వేరుని పటే
చూపాలిసన గౌరవం అది. చకకగా పాటంచాడు -”స సత్ం సమాస్ాదూ హరిం హరలక్షణో-య్ుగాంత్ కాలాగిన మివ పరజఞక్షయిే - అవసిథత్ం విసిీత్
జఞత్ సంభరమ –ససమైక్ష తాక్షో బహుమాన చక్షుషా “
అక్షుడు త్నబలం ఎదిరి బలం బేరలజు వేసుక ని, వసంత్ సూరుూడిలాగా వృదిధ చెంది, హనుమ య్ుదధ ం లో అస్ాధుూదని అత్ని పరాకీమం బటా
గీహించి, కరపం తో సథ ర
ధ ాూనిన కూడగటుాక ని, జఞగీత్్గా మయడు బాణాలతో హనుమను క టా గరిించి, హనుమ గరిిత్ుడని శీమను లేకకచేయ్డని,
శత్ుర భంజకుడని గీహించాడు చూసిన కాసేపటోేనే. అంటే ఎంత్ట సూక్షబుదిధకలవాడయ తెలుస్ో్ ంది –
“త్త్ః కపిం త్మ్ పరసమీక్షూగరిిత్ం –జిత్శీమంశత్ుర పరాజయోరిజత్ం-అవెైక్షతాక్ష ససముదీరణమానస-ససబాణ పాణిః పరగృహీత్ కారుీకః “
ఈ ఇదద రి భీకరయ్ుదధ ం దేవ దానవులకు కూడా భయ్ం కలిగించింది.భయమిభయ్పడి పదద ధిని చేసింది . సూరూతాపం లేదు వాయ్ువు
స్ ంభించింది. ఆచలాల ైన పరితాలు చలించాయి. ఆకాశం రోది౦చగా సముదరం క్షోభిలిే ంది –అంటే ఏదయ పరళయ్ం రాబో త్ునానడని సూచన
అననమాట

సరసభారతి ఉయ్యూరు

227

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

–”సుసరా సురాణామపి సంభరమ పరదః “
“రరాస భయమి రనత్తాపభానుమాన్ –వవౌ న వాయ్ుఃపరచాచాల చాలః
““’కపేః కుమారసూ చ వీక్షూ సంయ్ుగం –ననాదచ దౌూరుదిరశచచుక్షుభే”
మంచిములుకునన ముందుభాగం బంగారు రంగునన వెనకభాగం కల విషసరాపవంట మయడు బాణాలు శరసంధాన వేత్్ అక్షుడు హనుపై
పరయోగించడు. ఆమయడుబాణాలు శిరసుపై నాటుక ని రక్ ం కారి, వృతా్కారపు కనునలు త్డిసిపో యి హనుమ అపుపడే ఉదయించిన
సూరుూనిలాగా బాణాలనే కిరణాలమాలతో కూడిన సూరుూనిలా విరాజిలాేడు –
సతెై శశరైరూీరిధ్సమం నిపాతితెైః-క్షర నన సృగిదగధ వివృత్్ లోచనః –నవోదితాదిత్ూ శశరా౦శు మాన్ –వూరాజ తాదిత్ూ ఇవా౦శుమాలికః “
అక్షకుమారుని య్ుదయద దధ తికి హనుమ సంతోషించి, శరలరం పంచి తీక్షణమైన కంట చూపుతో అత్డి సేనను, వాహనాలను కాలాచడు –
అందుకేనేమో ఇవాలిా సినిమాలలో “కంట చూపుతో చంపేస్్ ాను “అనే డెైలాగ్ పాపుూలర్ అయింది. వాల్మీకి భిక్ష ఇది.
“స మండరాగీసథ ఇవా౦శు మాలికర –వివృదధ కరపో బలవీయ్ సంయ్ుత్ః –కుమార మక్షం సబలం సవాహనం –దదాహ నేతారగిన మరలచిభిస్ దా”
వాడుకూడా రటా ంచిన ఉతాసహంతో పరిత్ం మీద మేఘం వాన కురిపించినటు
ే బాణాలతో హనుమను కపేపశ్ాడు. హనుమ సేిచచగా ఆకాశ౦
లో తిరుగుత్ూ హరిం తో సింహనాదం చేశ్ాడు. బాలుడెన
ై రాక్షసకుమారుడు త్నపరాకీమానికి తానె గరిిసూ
్ , గడి్ తో కపపబడిన పదద బావి
మీదకు ఏనుగు దూకినటు
ే దూకాడు. ఇకకడ కూడా వాడి చావును చెపపకనే చెపాపడు. ఏనుగులను బంధించే ఉపాయ్ం ఇది.
వాడిబాణం దెబాలకు హనుమ మైండ్ బాేకై భుజఞలు తొడలు విదిలించి శత్ురభీకరంగా ఆకాశంలోకి యిెగరగా అత్డిని వెనన౦ట వీడూ ఆకాశం
చేరాడు. వాడి “వాడి బాణాల”నడుమ వాయ్ువులాగా కదులూ
్ శరఘాతానిన త్పిపంచుక నానడు హనుమ. అక్షపరాకీమం వీక్షించి మనసులో
సంతోషించి, ఆదరంగా వాడినిచూసి చింతించాడు.అంటే వాడి పరాకీమానిన పొ గిడాడు కాని బాలుడు నా చేతిలో చచిచపో త్ునానడు అని
బాధపడా్డు కూడా అననమాట
బాలుడెైనా మహా యోదులుచేస్ ుననటు
ే అనిన య్ుదధ విధానాలూ వాడు పరయోగిస్ ునానడు అలాంట వాడిని చంపటానికి మనసు రాకుండా
ఉంది అనుక నానడు హనుమ జఞలిగా
“అబాలవదాాల దివాకర పరభః –కరోత్ూయ్ం కరీ మహ నీహాబలః –న చాసూ సరాిహవ కరీ శ్ోభినః –పరమాపణయ మే రతి రత్ర జఞయ్తే “
వాడి పరాకీమ౦ చూసి సురాసురుల ైనా భయ్పడుతారు అనుక నానడు. కాని ఇక ఉపేక్షిసే్ త్నశరలరం వాడికి బాణారిపత్ంఅవుత్ుందని గీహించి,
చివరికి అక్షకుమారుని చ౦పాలనే నిరణ య్ానికి వచాచడు. అంటే యిెంత్ గుంజఞటన పడా్డయ వాడిని చంపటానికి వాడిని చూసి వాడి పరాకీమానిన
చూసి, ఇక క్షణం ఆలసూం చేయ్కుండా మరుపు వేగంతో ఆకాశం లోనే వాడి 8గురాీలను రథానిన అరచేతితో క టా గా అవి అపపచుచలాే,
అపపడాలాే అకకడినుంచి న భయమిపై పడి పారణాలు కరలోపయ్ాయి. రథం ముకకల ైంది . రథానిన వదిలి కతి్ ,విలుే తీసుక ని రుషి త్న త్పో
బలంతో శరలరం వదిలి సిరాీనికి వెళ్ళనటు
ే ఆకాశ్ానికి ఎగిరాడు కుమారా అక్షయ్. వాయ్ు వేగం తో వాడిని సమీపించి వాడి పాదాలు గటా గా
పటుాక ని వెయిూ స్ారుే తిపిప నేలపైకి విసిరేశ్ాడు. వాడు సరాి౦గాలూ నుజుజ నుజుజకాగా నేలకూలి చచిఛ త్ండిరకి ఒణుకు పుటా ంచాడు. హనుమ
పరాకీమానికి ఆకాశ దేవతాగణ౦ ఋషులు మొదల ైనవారు ఆశచరూపడా్రు. దేవేందురని క డుకుకు స్ాట తేజసుసతో నెత్్ ురు రులాంట యిెరీని
నేతారలతో ఉండే అక్షకుమారుడిని క్షయ్ం చేసి హనుమ పరళయ్కాల య్ముడిలాగా మళ్ళళ బహిరదావరం దగీ రకు చేరాడు విజయ్గరింతో- –
”నిహత్ూ త్మ్ వజిర సుతోప మపరభం –కుమార మక్షం క్షత్ జయప మేక్షణం –త్మేవ వీరో భిజగామ తోరణం –కృత్క్షణః-కాలఇవ పరజఞక్షయిే “.
ఇది 39శ్ోేకాల 47వ సరీ
ఇందులో ఇదద రూ మహావీరులే. ఒకరిని చూసి మరొకరు గౌరవించుకరవటం ఆశచరూం కలిగించేవిషయ్ం. హనుమపదద వాడు కనుక అతికి
ఈవిషయ్ం తెలిసి ఉండచుచ. కాని అక్షకుమారుడు బాలుడు. అత్డికి ఈవిషయ్ం తెలియ్టం అత్డి సంస్ాకరం. అందుకే ఇదద రూ
నమస్ాకరానికి అరుహలే ఇకకడ. వాడి పరాకీమం చూసి మహా ముచచట పడా్డు హనుమ. వాడు పరయోగించిన సకల య్ుదధ విదానాలకు
“ఫిదా “అయ్ాూడుకూడా. అత్ని ముచచట ఎంత్దాకా వెళ్ేందీ అంటే ఆబాలుడిని చంపటానికి మనసు రావటం లేదు అని చెపపటం దాకా
వెళ్ళంది. ఐతే అదియ్ుదధ ం, ఎదిరి పరాకీమానికి జేజేలు క టుాక ంటూ కూరుచంటే, వాడు ఊరుకరంటాడా ?ఉతికి ఆరేస్్ ాడు. సూక్షీగాీహి కనుక
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వెంటనే గీహించి ఆలసూం చేయ్కుండా చంపాలని నిరణయ్ానికి వచిచ, వేగంగా కదిలి వాడి పారణాలు భీభత్సంగా హరించి త్ండిర రావణుడికి వణుకు
పుటా ంచాడు. కాళళళ పటా గిరగిరా వెయిూ స్ారుే తిపిపతే వాడిపారణాలు గాలిలోనే కలిసిపో యి జీవచచవంగా నేలమీద పడి చచాచడు.
అక్షకుమారవధలో హనుమ మరో టకినక్ అవలంబ్బంచాడననమాట. మంచి కసిపంచే య్ుదధ ం మనకు చూపించాడు వాల్మీకి మహరిి.
రండుపాత్రలను సమానంగా పో షించాడు, బలవీర పరాకీమ పరదరశన చూపించాడు. హనుమ రణ కండూతిమరిక ంచెం తీరింది.
మహరిి దగీ ర ఒక గొపపత్నం ఉననటు
ే నాకనిపించింది. మంచి సంతోష సమయ్ాలలో అనుషుాప్ ను చాలా గొపపగా వాడి కావూ స్ౌందరూం
పంచుతాడు. లంకలో చందయర దయ్ం అయిఅనపుపడు అలానే వరిణంచాడు. ఇపుపడు ఈ సరీ అంతా అనుషుాప్ లోనే శ్ోేకాలు రాసి
అక్షయ్కుమారుని అక్షీణపరాకీమానికి జేజేలు పలికించాడు.
త్నకు మండయ దరికి జనిీంచిన అక్ష కుమార మరణం తో కుంగినా, నెమీదిగా మనసు దిటవు చేసుక ని రావణుడు మేఘనాధుడు అనే
త్నక డుకు ఇందరజిత్ తో “అస్ ి శస్ ి కరవిదుడవు. న్నపరాకీమ౦ సురాసురులకు బాగా తెలుసు. బరహీను ఆరాధించి బరహాీస్ ంి పొ ందావు.
దేవేందురని జయించి ఇందరజిత్ అనిపించుక నానవు. న్న బుదిధ వెైభవం దేశకాలపాత్ర తెలిసిన య్ుదధ నెైపుణూం ఉననవాడవు. త్పము య్ుదధ ం,
పరాకీమ౦, అస్ ి శస్ ి బలాలలో అనినటా నాకు సమానమైన వాడవు. నువుి య్ుదధ ం లో నిలిసే్ న్నకు జయ్౦ అనేది నిశచయ్మే. కింకర,
జంబుమాలి అమాత్ూపుత్ర, పంచ సేనానులు, వారి సైనూంతో సహా చనిపో య్ారు –
“మమాను రూపం త్పస్ో బలం చ తే-పరాకీమ శ్ాచస్ బ
ి లం చ సంయ్ుగే –న తాిం సమాస్ాదూ రణావ మరేద-మశరరమం గచచతి నిశిచతారధ ం “
“న్న స్ో దరుడు అక్షయ్ కుమారుడూ గతించాడు. నాబలం వారిలో మాత్రమ లేదు ఆ బలం న్నలోనే ఉంది –‘
“అమాత్ూపుతార వీరాశచపంచ సేనా గీయ్ాయినః –బలాని సు సమృదాధని స్ాశి నాగ రథానిచ”
“సహో దర సే్ దయిత్ః కుమారోక్షశచ సూదిత్ః –నహి తేషేివ మే స్ారో య్స్ వ య్ూరి నిషూదన “
స్ామయహికంగా మన యోధులను పరిమారిచన ఆ వానరుని ఎదుట సైనూం ఉపయోగ పడదు. వజరం లాంట ఆయ్ుధం కూడా నిషఫలమే.
వాడి గమన వేగం వాయ్ువుకు కూడా లేదు. వాడు అగిన తేజయ మయరి్ కనుక పిడికిలి దెబాలకు చావడున వీర సేనా గణశ్ోచూవంతి-న వజరమాదాయ్ విశ్ాల స్ారం –న మారుత్ స్ాూసూ గ తేః పరమాణం –నచాగిన కలపః కరణయన హ౦త్ుం”
కనుక న్న బుదిధబలంతో ఆలోచించి వాడి పరాకీమం గురి్ంచి, న్న దివాూస్ా్ాలపరభావం చింతిసూ
్ వెళళళ. అపాయ్ం కలగకుండా కారూం నెరవేరుచ.
చిననవాడివెైనా నినున పంపటం నాకు భావూంగా లేదుకాని ఇది రాజ ధరీం.క్షతిరయ్ాలోచనం. బంధుత్ిం ఇకకడ ల కకచేయ్రాదు“న ఖిలిియ్ం మతిః శ్లీస్ా ా-య్తాిం సంపేరషయ్ా మూహం –ఇయ్ం చ రాజ ధారాీణాం-క్షత్రసూ మతిరీతాః”
“ య్ుదధ ం లో విజయ్ం కరసం వివిధ ఆయ్ుధాలు ఉపయోగించాలి”అని అనినరకాల జఞగీత్్లు య్ుదధ న్నతి బో ధించగా, ఇందరజిత్ శిరసువంచి
నమసకరించి, త్ండిరకి పరదక్షిణ చేసి, యోధులు ముందుకు స్ాగుత్ుండగా సముదరంలా ఉపొ పంగి య్ుదాధనికి బయ్లేదరాడు. నాలుగు సింహాల
రథం ఎకిక,మనోవేగంతో య్ుదధ భయమికి చేరాడు. హనుమ వాడి రథధిని వింటనారి ధిని విని ఆనందించాడు, దికుకలు కలుషితాల ై,
కూ
ీ రమృగాలు బ్బగీ రగా అరచాయి. ఇందరజిత్ య్ుదాధనిన చూడటానికి ఆకాశం లో దేవముని గ౦ధరి గణాలన్నన చేరాయి. హనుమగురుడికి
ఉతాసహం ఉరకలు వేసి శరలరం పంచి మహాసి౦హ నాదం చేశ్ాడు, వాడు పరయోగించే బాణాలను మలకువగా త్పిపంచుక ంటునానడు. హనుమ
ఒకక స్ారిగా పైకి ఎగిరాడు. అత్డి బాణాలను నిషఫలం చేశ్ాడు. సకలజనాలను రంజిలే జేసే ఘోర య్ుదధ ం ఇదద రి మధాూ జరిగింది . ఇదద రూ
అస్ాధుూలే అనిపించారు.
ఎనిన బాణాలు వేసినా వానరుడు లకంగటం లేదని గీహించి, అత్డిని చంపటం అస్ాధూం అన్న తెలుసుక ని, అత్డిని పటుాక నే ఉపాయ్ం
ఆలోచించి ఇందరజిత్ు
్ వాయ్ు సుత్ునిపై బరహాీస్ ంి పరయోగించాడు –
“త్త్ః పైతామహం వీరః స్ో సస్ ి మస్ వి
ి దాంవరః –సందధే సుమహాతేజఞస్ ం హరి పరవరం పరతి “
అవధయ ూయ్ మితిజఞాతాి త్ మసే్ ణ
ి ాస్ ి త్త్ి విత్ –నిజగాీహ మహాబాహు రాీరుతాత్ీజ మి౦దరజిత్ “
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

ఇందరజిత్ సంధించిన బరహాస్ా్ానికి బంధిత్ుడెై చేషాలుడిగి హనుమ నేలమీద పడా్డు
బరహీ దేవుని వరం వలన బరహాీస్ ంి త్నను ఏమీ చేయ్లేదు అని గురు్కు వచిచ, “ముహూర్ కాలం లోనే దాని నుంచి విముకి్ చెందుతావు
“అని చెపిపనమాటకూడా జా పకి
ి్ వచిచ,తానూ బరహాీస్ా్ానికి కాని కటుాపడను అని ఇందరజిత్ తెలిసి పరయోగించాడుకనుక ఏమీ చేయ్కుండా
దానికి బదుధడయ్ాూడు, బరహీ మహేందర వాయ్ు దేవులు త్నను రక్షింపగా,ఇపుపడు ఈరాక్షస బంధనం రావణునినిచూడటానికి ఉపయోగ
పడిందని భావించాడు. రాక్షసులు చుటుాముటా బందిస్ ుంటే పదద గా గరిజంచాడు. కదలికలేని కపి వీరుని చూసి వాళళళ జనపనార, నార చీరల తో
తారళళళ పేని హనుమను బంధించారు. ఈ బంధనం వలన రాక్షసరాజును చూసే అవకాశం కలుగుతోందని సంబర పడా్డు. తారళళ చేత్ బంది౦ప
బడగా బరహాీస్ ి బంధం తొలగి పో యింది. అస్ ి బంధికి వేరొక బంధం కుదరదు,నిలువదు కదా –
“స బదధ సేాన వలేకన విముకర్ సే్ ణ
ి వీరూవాన్ - “అస్ ి బంధససచానూం హిన బంధ మనువర్ తే “
తారళళతో కటా టం తో బరహాీస్ ి బంధనం వీడిపో యిందని గీహించి ఇందరజిత్ “ఇత్ర బంధనాలతో బరహాీస్ ి బంధం నిలువదుకదా’.నా మహాకారూం
ఇలా నిషరరయోజనమైంది. మా సనాూసులకు మంత్రం పరభావం సంగతి తెల్మదు. ఒకస్ారి బరహాీస్ ంి వూరధమైతే, మళ్ళళ పరయోగించటానికీ, వేరే
అస్ ప
ి రయోగానికీ కుదరదు “అని బాధపడగా హనుమ బంధం విడిపో యిన సంగతి గమనించక, రాక్షసులు లాకుక పో త్ుంటే అలాగే ఉనానడు,
-”విముక్ మసే్ ణ
ి జగామ చినా్ం-నానేూన బదయధ హూనువర్ తే స్ ంి ”
కటా లతో బాదుత్ూ, పిడికిళళతో మోదుత్ూ రావణ సమక్షానికి తీసుకు వెళాళరు. బంధనాలతో ఉనన మహాకపిని ఇందరజిత్ త్న త్ండిరకీ క లువు
కూటం లో ఉననవారికీ చూపించాడు. క లువులోని వారు “ఎవడు వీడు ఎకకడనుండి వచాచడు ఎకకడ దిగాడు, ఇకకడికి ఎందుక చాచడు అసలు
ఎవరివాడు “’అంటూ గుసగుసలాడుక నానరు “వాడిని చంపండి నరకండి, కాలచండి తినండి “అని రాక్షులు అరచారు. మంతిర పరివేషా త్
ి ుడెైన
రాక్షసరాజు రావణాసురుడిని హనుమ చూస్ , వాడు అటూ ఇటూ తారళళతో లాగబడే హనుమను చూశ్ాడు. అకకడుననవారిని వానరుడి సంగతి
అడిగి తెలుసుకరమని ఆనతిచాచడు. వాళళళ అత్నిపై పరశనల వరిం కురిపించగా “నేను వానరరాజు సుగలీవుని వదద నుంచి వచిచన దూత్ను
“అని మాత్రం చెపాపడు
“నివేదయ్ామాస హరలశిరసూ –దూత్ ససకాశ్ా దహ మాగతోసిీ”
ఇది 62శ్ోేకాల 48వసరీ
రావణుడికి ఎవరికి ఎలా “తెైరు “క టాాలో బాగా తెలుసు. మేఘనాధుడు అంటే పారణ సమానుడే కాదు బలబుదిధపరాకీమాలలో కూడా త్నకు
స్ాటైనవాడేకాదు ఇందురని జయించినవాడు. కనుక వాడు తొందరపడి య్ుదధ ం లో చనిపో తే వారసులే ఉండరు కనుక ముందూ వెనకా
ఆలోచించి వానర పరాకీమ విశ్లషాలు క్షుణణ ంగా తెలిపి, పారణాలతో పటుాకు రమీనానడే కాని చంపమని చెపపలేదు. చంపే దాకావసే్ ఎవరు
చస్ా్రో ఎవరు మిగులుతారో తెల్మదుకదా.అందులో జయ్ం అనిశిచత్ం చంచలం అని ఇదివరకు చెపాపడు అక్షకుమారుని పంపిస్ ూ . ఎందుకు
వీడిని పంపాలిస వస్ో్ ందయ అందులో ఉనన రాజ, క్షతిరయ్ ధరీం తేట తెలేంగా చెపాపడు రాజు. పేగు బంధం క్షాత్ర ధరీం ముందు నిలువదు అన్న
చెపాపడు. మరింత్ వివరంగా మహాకపి ముందు సైనూం మహా ఆయ్ుధాలు బలాదూర్ అన్న చెపాపడు. ఉనన శస్ా్ాస్ా్ాలన్నన ఉపయోగించమన్న
చెపిపనా, మిగిలింది కేవలం య్ుకి్. దానితో బంధించి తేవాలి. రటా ంచిన ఉతాసహంతో వెళ్ే వాడు హనుమతో కలబడా్డు. ఇదద రూ ఒకరికి కారు
తీసిపో కుండా య్ుదధ ం చేసి దేవత్ల, మునులను ఆశచరూపరచారు. “గివ్ హిం ఎ లాంగ్ రోప్”అననటు
ే ఇందరజిత్ అనిన రకాల పరయోగాలు చేసి
విసిగ,ి హనుమ పారణం తీయ్టం స్ాధూం కాదని గీహించి బంధనమే ఉభయ్తారకం అని గీహించి దానికరసమే బరహాీస్ ంి పరయోగించాడు. అది
చేయ్ాలిసన పని చేసి బంధించింది. కాని ఇదివరకే బరహీవరం ఉ౦ది కనుక బంధనం క్షణ భంగురం అని తాత్గారే చెపాపరు కనుక కిమినానసి్
గా ఊరుకునానడు. ఇకకడేఆయ్నకు ఒక” బే స్ట్ ఇన్ డిసధీ స్ట్”లాగా వాళళళ బంధించి రావణుడి దగీ రకు తీసుకు వెడతారు కనుక త్నకు
కావాలిసందీ రాక్షసరాజును సియ్ంగా చూసి హిత్ం చెపాపలనుక నానడుకనుక బాగుందని గముీన ఉండిపో య్ాడు. రోగల పదూమే కరరాడు
డాకారూ అదే చెపాపడు అననటు
ే సరిపో యింది. బరహాీస్ ంి తో బంధించిన మోజు క్షణభంగురమై తెలివి లేని రాక్షసమయక తారళళతో కటేాయ్టం
తో వూరధమైంది. ఇపుపడుహనుమ” ఫీర బర్్ “అది తెలిసినా తెలియ్నటేే ఉనానడు. రాక్షసమయక లాకుక వెడుత్ునాన ఏమీ అనుకరక త్నను
కాదులే అనుక ననటు
ే పరవరి్ంచాడు. చివరికి ఈ బంధనం రాక్షస రాజును చూడటానికి చకకగా ఉపయోగపడింది. త్నకారూం దాదాపు సఫల్మ
కృత్ం అయింది. హనుమకు రావణుడు “తేజయ బలసమనిిత్ుడెై పరజిరిలేే సూరుూడిలాగా అవుపించాడు. తాళళతో అటూ ఇటూ లాగబడే
హనుమను చూశ్ాడు రాజు. క ంచెం గరింకూడా కలిగి ఉంటుంది. త్నక డుకు,త్నమాట నిలబటా

సరసభారతి ఉయ్యూరు

230

అననంత్పన్న చేసి కరతిని పటా

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

తెచిచన౦దుకు.తాను సూటగా దూత్ను

అడుగరాదుకనుక మంతిరమొదల ైన వారితో అడిగించాడు రాజు. అనినటకీ ముక్ సరిగా ఒకకటే

సమాధానం “నేను సుగలీవ దూత్ను “అని.
భయ్ంకర మహా పరాకీమ శ్ాలి హనుమ మనసులో “రావణుడు వచిచ నాతో య్ుదధ ం చేస్్ ాడనుక ని అనిన పర య్తానలూ చేశ్ాను. కాని
ఉననచోటు కదలకుండా ఆసనం వీడకుండా క డుకు ఇందరజిత్ు
్ ను పంపి ననున బంధించి తెపిపంచుక నన రాజన్నతిజుా డు “అనుక ని
ఆశచరూపడి,రోషం తో కనున ల రీబడి రాక్షసరాజును చూశ్ాడు. ముతాూలు కూరిచన బంగారు కిరలటం తో రావణుడు మరింత్గా పరకాశించాడు.
మనససంకలప మాత్రంగా సృషిాంచిన ఆశచరూకరమైన బంగారు నగలు వేసుక ని కాంతి వంత్ంగా కనిపించాడు.
“త్త్ ససకరీణా త్సూ విసిీతో భీమ వికీమః –హనుమాన్ రోష తామారక్షో రక్షోధిప మవెైక్షత్.”
“హెమమైరాభరణై శిచతెైి రీనసేవ పరకలిపతెైః”
పటుాబటా లు కటా ఒంటకి రక్ చందనం, కసూ
్ రి మొదల ైన గంధపు పూత్లతో ఉనానడు. బాగా తెరువ బడిన నోళళళ, అందమైన యిెరీని కళళళ,
చూసే వారికి భయ్ం కలిగించే వాడి యిెైన పదద కరరలు, వేలాడే పదవులు ఉనన పది త్లలతో వీరత్ి తేజసుసలతో, దుసా మృగాలతో శిఖరాలునన
పరిత్ం లాగా ఉనానడు రావణుడు. కాటుకరాశినలే దనం, వక్షసథ లం పై పూరణ చందురనిలా విలసిలే హారాలు తో క ంగలతో ఉనన మేఘం లాగా
ఉనానడు
“న్నలాంజన చయ్ పరఖూం హారేణోరసి రాజతా-పూరణ చందారభ వకే్ుణ స బలాక మివాంబుదం”
బలిషా మైన బాహువులకు భుజకీర్ ులు చందనం పూత్లతో అయిదు త్లల పాములాేగా ఉనానయి. బాగా పదద ది,సపటకాలు పొ దిగి, చిత్ర
వరాణలతో, మధూమధూ రతానల కూరుప తో అత్ూంత్ సుందరంగా రావణ సింహాసనం ఉననది . అందమైన చానలు ఆయ్న చుటూ
ా నుంచుని
వింజఞమరలు వీసు్నానరు.
“మహతి స్ాపటకే చితేర రత్న సంయోగ సంసకృతే –ఉత్్ మాస్ రణాసీ్ రేణ సూప విసా ంవరాసనే “
దురధర, మహాపారశవ పరహస్ , నికుంభ మంత్ురలతో నాలుగు సముదారలతో పరివేషా ంి చి ఉనన భయమి లాగా ఉనానడు –
“కృత్స్ః పరివృతో లోక శచత్ురిా రివ స్ాగరైః”
మంత్రశ్ాస్ ంి తెలిసిన మంత్రవేత్్లు, దీమంత్ుల ైన రాక్షసులు తో దేవత్ల చే సేవి౦పబడే దేవేందురనిలా ఉనానడు “అనాిసూమాన రక్షోభి సుసరైరివ సురేశిరం “
నలే ని రూపంతో బంగారు సింహాసనం పై కూరుచనన రావణుడు మేరు శిఖరం అధిరోహించిన జలపూరణమైన నలే ని మేఘంలా ఉనానడు ‘
“విసిాత్ం మేరు శిఖరే సతోయ్మివ తోయ్దం “
రాక్షసులు త్నున విపరలత్ంగా పీడిస్ ునాన, కనున ఆరపకుండా రావణుడి వెైభవానిన నోరు వెళళబటా చూసు్నానడు హనుమ.
“ఆహా ఏమి రూపం ఏమి ధెైరూం ఏమి బలం ?సకలపరశస్ లక్షణాలతో రాక్షసరాజు రావణుడు శ్ోభిసు్నానడు. సీతా దేవి పటే అలా అధరాీనిన
ఆచరించి ఉండకపో యి ఉంట దేవేందర సహిత్ దేవలోకానికే అధిపతి కాదగినవాడు –
“అహో రూప మహో ధెైరూ మహో సత్ి మహో దుూతిః-అహో రాక్షస రాజసూ సరి లక్షణ య్ుక్ తా “
“య్దూధరోీ న బలవాన్ స్ాూదయ్ం రాక్షసేశిరః –స్ాూదయ్ం సురలోకసూ సశకీస్ాూపి రక్షితా “
“వీడి భీకర పరదయర హాచరణ రూపమైన అధరీ కారాూలకు అమర దానవ సకల లోక జనులు భయ్పడుత్ునానరు
“అసూ కూ
ీ రై రు్ూశంసైశచ కరీభి రోేక కుతిస తెైః-సరేి బ్బభూతి ఖలిస్ాీ లోేకా స్ాసమర దానవాః”
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వీడికి కరపం వసే్ పరపంచమంతా ఏక సముదరం చేయ్గలడు”అని రావణ రూప పరాకీమ వికీమబలశ్ౌరూ వెైభవాలను గురించి అనేక విధాలుగా
ఆలోచించాడు హరిసత్్ ముడెైన హనుమ.
“అయ్ం హుూత్సహతే కుీదధ ం కరు్ మేకారణవం జగత్”
ఇది 20శ్ోేకాల 49వ సరీ .
హనుమ మొదటోేనే రావణ రాజన్నతికి ఫిదా అయ్ాూడు యిెటే ా ?త్నదగీ రకు రపిపంచుక నే సకల పరయ్తానలూ తాను

చేసే్ వాడు

తానుకదలకుండా క డుకును పంపి త్నున బంధించి త్నదగీ రకు రావణుడు తెపిపంచుక నానడు. ఇందులో హనుమకు రావణుని గొపప రాజన్నతి
కనిపించింది. త్నదగీ రకు వస్ా్డనుక ంటే త్ననే అత్ని దగీ రకు తెపిపంచుకరవటం మహా రాజన్నతికాదా. ఏమాలోచన హనుమది ?ఇందులో
రావణ వెైభవం పూస గుచిచనటు
ే వరిణంచి హనుమతో మహరిి వాల్మీకి చెపిపంచాడు. రావణుడు మందర పరిత్ంలాగా ఉనానడుకాని చుటూ
ా
అనేక దుసా మృగాలునానయి, ఇకకడ దుషా రాక్షసులునానరని భావం. ఇంకేమీ ఉపమానం దొ రకనటు
ే వాల్మీకి వాడిని క ంగలతో కూడిన
మేఘంలా ఉనానడనానడు. హంసలతో ఉనన మేఘం ఉత్్ మ ఉపమ. ఇది న్నచోపమ వాడికి త్గిందే. భుజఞలు అయిదుత్లల
పాములాేఉనానయ్ట. ఇకకడ వాటలో విషం ఉననటు
ే అనుకరవాలి.

సింహాసనం సిరణ రత్నమయ్ం జిగ్ జిగేల్ గా పసుపు రంగులో ఉంట

అందులో వీడు నలే త్ుమీ మొదుదలాగా ఉనానడని పిస్ ుంది . చత్ుససముదర వేలావలయిత్ భయమండలం లాగా రావణుడునానడు. చాలా
గొపప వరణన. మేరు శిఖరం పై కారు మేఘం లా కనిపించాడు హనుమకు. తారళళతో బంధించి రాక్షసులు హింసిస్ ునాన హనుమ త్దేక దృషిాతో
రావణుడిని చూశ్ాడు అంటే ఏదయ లోకరత్్ ర మహత్్ ర ఆకరిణ వాడిలో ఉందననమాట.
రావణుడి గురించి హనుమతో వాల్మీకి చెపిపంచిన రండు శ్ోేకాలు స్ాహిత్ూ చరిత్రలో సువరణ

మయ్ంగా భాసిస్ ూ అందరి నోళళలోనూ

నానుత్ునానయి. ఉదాహరణ రూపం గా వాూపి్ చెందుత్ునానయి. ఇనిన సుగుణాలునాన సీతాపహరణం అనే ఒకే ఒకక దురుీణం వాడి
గుణాలకు పదద చేటు తెచిచంది. లేకుంటే ఇందర పదవి కి సరివిధాలా అరహత్ ఉంది వాడికి. లోకం లో ఉనన ఒక ముత్క స్ామత్ “మనిషి
మంచోడేరా గుణం గుడిసేటది “వీడికి పూరి్గా సరిపో త్ుంది. ఇ౦త్వరకు ఒకరితో ఒకరు మాటాేడుకరలేదు. చూపులతోనే సరి.
గోరోచనవరణ నేతారలు, మహాతేజసిి, వానర శ్లీషా ుడు అయిన హనుమను రావణుడు చూసి సందేహం కలిగి మనసులో “ఇత్డు స్ాక్షాత్ు
్
నందీశిరుడు “లాగా ఉనానడేమిట ?”అనుక నానడు –
““శంకాహృతాతాీ దధౌూ స కపీనద౦
ా తేజస్ావృత్ం –కిమేశ భాగావానన౦దీ భవే స్ాక్షా దిహాగత్ః”
పూరిం నేను కైలాస్ానిన పకలిచినపుడు నాకు శ్ాపమిచిచన నందీశిరుడు కాని బలిక డుకు బాణ రాక్షసుడు కాన్న కరతిరూపంలో వచాచడా ?’“యిేన శపో్ సిీ కైలాసే –మయ్ా సంచాలితే పురా –స్ో య్ం వానర మయరి్ఃస్ాూత్ –కిం సిిత్ బాణోపి వా సురః”
’అనుకుని కరపంతో కనునలు ఎరీబడి మంతిర పరహసు్నితో ఇలానానడు “ఇత్డు ఏ దేశం నుంచి ఇకకడికి ఎందుకు వచాచడయ నా వనం పాడు
చేయ్ట౦ లో పరయోజనమేమిటో, రాక్షస సీ్ ల
ి ను భయ్పటా టానికి కారణమేమిటో ఎదిరించటానికి స్ాధూం కాని లంకానగారానికి రావటానికి
కారణమేమిటో ఆ దురాత్ుీని అడుగు “అనానడు.
వెంటనే పరహసు్డు “వానరా !ఊరడిలే ు.న్నకు శుభం కలుగుగాక, భయ్పడకు. ఇందురడు పంపగా వచాచవా, కుబేర, య్మ, వరుణ చారుడుగా
వచాచవో భయ్ం లేకుండా చెపుప వదిలేస్్ ాం. లేక విజయ్ం కరరే విషు
ణ వు చే పంపబడిన దూత్వా ?వానరుడవెైనా న్న తేజసుస అమోఘం. నిజం
చెపుప. అబదధ ం చెబ్బతే నువుి బత్కటం దురే భం. అసలు ఏ ఉదేదశూ౦ తో లంకు వచాచవో చెపుప. “అని అనానడు
“య్ది వెైశీవణసూత్ిం య్మసూ వరుణసూచ –చార రూపమిదం కృతాి పరవిస్ోా నః పురల మిమాం “
“విషు
ణ నా పేరషితో వా దూతో విజయ్ కామక్షి ణః
“నహి తో వానరం తేజయ రూప మాత్రం త్ు వానరం “
“అనృత్ం వదశ్ాచపిదురే భం త్వ జీవిత్ం
అథవాయ్నినమిత్్ ం తే పరవేశ్ో రావణాలయిే”
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అపుపడు వానర శ్లీషా హనుమాన్ సూటగా రావణుడి తోనే “నేను దేవేందర, య్మ, వరుణులు పంపిన దూత్ను కాను. కుబేరునితో నాకు
సేనహం లేదు. విషు
ణ వు ననున పంపలేదు. జఞతిగా వానరుడినే కాని వానర రూపం పొ ందిన వేరొకడిని కానే కాను. రాక్షస రాజు రావణుడిని
చూడటం దురే భం కనుక ఆయ్నున చూడటానికే వనం ధింసం చేశ్ాను –”అనానడు
“అబరవీ నానసిీ శకీసూ య్మసూ, వరుణసూ వా –ధనదేన న మే సఖూం విషు
ణ నా నాసిీ చోదిత్ః
“జఞతి రేవ మమతేిషావానరో హ మిహాగత్ః
“దరశనే రాక్ష సేనదస
ా ూ దురే భే త్దిదంమయ్ా –వనం రాక్షస రాజసూ దరశనారేధ వినాశిత్ం”
“అపుపడు బలవంత్ుల ైన, య్ుదధ ం కరరే రాక్షసులు నాపై కి వచాచరు. ఆత్ీ రక్షణ కరసంనేను వాళళతో పో టాేడాను. ననున ఏ శస్ా్ాస్ా్ాలు
బంధించలేవని బరహీ దేవుడు నాకు వరమిచాచడు. రావణుడిని చూడటానికే నేను బరహాీస్ ి బంధనం అలాగే ఉంచుకునానను. మీవాళళళ
తారళళతో కటా టం తో బరహాీస్ ి బంధనం తొలగి పో యింది. నేనొక రాజ కారూం కరసం ఇకకడికి వచాచను. నేను అమిత్ పరాకీమ శ్ాలి రాముని
దూత్ను. న్న మంచికరసం నేను చెపేప మాటలు జఞగీత్్గా విను “అనానడు హెచచరికగా హనుమ.
“త్త్సే్ రాక్షస్ాఃపారపా్ బలినో య్ుదధ కా౦క్షిణః-రక్షణారధంత్ు దేహసూ పరతి య్ుదాధ మయ్ారణయ”“
“అస్ ి పాశ్ైరన శకరూహం బదుధం దేవాసురైరపి-పితామహా దేష వరో మమాపేూషో భుూపాగత్ః “
“కేనపి రాజ కారేూణసంపారపో్ సిీ త్వాని్ కం –దూతోహ మితి విజేాయో రాఘవస్ాూమి తౌజసః
శూ
ీ య్తాం చాపి వచనం మమ పథూ మిదం పరభో “
ఇది 18శ్ోేకాల 50వ సరీ .
కిందట సరీ లో హనుమ రావణ వెైభవానికి ఆశచరూపో తే, ఈ సరీ లో రావణుడికి గత్ంలో జరిగిన విషయ్ాలు,అనుభవాలు హనుమను చూడగా
సుపరణకు వచాచయి. హనుమలో భగవంత్ుడెైన నందీశిరుడు కనపడా్డు. ఆయ్న పటా న శ్ాపం గురు్కు వచిచంది. లేకపో తె కరతికి అంత్ట
తేజసేసమిట విడూ
్ రం కాకపొ తే ?పరహసు్డు కూడా మంచి పరశనలే సంధించాడు. నిజం చెబ్బతే వదిలేస్్ ామని, అబదద మాడితే చావు త్పపదని
హెచచరించాడు, అనిన పరశనలకు య్ుకి్య్ుక్ మైన సమాధానాలే చెపాపడు దీమాన్ హనుమాన్. ఏ దేవుడూ దేవతా పంపిన దూత్ను కాను
అని నిషకరిగా చెపాపడు. అశ్ోక వనం భగనం చేయ్టానికి కారణం రావణుడిని చూడాలనన “చపలత్ిమే” అనానడు. అమిత్ పరాకీముల ైన
రావణ రాక్షసులు అనవసరంగా త్నపైకి కాలుదువిి వచాచరని ఆత్ీ రక్షణకరసం వారితో పో రాడవలసి వచిచందని య్ుకి్య్ుక్ ంగా చెపపటం
హనుమ ధీనిధి అని తెలియ్ జేస్ ుంది “ఆత్ీ రక్షణ కరసం –రక్షణారధం త్ు దేహసూ “ “అననమాట సుపీరం కరరుాలో కూడా తిరుగులేని మాట.
అపీపలు లేని మాటకూడా. ఇకకడే పురాణపరవచ పరవీణ బరహీశ్రీ మలాేది చందర శ్లఖర శ్ాసి్ గ
ి ారుచాలా త్మాషాగా చెబుతారు “రాజఞ !నేను మీ
వాళళ మీదకు వెళాళనా

?లేక వాళళళ నా మీదక చాచరా ?తెలుసుకర. ఏదయ పారణ రక్షణారధం వాళళను అలా ఇలా వాయించా. ఆయ్ువు

మయడిచచాచరు.ఇందులో నా త్పేపమీ లేదు మహారాజఞ !”అని సరదాగా చెబుతారు
త్నకు బరహీ ఇచిచన వరం వలన ఏ అస్ా్ాలు త్నను బంది౦లేవని బరహాీస్ా్ానికి ఆయ్నమాటమీదే బదుధడనెై ఉండిపో య్ాను అన్న,మీ
అబాాయి పౌరుష పరాకీమాలకు నేను లకంగిరాలేదు అవి ననేనమీ చేయ్లేవు అని అనాూపదేశంగా చెపాపడు.. మహాత్ుీడెైనశ్రీరాముని
దూత్ను అని విసపషా ంగా చెపాపడు. రావణ హిత్ం కరసం తాను చెపేప మాటలు శీదధగా ఆలకించమని హెచచరికా చేశ్ాడు హనుమ. ఇకకడే
మహరిి మంచి ససపన్స సృషిాంచి త్రువాత్ ఏమి జరుగుత్ుందయ అనేఉత్ుసకత్ కలిగించాడు. అది తెలుసుకరవటానికి రేపట దాకా ఆగాలిగా మరి
?అంతేగా మరి ?
భయ్ంకర బలపరాకీమ తేజసుసలతో ఉననదశకంఠ రావణుడిని వానర వీర హనుమాన్ చూసి , భయ్ం తొటుర పాటూ ఏ మాత్రం లేకుండా,
అరధవంత్మైన మాటలతో “నేను రామదూత్నెైన, వానర రాజు సుగలీవుని సందేశం తో లంకకు వచాచను. న్న స్ో దరునిలాగా సుగలీవుడు న్నకు
హిత్ుడు. నినున కుశలపరశనలు అడిగాడు –”త్మ్ సమీక్షూ మహాసత్ిం సత్ివాన్ హరిసత్్ మః –వాకూ మరదవ దవూగీ స్ మువాచ దశ్ాననం “
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“అహం సుగలీవ సందేశ్ా దిహపారప్ స్ వాలయ్ం –రాక్షసేందర హరలశ స్ా్వంభారతా కుశలమబరవీత్ “
“సేనహిత్ుడి లాగా హిత్ం తో సుగలీవుడు న్నకు పంపిన సందేశం విను. అది న్నకు ఈలోకం లో, పరలోకం లో కూడా అభుూదయ్ం కలిగిస్ ుంది ‘
“భారత్ుః శుీణు సమాదేశం సుగలీవసూ మహాత్ీనః –ధరాీరోధప హిత్ం వాకూ మిహ చాముత్ర చ క్షమం”
అని చెపిప ఇది వరకు తాను అశ్ోక వనం భగనం చేసేముందు చెపిపన శ్ోేకాలను సుగలవ
ే గా రికార్్ పటాాడు హనుమ- “రాజఞ
ీ ుడు చెపిపనటు
దశరదయ నామ రథకునజ ర వాజిమాన్ “నుంచి రాముడుసుగలీవ సేనహం చేసి వాలిని చంపి సుగలీవుని రాజును చేసేదాకా 7శ్ోేకాలలో వాయి౦చి
పారేశ్ాడు –
“త్త్ సేాన మృధేహతాి రాపుతేరణ వాలినం –సుగలీవ స్ాథపితో రాజేూహరూక్షాణా౦ గణయశిరః “
“రాజఞ !వాలి న్నకు పూరిం పరిచయ్ముననవాడే గా. అత్డిని ఒకే ఒకక బాణం తో రాముడు చంపాడు తెలుస్ా.
“త్ియ్ా విజఞాత్ పూరి శచ వాల్మ వానర పుంగవః –రామేణ నిహత్ ససంఖేూశరే ణైకేన వానరః “
మా రాజు సుగలీవుడు సత్ూ పరతిజా కలవాడు కనుక సీత్ అనేిషణకై అనిన దికుకలకు లక్షలక దీద వానర సైనూం పంపాడు.వారిలో క ందరు
గరుత్ీంత్ు నికి, క ందరు వాయ్ువుకు వేగం లో స్ాటైనవారు –
“వెైనతేన సమాఃకేచిత్ కేచిత్్ తారనిలోపమాః-అసంగ గత్య్ః శ్రఘార హరి వీరా మహా బలహ “
“అందులో రాజఞ !నేనువాయ్ుపుత్ర హనుమంత్ుడను. సీత్ జఞడకరసం నూరు యోజనాల సముదారనిన అవల్మలగా దాట మీ లంకకు వచాచను.
లంకంతా గాలిసూ
్ , ఇకకడ ఆమను చూశ్ాను. నువుి శ్ాస్ో్ ా క్ ధరీ సిరూపం తెలిసిన మహా పారజుా డవు. మహాత్పసిివి. పరభారూను అలా
నిరోధించటం న్నకు త్గని పని.న్నలాంట బుదిధమంత్ులు అపాయ్కర, ఆత్ీవినాశ్ాకర ధరీ విరుదాదల ైన పనులలో త్లదూరచరు –
“త్దావాన్ దృసా ధరాీరథ స్ పః కృత్ పరిగీహః –పరదారా నీహాపారజా నొప రుదుధం త్ిమరహసి “
అని చాలా నెమీదిగా మత్్ గా, ధరీపరడని త్పసిి అన్న పొ గుడుత్ూ, చేసినపని చాలా న్నచమైనదని అలాంట వాడు చేయ్త్గనిపని అన్న
హిత్వు చెపాపడు. క ంచెం సిరం పంచి “రావణా !రాముడు కరపిసే్, త్ముీడు లక్షీణస్ాిమి విడిచిన బాణం కు ఎదురు నిలిచే స్ాహసం
దేవాసురులలో ఎవరూ చేయ్ లేరు. ఆయ్నకు అపకారం చేసే్ ములోేకాేలలో ఒకకడు కూడా సుఖంగా ఉండలేడు అని సపషా ంచేశ్ాడు –
“త్సూ లక్షణ ముకా్నాం రామ కరపాను వరి్న్నం -శరాణామగీత్ః స్ాథత్ుం శకర్ దేవా సురేషిపి”.
“న చాపితిరషు లోకేషు రాజన్ విదేూత్ కశచన-రాఘవసూ వూళ్ళకం య్ః కృతాి సుఖ మవాపున య్ాత్ “
ఇపపటదాకా జరిగిన చెడు గురించి, రామస్ో దర పరాకీమ వీరాలగురించి హెచచరిక గా చెపాపడు దీమాన్ హనుమాన్. అసలే మొండి
ముండావాడు క ంచెం కఠినంగా నే వాడు చెయ్ాూలిస౦దేదయ , దేని వలన పరమాదం త్పుపత్ుందయ సూటగా చెపాపలనుక ని “రాజఞ !ధరీ అరధ
సమీత్మైన నా మాటలు విని భయత్ వర్ మాన భవిషూత్ు
్ లలో మేలు కలిగేటే ుగా ఆలోచించి సీతా దేవిని శ్రీరాముడికి సమరిపంచు “ –
“త్తిరకాల హిత్ం వాకూం ధరీయమరాథను బంధి చ –మనూసి నరదేవాయ్ జఞనకీ పరతి దీయ్తాం”
రావణా !అనిత్ర స్ాధూమైన సీతా దరశనం నాకు లభించింది. ఆమను ఇకకడి నుండి తీసుకు వెళళటం ఎలాగో రాముడే నిరణయిస్ా్డు.
మయరల్భవించిన శ్ోకదేవత్లా సీత్ ఉననది. పొ రబాటున ఆమను వశం చేసుకరవాలని అనుకరకు. ఆమ అయిదు త్లల సరపం. న్న పారణాలు
తీసు్ంది అని న్నకు తెలియ్నటు
ే ంది, జఞగీత్్. “లక్షితేయ్ం మయ్ా సీతా త్థా శ్ోక పరాయ్ణా-గృహూ య్ాం నాభి జఞనాసి పంచాసూ మివ పననగలం “
“ఆహారం లో విషం కలిసే్ ఎలా జీరణ ం కాదయ , అలాగే సీత్ కూడా దేవత్లకు అసురులకు వశ్రకరింప శకూం కానిది –
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

“ నేయ్ం జరయిత్ు శకాూ స్ాసురై రమరైరపి- “విష సంసృసా మత్ూరధం భుక్ మనన మివౌజస్ా –రాక్షసరాజఞ !ఎంతో శమించి త్పసుస చేసి న
ధరాీనికిపరతిఫలంగా దీరా్య్ుసుస పొ ందావు. దానిన నాశనం చేసుకరవదుద. న్న త్పసుసతో పొ ందిన వరంతో దేవాసురులు నినున చంపలేరని
అనుక నాన న్నకు మృత్ుూవు త్పపదు-‘
’త్పససంతాప లబధ సే్ యోయ్ం ధరీ పరిగీహః –న స నాశయిత్ుం నాూయ్ూ ఆత్ీపారణ పరిగీహః
“అవధూతాం త్పో భి రాూం భవాన్ సమను పశూతి-ఆత్ీనస్ాససురై రేదవెైరేహత్ు స్ తార పూయ్ం మహాన్ “
రావణుడు చావు విషయ్ంలో త్నకు నర వానరులవలన భయ్ం లేదని ముందే శివుడికి చెపాపడు ఆ విషయ్ానిన హనుమ అనాూపదేశంగా
“సుగలీవుడు దేవుడు కాదు, అసురుడు, రాక్షసుడు కూడా కాదు.గ౦ధరి య్క్ష ఉరగుడూ కాదు.ఎవరివలన చావు రాకూడదు అని
కరరుకునానవో వారిలో ఎవరూ కాదు. కనుక సుగలీవ వానరరాజు రాజునుంచి పారణాలు ఎలాకాపాడుకర గలవయ్ాూ ?
“న దానవో న గంధరోి న య్క్షో న చ పననగః –త్స్ాీత్ పారణ పరితారణం కథం రాజన్ కరిషూతి “’సరే బాగానే ఉంది. ఇపపటదాకా నేను చేసన
ి
అధరాీనికి ఫలం అనుభవించకుండా ఉండటం ఎలా ?అను కుంటునానవా ?అధరీ ఫలం ధరీ ఫలం తో కలియ్దు ధరీఫాలం పూరిపు ధరీ
ఫలం తో చేరుత్ుంది. న్న అధరీం ధరాీనిన నశింపజేస్ ుంది కనుక అధరీం నిలవదు. ధరీం అధరాీనిన పో గొడుత్ుందే,అధరీం ధరాీనిన
నాశనం చేయ్లేదు. కనుక ధరాీచరణ చేసే్ న్న పాపాలన్నన పటాపంచలౌతాయి. నేను పూరిం చాలాధరీకారాూలు చేశ్ాను దానిఫాలం చాలా
మయలుగుతోంది అది నా పాపాలను అధరాీనిన పో గొటా దా”అని ఆలోచిసు్నానవేమో. న్న ధరీఫలం అంతా క్షయ్ మైంది. కనుక నువుి
ఇపుపడు అధరీ ఫలం అనుభవించక త్పపదు అని గీహించు –
“నత్ు ధరోీప సంహార మాధరీఫల సంహిత్ం-త్దేవ ఫలమనేితి ధరీ శ్ాచధరీ నాశనః “
“పారప్ ం ధరీఫలం తావదావతా నాత్ర సంశయ్ః –ఫలమస్ాూ పాూధరీసూ క్షిపరమేవ పరపత్సయసే “
అని మానవ వానరుల చేతిలో న్న చావు త్పపదనన రహసూం త్నకు తెలిసి౦దని కుండబదద లు క టా చెపాపడు. వాడి ధరాీధరాీఫాలం తాలూకు
జమా ఖరుచలు ల కక చెపిప పుణూఫలం జీరో, నిల్ అని చెపిప, ఇక పాఫలం అనుభవించటానికి సిదధంగా ఉండమనానడు.
“రాజఞ !జనస్ాథనం ఆలో రాముడు ఒకకడే 14వేల మంది రాక్షస సంహారం చేశ్ాడు, న్నకు అనినటా పదద వాడెైన వాలి ఆయ్న చేతిలో చచాచడని,
రామ సుగలీవ మైతిర అత్ూంత్ దృఢమన
ై దన్న తెలుసుక ని న్నకు హిత్ం ఏదయ ఊహించు. నేనొకకడినే లంకలో సరిసిం నాశనం చేయ్గలను. కాని
అలాచేయ్మని రామాజా లేదు నాకు-”
“కామం ఖలిహ మపేూక ససవాజి రథ కుంజరాం-లంకా౦నాశయిత్ుమ్ శక్ సైిష న నిశచయ్ః “మరో విషయ్ం రాజఞ !సీత్ను చేరబటా న
శత్ురవెైన వాడిని నాశనం చేస్్ ానని రాముడు వానర, ఋక్షసమక్షంలో పరతిజా చేశ్ాడు. ఆయ్నకు అపకారం త్లబడితే దేవేందురదికే దికుక
ఉండదు న్నవ క ల కాక ?
“రామేణ హి పరతిజఞాత్మ్ హర్ఋక్ష గణ సనినధౌ –ఉతాసదన మమితారణా౦ సీతా యిెైస్ ు పరధరిితా”
“సీత్ అంటే సకల లంకానగరం నాశనం చేసే కాళరాతిర అనే మహా శకి్ అని గీహించు
“య్ాం సీతే త్ూభిజఞనాసి ఎయ్ం తిసా తి తే వశ్ల –కాళరాతీరతి తాం విదిధసరి లంకా వినాశిన్నం “
సీత్ రూపం లో ఉనన య్మపాశ్ానిన సియ్ంగా న్న మడకు చుటుాకరకు. సరిగీ ా ఆలోచించు. సీత్ కరపం తో త్గులబడి, రామకరప పీడిత్మై
న్నలంక అంతా అనినటతో సహా క దిదకాలం లోనే కాలిపో వటం చూస్ా్వు. న్న మిత్ర బాంధవ స్ో దర, కుమారమంతిర,హిత్భారూలు లంకను వినాశనం
చెందించకు –
“త్దలం కాలపాశ్లన సీతా విగీహ రూపిణా-సియ్ం సకంధావ సకే్న క్షమ మాత్ీని చిన్ యతాం “
“సీతాయ్ా సే్ జస్ా దగాదం రామకరప పరపీడితాం-దహూమానా మిమాం పశూ పురలం స్ాటా పరపీడితాం”
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“స్ాిని మితారణి మంతీరం శచ-జఞాతీన్ భాత్ూ
ర న్ సుతాన్ హితాన్ –భోగాన్ దారాంశచ లంకాం చ-మా వినాశ ముపానయ్ “
రావణా !చిలకిక చెపిపనటు
ే చెబుత్ునాన విను. పరతేూకంగా రామదూత్గా వచిచన వానరుడను. నామాట పాటంచు. “అనానడు
‘సత్ూం రాక్షస రాజేందర శృణుషివచనం మమ- రామదాససూ దూత్సూ వానరసూ విశ్లషత్ః “
రాముడు అంటే ఎవరో న్నకు తెల్మదు తెలియ్ జబుత్ునాన విని న్న బుదిధ మారుచకర. సరిలోకాలు, పంచ మహాభయతాలు,బరహీ సృషిాంచిన సకల
స్ాథవర జంగమ రాశి, పరళయ్ కాలం లో రుదురని దాిరా లయింప జేయ్టానికీ, మళ్ళళ కలాపది లో పూరిం లా సృసిాంచటానికి మహాయ్శిి
రాముడు సరి సమరుధడు. దేవాసుర రాజ, రాక్షస విదాూధర, గ౦ధరి నాగ సిదధ కిననర కింపురుష, పక్షి జఞత్ులలోనూ సరి భయతాలలోనూ
సకల పరదేశ్ాలలోనో సరికాలాలోేనూ విషు
ణ వు తో సమానమైన పరాకీమం కల రామునినితో ఎదురు నిలిచే వారు లేరు –
“సరాిన్ లోకాన్ సుసంహృత్ూ సభయతాన్ స చరాచరాన్ –పునరేవ త్థాసరసా ు౦ శకర్ రామో మహాశయ్ాః
“దేవాసుర నరేందేరషు,య్క్ష రక్షో గణయశు చ –విదాూధరేషు సరేిషు గంధరేిషూరగేషు చ
“సిదద ష
ే ు కిననరేందేరషు పత్తిరషు చ సరిత్ః –సరి భయతేషు సరిత్ర సరి కాలేషు నాసి్ సః
యో రామం పరతి య్ుధేూత్ విషు
ణ త్ులూ పరాకీమమ “
“కనుక దశ కంఠా!అనినలోకాలకు పరభువు, రాజ శ్లీషా ుడు అయిన శ్రీ రామచందర మయరి్ కి ఇలాంట అపకారం చేసి జీవించటం దురే భం. రాముని
ఎదుట నిలువగలిగిన వారేవిరూ లేరు అని తెలుసుకర –
“సరి లోకేశిర సైసయవం కృతాి విపిరయ్ ముత్్ మ౦ –రామసూ రాజ సింహసూ దురే భం త్వ జీవిత్ం “
రాక్షసరాజఞ రావణా !సియ్ంభు ఐన చత్ురుీఖ బరహీ, ముకకంట మహేశిరుడు, తిరపురారి రుదురడు, మయడులోకాల నాయ్కుడు పరమైశిరూ
సంపనునడు దేవేందురడు కాని రాముడు చంపాలను క ననవాడిని ఎటా పరిసథ తి
ి లోనూ కాపాడలేరని గీహించు “
“బరహాీ సియ్ంభయ శచత్ురాననో వా –రుదర సి్ ణ
ి్ ి ురాంత్కర వా –తారత్ుం న శకా్ య్ుధి రామవధూం “
ి యత్రసప
ఇలా చెపాపలిసందంతా సవివరం గా జంకూ గొంకూ లేకండా అతి సపషా ంగా తేటతెలేంగా అనిన కరణాల నుంచి త్న దూత్ వాకాూలను అత్ూంత్
సమరధంగాగంభీరంగా చెపిపన హనుమంత్ుని య్ుకి్య్ుక్ మైన, వచనాలను విని స్ాటలేని పరాకీమశ్ాలి రాక్షసరాజు రావణాసురుడు కరప౦
నషాళానికి అంట గుడుే తిపుపత్ూ వానర శ్లీషా హనుమను చంపమని ఆదేశించాడు.
“స స్ౌసా వో పేత్ మదీన వాదినః –కపేరినశమాూపరతిమో పిరయ్ం వచః –దశ్ాననః కరప వివుుత్్ లోచన-ససమాదిశ త్్ సూ వాదం మహా కపేః”
ఇది 45శ్ోేకాల అత్ూంత్ ముఖూమైఅన హనుమ దూత్ కర్ వూ సరీ
సీతారాములు మామయలు మనుషులుకారు అవతార మయరు్లు అని విసపషా ంగా హనుమ రావణుడికి చెపాపడు. ఇదద రిలో ఎవరికి
కరపమొచిచనా లంక భసీం అవాలిసంది. వారికి జరిగిన అవమానం తీవరమైనది. దానికి వారు త్పపక పరతీకారం తీరుచక ంటారు. రాముడి
పరాకీమమం ముందు ఏలోకం లోనూ ఎవరూ స్ాటకారు.ఆయ్న చంపాలనుకుననవాడిని అభయ్మిచిచ కాపాడే మొనగాడు ఏలోకం లోనూ
లేడు.నాలుగు ముఖాలునన సృషిాకర్ బరహీ ఏమీ చేయ్లేడు.మయడవకంటతో దహనం చేయ్గల శివుడు చేత్ుల తే్ య్ాలిసందే . పరపంచలయ్ం
చేసే రుదురడు ఏమీ చేయ్లేక రోదినాచలిసందే. ఇక దేవేందురడి మాట చెపేపదేముంది ఆయ్నే త్న ఆపదలకు వారి దగీ రకు వెళ్ే మొకుకకరవాలి.
సకల చరాచారానిన సృషిాంచి పో షించి లయ్ం చేసే శకి్ రామునికి ఉంది అందుకే ఆయ్న “రామబరహీం “’ బరహీం అనిన చోటే ా అనినకాలాలలో
సరిభయతాలలో ఉననటేే రాముడు “ “omniscient, omnipresent, omnipotent “అన్న ఆయ్నున త్పిపంచుకరవటం అస్ాధూమన్న చెపాపడు.
తాను వానరుడు.త్నకంటే ఉత్్ మజఞతి రాక్షసరాజు త్నతో చెపిపంచుకరవటం భావూం సభూతా కాదనానడు. సీత్ పంచముఖ కాలసరపం,
కాలపాశం ఆమ కు కీడు చేసే్ దు౦పనాశనమే అనానడు. అసలు రాముడిదాకా ఎందుకు సకల లంక వినాశనం చేసే సమరధత్ త్నకుననదని
చెపాపడు. కాని రామాజన లేదన్న, ఆయ్న పరతిజఞా చెలే ాలన్న, త్నకే ఇంట శకి్ ఉంట త్నను పంపిన పరభువుకు ఎంత్ట శకి్ ఉంటుందయ ఆలోచి౦చ
మనానడు. పరభుకే అలాంట శకి్ ఉంటే, పరభువులకు పరభువు రామస్ాిమి కి ఎంత్ట తేజబలపరాకీమాలు౦టాయో గీహించమనానడు. చాలా
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సమరధంగా ధరాీధరీ విచారణ చేసి కూడా హిత్ం చెపాపడు. రావణ ధరీఫలం సీతాపహరహతో “హళ్ే కి హళ్ే సుననకు సునన”అయి పో యి
అధరీ ఫలం పరిగి నాశనం చేయ్టానికి సిదధంగా ఉ౦దనానడు. ఎవరూ రాలేని లంకకు శత్యోజనవిసీ్ రణ మహా సముదరం పై యిెగిరి తాను
చేరానని, త్నలాంట త్నకంటే విశ్లష బలపరాకీమ వానర సి౦హులు లునానరని వారికి వాయ్ు, గరుడ వేగం ఉందన్న, కనుక కరత్ులు భలూ
ే కాలు
అని తేలికగా భావి౦చవదద న్న చెపాపడు. వాలి పరాకీమం తెలుసు న్నకు అనానడు. పూరిం ఒకస్ారి రావణుడు ఏదయ కరతి పని చేసే్ కరపంతో వాలి
వాడిని త్న చంకలో పటుాక ని సప్ సముదారలలో ముంచి తేలిసే్ , ఊపిరాడక కాళళ బేరానికి వసే్ క్షమించి వదిలాడు వాలి. అలాంట అమిత్ తేజయ
సంపనునడెైన వాలినే రాముడు ఒకే ఒకక బాణం తో చంపాడు అని భయ్పటాాడు. వానర భలూ
ే క సైనూ సమయహాలముందు శ్రీరాముడు
సీతాపహరణం చేసినవాడిని సంహరిస్్ ానని పరతిజా చేశ్ాడని, రామ పరతిజఞా, రామ బాణం తిరుగులేనివని సపషా ంగా చెపాపడు.
ఎంత్ట ధరీసూక్షాీలు హనుమకు తెలుస్ో మనకు ఆశచరూమేస్ ుంది . అరట పండు వలిచి చేతిలో పటా నటు
ే పగవాడికి అంత్ విసపషా ంగా
సుగలీవ దూత్ గా హనుమ మహా నేరుపగా మాటాేడాడు. సుగలీవ వచనాలు అని మొదలుపటా , త్రాిత్ అంతా త్న మాటలుగానే చెపపటం మరో
విశ్లషం అని పించింది. ఇహలోకం లోనూ పరలోకం లోనూ హిత్మైన మాటలు చెబుత్ునాన విను అని బుజజ గించి చెపాపడు. వినకపో తే న్నఖరీం
అనానడు తెగేసి. ఆత్ీ వినాశనం తెచేచ పనులు చేయొదుద అనానడు, త్నతో పాటు అందరలన, లంకనూ కాపాడుకరమని ముదుదగా చెపాపడు. లేక
పొ తే జరగబో యిేది మైండ్ బాేక్ అయిేూటు
ే “బ్బగ్ సీరరన్ “మీద చూపించాడు, వినాశకాలే విపరలత్ బుదిధ అననదానిన నిజం చేయ్కు అన్న చెపాపడు.
చేసిన త్పుపలు చెంపలు వాయినుచక ంటే పో తాయి అననటు
ే , పశ్ాచతా్పం చెంది సీతామహాదేవిని శ్రీరామ చందర పరభువుకు సమరిపంచి త్నను
సరి లంకా స్ామారజఞూనిన కాపాడుకరమనానడు. శరణు అంటే రాముడు ఎవరినెైనా క్షమిస్ా్డని చెపపకనే చెపాపడు. శరణాగత్ రక్షణ రాముని
పరతేూకత్ “అభయ్ం సరి భయతేభూః ఏత్ద్ వరత్ం మమ”అని చాటుకునన ఉదార హృదయ్ుడు.
ఈ హనుమ” దూత్ం” తో పేరరణ చెంది, శ్రీకృషు
ణ డు భారత్ంలో రాయ్బారం నడిపాడు –”నా పలుకులు విశిసింపు “ అలుగుటయిే ఎరు౦గని
మహామహితాత్ుీడజఞత్ శత్ురవే అలగిన నాడు, స్ాగరములనినయ్ు ఏకము కాకపో వునే “,జండాపై కపి రాజు, ముందు సిత్ వాజిశ్లీణి౦
గయరిచ, నే దండంబున్ గొనితోలు సూ౦దనము మీదన్ నారి స్ారించి గాండీవంబు ధరించి ఫలుీణుడు మయకన్ చెండుడు చుననపుపడు –
ఒకకండును ఒకకండునున్నమొర నాలకి౦పడు” లకు హనుమ మాటలే మారీ దరశకాలు. ఈ సరీ లో దాదాపు అనిన శ్ోేకాలు ఉదహరింప దగినవే.
దేనికదే పరతేూకం. అందుకే వదలకుండా అన్నన రాశ్ాను. వాట స్ారమయ తెలియ్ జేశ్ాను. ఇంత్గొపపగా ఈ సీన్ పండింప జేసిన వాల్మీకి మహరిికి
కైమోడుపలు ఘటసూ
్ , ఏకపాతారభినయ్ంలా హనుమ చూపిన సరి హావభావాలకు అంజలి ఘటసు్నానను.
కరపం తో మయఢుడెైన రాక్షసరాజు రావణుడు హనుమ ను చంపమని తీవరంగా ఆజఞాపించాడు. దూత్కారాూనికి వచిచన వాడిని చంపటం భావూం
కాదనానడు వాకూ విశ్ారద విభీషణుడు. ఆత్డిని ఆపటానికి ఏమి ఆలోచించాలా అని మధనపడా్డు. అననను స్ామవచనాలతో మనసు మత్్
పడేటే ు చేదద ామనుక ని, చాలా కౌశలూమైన మాటలతో “రాక్షసరాజఞ !ఈ వానరుడిని క్షమించు. అత్నిపై కరపం వదుద. ఏ పని చేయ్ాలో ఏపని
చేయ్రాదయ తెలిసిన రాజశ్లీసా ులు దూత్ను వధించరు. అసలు వానరుని చంపటం రాజధరీం కాదు. నిందూమైనదికూడా.అది న్న వంట వీరునికి
త్గని పని. “నిశిచతారధ స్ త్స్ాసమాన పూజూ శత్ుర జిదగీజం –ఉవాచ హిత్ మత్ూరధం వాకూం వాకూ విశ్ారదః “
“క్షమసి, రోషం త్ూజ రాక్షసేందర –పరసీద మదాికూ మిదం శృణుషి-వధం న కురింతిపరావరజఞాః-దూత్సూ సంతో వసుధాదిపేందారః”
“రాజ ధరీ విరుదధ ం చ లోక వృతే్ శచ గరిహత్ం –త్వదాస దృశం వీర కపే రసూ పరమాపణం”
రాజఞ !ధరీజుా డవు,కృత్జుా డవు.రాజధరీ కుశలుడవు కర్ వాూకర్ వాూలు బాగా తెలిసిన వాడవు. పరమారధం తెలిసిన వివేకివి. న్నలాంట
పండిత్ుడు రోషంతో కలుషిత్ుల ైతే, వివిధ శ్ాస్ా్ాలు చదివి, జఞానం సంపాదించటం శీమ వూరధమే అవుతాయికదా.కనుక అన్నన క్షుణణ ంగా తెలిసిన
నువుి య్ుకా్య్ుకా్లతో ఆలోచించి ఈ దూత్ను దండించు “అని చెపిప కూరుచనానడు. “గృహూంతే య్ది రోషేణ తాిదృశ్ోపివిపశిచత్ః-త్త్శ్ాశస్ ి విపశిచత్ిం శీమ ఏవ హి కేవలం “
“త్స్ాీత్ పరసీద శత్ురఘన రాక్షసేందర దురాసద –య్ుకా్య్ుక్ ం వినిశిచత్ూ దూత్ దండయ విధీయ్తాం “
విభీషణుడి మాటలకు అరికాలి మంట నెతి్కకికన రావణుడు “శత్ురనాశకా, విభీషణా!పాపులిన చంపితే పాపం రాదు. రాజదయర హం చేసిన వీడు
పాపి కనుక చంపేస్్ ాను. “అనానడు –
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

“న పాపానాం వధేపాపం విదూతే శత్ురసూదన –త్స్ాీదేనం వదిషాూమి వానరం పాపచారిణం”
అననమాటలు వినన త్ముీడు త్న పటుా వదలకుండా “రాజఞ !పరసనునడవు కావలసినది గా కరరుత్ునానను.ధరాీరధ య్ుక్ మైన నా మాట
విను. య్జమాని ఆజా ను దూత్ నిరిహిస్్ ాడు కనుక ఏ జఞతిలో కూడా దూత్ను చంపటం అనేది లేదు –
“దూతాన్ నవధాూన్ సమయిేషు రాజన్ –సరేిషు సరిత్ర వదంతి సంత్ః
రాజఞ !యిత్డు బలమైన శత్ురవు అనటం లో సందేహం ఏమాత్రం లేదు. అత్డు చేసిన అపకారం కూడా చాలా పదద దే. అయినా సత్ుపరుషులు
దూత్ వధను దండంగా పేరొకనరు. దూత్కు విధించే శిక్షలు వేరే ఉనానయి. అంగవెైకలూం కలిగించటం, క రడాలతో క టా టం, గుండుగలయించటం,
ముదర వేయ్టం దూత్కు విధించే శిక్షలు అనే చెపాపరుకాని దూత్వధ ఎకకడా ఇంత్వరకు విని ఉండలేదు. “అశంశయ్ం శత్ుర రయ్ం పరవృదధ ః -కృత్ం హూనే నాపిరయ్ మపరమేయ్ం –న దూత్ వధాూంపరవదంతిసంతో –దూత్సూ దృషాాబహవో హి దండాః”
“వెైరూపూ మంగేషు కశ్ాభి ఘాతో-మౌ౦డూ౦ త్థా లక్షణసనినపాత్ః -ఏతాన్ హిదూతే పరవదంతి దండాన్ –వధసూ దూత్సూ న నః శుీతోపి “
అనాన !ధరాీధరాీలలో సుశిక్షిత్మైన బుదిధ కలిగి ఉత్కృషా , అప కృస్ాాలు తెలిసి, కారూ నిరిహణ చేసే న్నవంటవాడు కరపించటం ఏమిట ?ధీరులు
కరపం నిగీహించు క ంటారు కదా. ధరీ శ్ాస్ ,ి లౌకిక విషయ్, శ్ాస్ా్ారాధలను తెలుసుక ని వాటని మరిచపో కుండా ఉండటం లో న్నకు
సమానులులేరు. సురాసురులలో నువుి ఉత్్ ముడవు. కరతిని చంపటం లో గుణ విశ్లషం ఏదీ నాకు కనిపించటం లేదు. నువుి వేసే దండన
ఇత్డికి కాక, ఇత్డిని పంపిన వాడికి వరి్౦చేటే ు చెయిూ. యోగుూడెైనా అయోగుూడెైనా యిత్డు పరులచే పంపబడిన వాడు. అత్డిమాటలు
పరాధీనమైన మాటలు కనుక దండి౦ప

త్గనివాడు. ఇత్డిని చంపితే ఇంత్దూరం రాగలిగే

వేరొక దూత్ కనపడడు.కనుక

వది౦చవదుద.అలాంట పరయ్త్నం ఇందారదులపై చెయిూ. యిత్డు ఇకకడ మరణిసే్ రామలక్షీణులను య్ుదాధనికి పేరరేపించే వేరొక దూత్
ఉండడు.సరి శత్ుర సంహారకుడవెైన రాజఞ! ఆ స్ో దరులతో చేయ్ాలిసన య్ుదాదవకాశ్ానిన జఞర విడుచుకరవదుద –
“పరాకీమోతాసహ మనసిినాం చ –సురాసురాణామపి దురజయిేన –త్ియ్ా మనోనందన నెైరుతానాం-య్ుదాధయ్తి రానశయిత్ుం న య్ుకా్ “
“న్న దగీ ర సరి సమరుధల ైన యోగుూల ైన సేవక సైనికులు కరటాేది మ౦దిఉనానరు. అందులో క దిద భాగ౦ సైనాూనిన తీసుక ని న్న ఆజా తోక ందరు
మహాయోధులు వెళ్ే, రామ స్ో దరులను బంధించి న్న శత్ురవులకు న్న పరభావం ఎలాంటదయ చూపించాలి “అని అత్ూంత్ రాజన్నతిజా త్తో త్ముీడు
విభీషణుడు చెపిపన మాటలకు అనన రావణుడు శ్ాంతించి బుదిధపూరికంగా అంగలకరించాడు –
“త్దేక దేశ్లన బలసూ తావత్ –కే చితి్ వా దేశ కృతోభియ్ాంత్ు –తౌ రాజపుతౌర విని గృహూ మయడౌహ-పరేషు తే భావయిత్ుం పరభావం “
“నిశ్ాచరాణా మదిపో నుజసూ –విభీషణ స్ో ూత్్ మ వాకూ మిషా ం –జగాీహ బుదాధయ సురలోక శత్ుర- రీహాబలో రాక్షస రాజముఖూః “
ఇది 26శ్ోకాల 52వ సరీ
ఇందులో రావణుడి దు౦దుడుకుత్నం, ఆవేశం తో వచిచన కరపం ఆలోచనా రాహిత్ూం, మరచిపో యిన మయల రాజన్నతి మనకు సపషా ంగా
కనిపిస్ ుంది. త్ముీడు విభీషనుడిలో అత్ూ౦త్ వివేకం ధీబలం, రాజన్నతి, పరపంచజఞానం విసపషా ంగా దరశనమిసు్ంది. అననగారి కరపం త్గిీంచి
శ్ా౦త్ పరచనిదే సమసూ పరిషాకరం కాదు కనుక అత్డి శ్ాస్ జ
ి ా ఞనం, పరాకీమవిశ్లషాలు అత్డిని ఎదిరించే స్ాహసం ఎవరిలోనూ లేదనే
విషయ్ం చెపిప క ంత్ ధూపం వేసి మత్్ బడేటే ు చేశ్ాడు, నేరిచన శ్ాస్ా్ారద జఞానం విఫలం కారాదన్న చెపాపడు. కరపం అనరధదాయ్కమన్న దూత్ వధ
అనేది ఏ రాజ ధరీంలోనూ లేనిదని అది ఆటవిక చరూ అని త్పసిి మేధావి రాజకీయ్ దురంధరుడు అయిన రావణుడు చేయ్ాలిసనపనికాదని
అది అత్ూంత్ హేయ్, న్నచ,నికృషా కృత్ూమని సపషా ం చేశ్ాడు, య్ుకా్య్ుకా్లు విచారించి శిక్షించమనానడు. వానరుడు రాజదయర హం చేశ్ాడు.
కనుక

దండనారుహడు అని ఒక మలిక పటాాడు రావణుడు. త్నవాదన మరల ఒక వెైపే ఉ౦దేమోననే అనుమానం వచిచ వానరుడు

మహాబలశ్ాలేకాక లంకకు పదద నషా ం కూడా చేశ్ాడు అనటంలో సందేహం లేదన్న చెపాపడు. దూత్ త్నను పంపినవారు ఏది, ఎలా చెపపమంటే
అలా చెబుతారు. అందులో వాళళ సింత్మాటలేమీ ఉండవు. దూత్వాకూం అంటే పంపినవాడు చెపిపన మాటలే. “కాళ్దాసు కవిత్ిం క ంత్
నాపైత్ూం క ంత్” అననటు
ే గా దూత్ సింత్ పైత్ూం ఉండదు. వాడికి వేసే శిక్షపంపినవాడికి బుదిధ వచేచటు
ే చేయ్టం రాజన్నతి అనానడు. దూత్ను
దండించేందుకు ఎనోన రకాలు చెపపబడా్యి కనుక అందులో ఏదయ ఒకట చేసి, వాడిని పంపిస,ే్ వాడు వెళ్ే పంపినవాడితో త్నగోడు

సరసభారతి ఉయ్యూరు

238

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

చెపుపక ంటాడు. వీడిని ఇకకడే హత్మారిసే్ ఈకాకను అకకడికి చేర వేసే వారు ఉండరు. రావణుడికి కావాలిసంది రామస్ో దరులతో య్ుదధ ం.
అన౦త్ సేనావాహినిలో క ంత్మందిని స్ో దరులదగీ రకు పంపి వాళళను బంధించి తెమీనటం ఒక గొపప ఆలోచన. రాక్షససైనాూనికి అవల్మల
అయిన పనికూడా. విభీషణుడి ఈ మంత్రం బాగా పారింది, ఠకుకన అత్ుకుకంది రావణ హృదయ్ానికి. వెంటనే “ఐ అగలీ విత్ య్ు “అననటు
ే
త్లూపి వధ ఆలోచన విరమించి త్ముీడి ఆలోచనను అంగలకరించాడు. హనుమ బతికి బయ్ట పడా్డు “చూచిరమీంటే కాలిచవచిచనటు
ే ”
లంకాదహనం చేయ్టానికి.
విభీషణుడి మాటలకు త్లపంకించి రావణుడు “బాగా చెపాపవు. దూత్ను వధించటం ని౦దూమే. కనుక వేరే దండన విధించాలి. కరత్ులకు తోక
మహా ముచచటైన అలంకారం దానిన కాలచండి.ఆకాలిన తోకతో అత్డు ఇకకడినుంచి వెళాళలి. దీనుడెై అంగవెైకలూం తో కృశించిన ఉనన
ఇత్డిని, స్ో దర బందుమితారదులుచూడాలి “అని చెపిప. సేవకులతో “నాలుగు వీధులోే వీడిని తోక కాలుత్ుండగా, అందరూ చూసేటే ు తిరపపండి
“అని ఆనతిచాచడు –”“సంయ్గుక్ ం హి భవతా దూత్ వధాూ విగరిహతా –అవశూం త్ు వధాధనూః కిీయ్తామసూ నిగీహః “
“కపీనాం లాంగయల మిషా ం భవతి భయషణం –త్దసూ దీపూతాం శ్రఘరం తేన దగేదన గచఛత్ు”
“త్త్ః పశూం తిిమం దీన మంగ వెైరూపూ కరిశత్ం –సమిత్ర జఞాత్య్ ససరేి బాంధవా స సుహృజజ నాః”
ఆజఞాపయ్రాక్ష సేందరఃపురం సరిం సచత్ిరం - “లాంగయలేన పరదీపన
ే్ రక్షోభిః పరి ణీయ్తాం-”
ఇంకేముంది కరతితో ఆడుకరవాలని ముచచటపడ్ రాక్షసులు చినిగిన గుడ్ పేలికలు తోక కు పూరి్గా చుడుత్ుంటే , క ంట హనుమ ఇదే
సమయ్మని త్న శరలరానిన పంచేశ్ాడు. ఆయ్న పంచుత్ూనే ఉనానడు వీళళళ చుటుాత్ూనే ఉనానరు. దౌరపదీ వస్ా్ాపరణంలో చీర ఊడుత్ుంటే
మరో చీర దాని స్ాథనం లో “కననయ్ూననయ్ూ” కనికటుాతో చుటుాక ననటు
ే ంది దృశూం. గుడ్ ముకకలను నూనె తో త్డిపి నిపుప అంటంచారు
వినోదం చూడటానికి. అవత్లి ఇలుే కాలుత్ుంటే మనకు వినోదం చూడటానికి త్రాిత్ కాలేది మన క ంపే కదా అనే ఇంగిత్ం ఉండదు. ఆనిపుప
వాళళ క ౦పకే

అనన సంగతి తెల్మదు పాపం వారికి. ఊరుకుంటాడా “కరతిమారాజు” ? మండే

తోకతో వాళళను ఎడా

పడావాయించి

బాదేశ్ాడు.ఇది “శ్ాంపిల్ దెబాలే”, త్రాిత్ చావు దెబాలు త్పపవు, ఇళళలోేని ఆబాల వృదధ రాక్షసులంతా వీధులోేకి ఆనందం తో వచిచ చోదూం
చూశ్ారు. మళ్ళళ రాక్షసులు త్నను బంధించగా హనుమ “నేను బంధింపబడి ఉనాన వీళళళ ననున వదలరు కనుక బంధనాలు చేదించుక ని,
పైకగసి వీళళను చంపుతా. నేను నా య్జమాని మేలు కరరి, ఇకకడ తిరుగుత్ుంటే, దురాీరుీలు వీళళళ ననున బంధించారు. దానికి పరతీకారం
చేయ్లేదు. వీళళందరలన చంప టానికి నేను ఒకకడినే చాలు. రాముడు పరతిజా చేశ్ాడుకనుక అయ్న పీరతికరసం ననున నాలుీ వెైపులా తిరపుపతారు
వీళళళ. శీమ లేకుండా లంక అంతా చూసే అవకాశం కలుగుతోంది కనుక వాళళ ఆగడానిన సహిస్్ ాను. నేను రాతిరపూట లంకలో తిరిగాను
కనుక నగర రక్షణ దురాీలు, ఇత్ర విషయ్ాలు తెలుసుకరవటం కుదరలేదు. పారత్ః కాలం లో లంక అంతా పరిశ్రలించి చూస్ా్ను. ననున
బాధించినా, పీడించినా సహిస్్ ాను “అనుక నానడు య్ుకి్య్ుక్ మైన ఆలోచన. వచిచన పని ఏవిధంగా నెరవేరుత్ుంది ఇదంతా చూడకుండా
?కిషికంధకు వెడితే ఇకకడి విషయ్ాలు అడిగితె ఏం చెబుతాడు ?షేకిసపయ్ర్ మొహం వేయ్ాలిస వసు్ంది. త్న ఆకారం కపిప పుచుచక నగా
హరాితి రేకంతో అత్డిని పటా తీసుకు వెడుత్ూ శంఖాలు ఊదుత్ూ భేరలలు మోగిస్ ూ రచచరచచగా వీధులన్నన తిరపాపరు. తిరుగుత్ూ బాధ
భరిస్ ూ లంకను కూలంకషంగా పరికించి పరిశ్రలించి,పరిశ్ోధించి చూశ్ాడు.మహా వీధులు, కాీస్ట్ రోడుే, సందులు గొందులు చినాన, పదాద ఇళలళ,
భవనాలు అంత్రాదవర, బహిరదావరాలు, లోగిళళళ, ముంగిళళళ పరలక్షించి చూసి అవగత్ం చేసుక నానడు. “వీడు దొ ంగ దొ ంగ “అని పరిచయ్ం చేస్ ూ,
అరుసూ
్ తిరపాపరు. పాపం ఎంత్ట కాక త్గులుత్ూ, బాధ భరిస్ ూ, రామకారూ నిరిహణకరసం,అవమానమయ ఓరుచకునానడయ రామభక్ హనుమ.
కారూ దీక్ష అంటే అదీ.
“చత్ిరేషు చత్ుషేకషు రాజమారేీ త్థెైవచ –ఘోషయ్ంతికపిం సరేి”చారలక “ఇతి రాక్షస్ాః”
ఈ వార్ సీత్కు రాక్షస సీ్ ల
ి ు –”సీతా !న్నతో మాటాేడిన ఆ ఎరీమయతికరతి తోకకు నిపపటా రాక్షసులు లంకానగరం అంతా తిపుపత్ునానరు”అని
చెపాపరు
“య్స్ వయ్ా కృత్ సంవాద సీసతే తామరముఖః కపిః-లాంగయలేన పరదీపన
ే్ సఏష పరిణీయ్తే”
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ఆమాటలకు సీత్ త్న పారణాలనే అపహరించినటు
ే దుఖపడి అగినని ధాూని౦చిఉపాశించింది –”అగిన దేవా !నేను పతి సేవ, త్పసుస చేసి
ఉంట, పతివరత్నెైతే నువుి హనుమంత్ుని శరలరం కాలకుండా చలే గా ఉండేటే ు చేయి. దీమంత్ుడెైన నాపతి పై క ంచెమైనా దయ్ ఉంట, హనుమ
శరలరానిన కాలచక చలే గాఉండు.నేను పాతివరత్ూంతోఉననటు
ే రామ సమాగమనం కరసం పరతీక్షిస్ ుననటు
ే , ధరాీత్ుీడెైన రాముడికి తెలిసిఉంటే,
హనుమ అనుక ంటే హనుమపటే చలే గా ఉండు. సత్ూపరతిజా కల పూజూ సుగలీవుడు ననున ఈ దుఃఖస్ాగరం నుంచి త్రి౦ప జేసనేని, నువుి
హనుమంత్ుని బాధించక చలే గా ఉండు “ అని పరిశుదధ మనసుతో నాలుగు శ్ోేకాలతో పారరిధంచింది –
“మంగళాభి ముఖీ త్సూ స్ా త్దాసీ నీహాకపేః-ఉపత్సేథ విశ్ాలాక్షీ పరయ్ాతా హవూవాహన౦ “
“య్దూసి్ పతి శుశూ
ీ షా య్దూసి్ చరిత్ం త్పః –య్ది చాసే్ వక పతీనత్ిం”శ్రతో భవ హనూమత్ః” “
“య్ది కించి దనుకరీష స్ సూ మయ్ూసి్ ధీమత్ః –య్ది వా భాగూ శ్లషో మే “శ్రతో భవ హనూమత్ః “
“య్ది మాం వృత్్ సంపనాననాం, త్త్సమాగమలాలస్ాం –స విజఞన్నతి ధరాీతాీ “శ్రతో భవ హనూమత్హః “
“’య్ది మాం తారయిేదారూ ’సుసగలీవ ససత్ూ సంగరః –అస్ాీదుదఖా౦బుసంరో”ధాచీఛతో భవ హనూమత్ః “
‘ఆమ పారరధనలు విని వేడి తోక లోని అగిన శ్ాంతించి, సీతాదేవితో” హనుమ కు శుభమే” అని తెలియ్ జేస్ ుననటు
ే గా పరదక్షిణ జఞిలతో
మండాడు. అ అనలమే చలే బడితే త్ండిర అనిలుడు ఊరు కుంటాడా ?త్నవంత్ు కర్ వాూన్నన తీరుసూ
్ మంచులాగా చలే గా వీసూ
్ సీత్కు,
హనుమకు సుఖం కలిగేటే ు వీచాడు. “అగినకి వాయ్ువు తోడెైనటు
ే ”అనే స్ామత్ ఉంది. అగిన పరమాదం జరిగినపుపడు గాలిబాగా వీసే్
ఉపయోగించే స్ామత్. ఇకకడ రివర్స లో అగిన చలే దనానికి వాయ్ువుకూడా మరింత్ చలే గా వీచి తామిదద రం భాయిా భాయిా,జిగిన్న దయ స్ ులం
అని నిరూపించుక నానరు. ఇలా అగినకి చలే దనం లో వాయ్ువు తోడుపడటం అరుదెైన సంఘటన, దృశూమయను.
ఈ “బ్బహెమండ్ ది కరాన్ “విషయ్ం పాపం హనుమకేం తెలుసు ?మనసులో “అగిన ననున ఎందుకు దహించటం లేదు. పదద పదద జఞిలలేఉనాన,
నాకేమాత్రం బాధ కనిపించటం లేదు చందనం, వటా వేళళ గంధం పూసినటు
ే నా తోక చివర చలే గా ఉందేమిట ?ఇదంతా రామ పరభావమే.
ఆయ్న పరభావంతోనే సముదరమధూలో మైనాకుడు పైకి వచాచడు కదా. అత్నికే రామకారూం మీద ఆసకి్ ఉంట, అగిన ఎందుకు
సహకరించడు?సీత్ స్ౌమూత్ రాముని తేజసుస, వాయ్ు దేవుని

సేనహం వలనా దహించే సిభావం కల అగిన ననున కాలచటం లేదు

“అనుక నానడు.
“దాహూమానేచ లాంగయలేచిన్ య్ామాస వానరః - ‘పరదీప్ ో గిన రయ్ంకస్ాీనన మాం దహతి సరిత్ః –
“దృశూతే చ మహా జఞిలః కరోతి న చ మేరుజం –శిశిరసేూవ సంపాతో లాంగయలాగేీ పరతిషిా త్ః”
“రామ పరభావా దాశచరూం పరిత్ ససరితాం వతౌ-య్ది తావత్సముదరసూ మైనాకసూ ధీమత్ః –రామారధం సంభరమ స్ా్దృక్ మగినరనకరిషూతి ?
“సీతాయ్ాశ్ాచనృశం సేూనతేజస్ా రాఘవసూచ –పిత్ుశచ మామ సఖేూన న మాం దహతి పావకః “
వెంటనే సింహ నాదం చేస్ ూ పైకి యిెగిరి, రాక్షస సంచారం లేని పురదాిరం దగీ రకు వెళ్ే, మళ్ళళ పొ టా రూపం పొ ందగా బంధనాలన్నన
విడిపో య్ాయి –
“స భయతాి శ్ైల సంకాశః క్షణయనపునరాత్ీవాన్ –హు సితాంపరమాం పారపో్ బంధనా నాూవశ్ాత్య్త్ “
.బంధన విముకు్డెైన వెంటనే మళ్ళళ పరితాకారం దాలిచ అకకడునన ఇనుప గుదియ్ చూసి ,దానితో కావలి రాక్షసులను వాయి౦ చేసి చంపి
లంకను చూసూ
్ తోకనుండి వచేచ అగిన జఞిలలు మాలగా ఉననవాడుగా, కిరణ సమయహంతో ఉనన సూరుూడులా భాసి౦ చాడు హనుమ –
స తా నినహతాి రణ చండ వికీమః –ససమీక్ష మాణః”పునరేవ లంకాం-పరదీప్ లాంగయలాకృతారిచమాల్మ –పరకాశ్ాత్దిత్ూ ఇవారిచ మాల్మ “
ఇది 45 శ్ోేకాల 53వసరీ

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

వనం విరగొీటా , పంపిన కింకర దాిరపాలక మంతిరకుమార సేనాపత్ులనే ససైనూంగా చంపిన హనుమ దీమతాినిన అంచనా వేయ్లేక పో య్ాడు
రావణుడు. లేకపో తె తోకను కాలచమని చెపపటం ఏమిట ?అసలు రాక్షసులు కవిి౦చక ముందే అశ్ోక వననాశనం చేశ్ాడు. తోకకాలిసే్ ఇంకేం
పరమాదం తెస్్ ాడయ అనే బేసిక్ ఆలోచన మంతారంగం తెలిసిన అత్డికి రాకపో వటం విడూ
్ రంగా ఉంది. క లువులో అందరు మేదావులునాన ఎవరికీ
ఈ ఆలోచన త్టా లేదు. విభీషణుడికి త్టేా ఉండచుచ. కాన్న చెబ్బతేఈ “మొండి ము౦డావాడి “వలే ఏ పరమాదమో ఏదయ చంపకుండా వదిలి
రాజన్నతిని కాపాడుకరనేటే ు అననతో చేయి౦చాను కదా అని త్ృపి్ పడి మిననకుండి పో య్ాడని పిస్ ుంది . హనుమ “మామయలోడు “కాదు.
తోకకు గుడ్ లు చుటేాపుపడు, నగర వీధులోే తిరపిపనపుపడు పరిత్ సనినభ ఆకారం లో ఉనానడు. అలాగే పైకీ ఎగిరాడు. దాిరం దగీ రక చాచక,
బుదిధ పాదరసంలా పనిచేసి వామనత్ిం పొ ంది త్నబంధనాలు ఆటోమేటక్ గా ఊడి పో యిేటే ు చేసుక నానడు. ఇదే సమయ్ానికిత్గినటు
ే
పరవరి్ంచటం ఆలోచించటం ఆచరించటం అంటే. అది హనుమ లో పుషకలంగా ఉననది.
హనుమ తోకకు నిపపటాారని రాక్షస వనిత్లు సీత్కు చెబ్బతే ఆమ త్లే డిలిే పో యింది . త్నకరసం ఇంత్దూరం వచిచన రామదూయ్ అయిన
వాడికి ఏ అపాయ్ం జరుగరాదు అని భావించి అగినని పారరిధంచి త్నవూకి్తాినిన రామ పరభావాన్నన, సుగలీవ సంకలాపన్నన పరవర లాగా చెపుపక ని
“శ్రతో భవ హనూమత్ః “అని మనసూపరి్గా నాలుగు స్ారుే పారరిధంచింది. పతివరత్ ఐన ఆమ పారరధన మనిన౦చక పో తే అగినకి
పుటా గత్ులుండవు.అందుకే హనుమ తోకకు చందనం, వటా వేళళగంధం వెననపూస పటా ంచినంత్ గా వెంటనే చలే బడా్డు. త్నధరీం తానూ
చేశ్ాడు రామకారూం కరసం. డూడూ బసవననలా వాయ్ుదేవుడు కూడా సహకరించి మలయ్ మారుత్ంలా వీచి చలే బరచాడు.
తోక మంటలను అంత్కు ముందు భరిస్ ూ నగరమంతా తిరిగాడు. ఊరికే తిరగటమా అది కానే కాదు. పరతిఅంగుళం లోనూ ఏముందయ
బైనాకుూలర్ కళళతోనూ, ఎక్స రే నేతారలతోనూ చూసిమదడు మనసుసలో గాీఫిక్ చితారలు గలసుక నానడు రామ సుగలీవులకు నివేదించటానికి.
లంకవాసులకు హనుమ లాంగయల దహనమే చివరి వినోదం అయింది. ఐతే బాగా ఎంజఞయ్ చేశ్ారు బాజఞ భజంతీరల డపుపల మోత్లమధూ.
హనుమనూ చాలాదగీ రగా చూడగలిగారు. ఆత్రాిత్ ఇళలళ,ఒళలళకాలి లబో దిబో లేగా.
లంకను చూసూ
్ , త్నమనసులోని కరరిక తీరగా అధిక ఉతాసహంతో త్రువాత్ కర్ వూ౦ గయరిచ ఇలా ఆలోచించాడు “అశ్ోక వన భంగం చేశ్ా.
మహామహుల ైన రాక్షస సంహారం చేశ్ా. ఇక మిగిలింది లంకా దహనమే. ఇదిఒకకట పూరి్ చేసే్, ఇపపటదాకా చేసిన పనులవలన పొ ందిన
ఆయ్ాసం త్గుీత్ుంది. క దిద పరయ్త్నం తో చేసే ఈ పని వలన నా శీమ ఫలిసు్ంది.
“అలపయ్తేనన కారేూసిీన్ మమస్ాత్స ఫలః శీమః “
“నాతోకకునన నిపుపతో ఈ మహాగృహాలు త్గలబటా అగినకి సంత్రపణ చేస్్ ాను “.నాూయ్మేకదా.తోక కాలకుండా చలే బరచిన అగిన దేవుడికి
కృత్జా త్గా ఆ మాత్రమైనా చేయ్ాలి లేకపో తే కృత్ఘునడు అయిపో తాడు. అది ఆయ్న రక్ ంలో లేదు. అందుకే చకకగా ఆలోచించాడు.
“యోహూయ్ం మమ లాంగయలే దీపూతే హవూవాహనః –అసూ సంత్రపణ౦ నాూయ్ూం కరు్ మే ధిరీృహో త్్ మైః”
మరుపులతో ఉనన మేఘం లాగా వేగం తో మారుతి, మండే తోకతో లంకాపుర భవనాల పైభాగాలపై తిరిగాడు. ఒక ఇంటనుంచి మరో ఇంటకి
కరతిలాగా దూకుత్ూ, ఉదాూన మహా భవనాలలో సంచరించాడు. ముందుగా పరహసు్ని ఇంటపై దిగి చిచుచపటా . త్రాిత్ మహాపారుశవడు వజర
దంషా ,ా తేజశ్ాశలి శుక, ధీశ్ాలి స్ారణ, ఇళళను త్గల టాాడు. త్రాిత్ కరటాలో ఇందరజిత్, జంబుమాలి, సుమాలి రాక్షస గృహాలకు
“అగీ టా ాడు’..త్రాిత్ రశిీకేత్ సూరూ శత్ుర, హు సి కరణ, దంషా ,ా రోమశ, య్ుదయధ నీత్్ ,మత్్ ,ధిజగలీవ, భీకరుడెైన విదుూజిజ హీ,హసి్ ముఖ క ంపలకు
చిచెచటా , పిమీట కరాళ,పిశ్ాచ, శ్ోణితాక్ష, , కుంభకరణ, మకరాక్ష, య్జా శత్ుర, బరహీ శత్ుర, నరాంత్క, కుంభ, దురితాత్ుీడెైన నికుంభ, గృహాలను
వరుసపటా త్గలబటాాడు. ఒకక విభీషణుడి గృహానిన మాత్రం కాలచకుండా వదిలేశ్ాడు ‘.కారణం కృత్జా త్ . రావణ క లువులో రాక్షసరాజుకు
న్నతిపాఠం చెపపగల రాక్షస వీరుడు, దూత్ ను చంపకూడదు అనే రాజ ధరాీనిన రాజుకు రాజుకు గురు్ చేసి త్నకు పారణభయ్ం లేకుండా
మహో పకారం చేసినవాడు కనుక.
“వరజయితాి మహా తేజఞ విభీషణ గృహం పరతి “
లంకలోని సకల రాక్షస గృహాలను కాలిచవేసి, చివరికి రావణుడి భవనం దగీ రకు వచాచడు. బహురత్న శ్ోభిత్మై, సకల శుభ లక్షణాలతో
మేరుమందరం లా ఉననత్మైన రావణ పరధాన భవనానిన త్న”తోకాగిన”తో కాలిచ, పరళయ్ కాల మేఘంలాగా సింహ గరజన చేశ్ాడు.
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“త్త్స్ సిీన్ గృహే ముఖేూ నానారత్న విభయశితే –మేరు మందర సంకాశ్ల సరి మంగళ శ్ోభితే “పరదీప్ మగిన ముత్ుతూజూ లాంగయలాగేీ
పరతిసిాత్మ్-’నానాద హనుమాన్ వీరో య్ుగాంత్ జలదయ య్థా”
ఇపుపడు అగినకి వాయ్ువు తోడపడి మహా వేగంగా వీసు్ండగా లాంగయలాగిన పరళయ్ాగిన లాగా పరజిరిలిేంది. వాయ్ువు బాగా సహకరించి
ఆ అగినని నిమిషాలమీద అనిన ఇళళకూ పాకించి మహో పకారం చేశ్ాడు హనుమకు. మహా దారుణ నషా ం కలిగించాడు లంకకూ రావణ
సమయహానికి. ఇపపటదాకా వాడు వీచమంటే వీయ్టం, వదద ంటే మానేయ్టంలా ఆయ్న బానిస బత్ుకు గడిపాడు. ఇపుపడు త్నకరపం పగ
పరతీకారం తీరుచకరవటానికి పరళయ్ జంఝ లా విజుర ౦భించాడు. త్నకూ ఒక చాన్స లంకాదహనం లో లభించినందుకు మహదానందపడా్డు.
బంగారు కిటకీలు, ముతాూల మణుల రతానల తో నిరిీత్ భవనాలు మాడి భసీమైపో య్ాయి. పుణూం తీరగానే ఆకాశం నుంచి నేలకు పడిన
సిదధ ుల భవనాలాేగా రాక్షసభవన విమానాలు విరిగి నేల గయలాయి –
“తాని భగన విమానాని నిపేత్ు రిసుదాత్లే-భవనాన్నవ సిదధ ానా మంబరాత్ పుణూ సంక్షయిే”
అందమైన విలాసవంత్మైన త్మభవనాలన్నన త్గలబడుత్ుంటే,కాపాడుక నే పరయ్తానలు చేస్ ూ య్జమానులు “అయోూ !అగినయిే వానర
రూపం లో వచిచ దహించింది “అని ఏడుసూ
్ , పారిపో త్ునన చేసే భీకర నాదాలు అనిన వెైపులనుంచి వినిపించాయి”“నూన మేషో గినరాయ్ాత్ః కపి రూపేణ హో యితిః
పాలుతాగే పసిపాపలను చంకనెత్్ ుక ని సీ్ ల
ి ు కురులు వదిలేసి, ఆకీందనం చేస్ ూ త్గులబడుత్ునన ఇళళ నుండి నేలపై బడా్రు –‘
“కీందత్ూ ససహస్ా పేత్ుః స్ నంధయ్ధరాఃసి్ య్
ి ః –కాశిచ దగినపరలతేభోూ హరేీయభోూముక్ మయరధ జఞః”
అటాే పడినా వాల్మీకికి వాళళళ ఆకాశం నుంచి నేలమీద పడిన మరుపుతీగాలాేగా కనిపించారు“పత్ంతోూ రేజిరేభూ స్ౌసదామినసూ ఇవా౦బరాత్ “
కాలిన

భవనాలనుంచి వాటకి అలంకరించిన వజర వెైడూరూ రత్న,ముత్ూ,వెండి బంగారాదులన్నన కరిగి ‘న్నఱ ై”అంటే భసీమై అంటే

బంగారమైపరవహించటం హనుమ చూశ్ాడు. రత్నం లోనూ బ గుీ లోనూ ఉండే మయలపదారధం ఎలిమంట్స కారాన్ అనే పరమ సత్ూం ఇకకడ
ఆవిషాకరమై౦ దని పించి౦దినాకు. వజరంకాలిసే్ వచేచది బ గేీ.
అగిన కటా లు, గడి్ చేత్ త్ృపి్ చెందదు.అలాగే హనుమ రాక్షస గృహ దహనంతో త్ృపి్ చెందలేదు, అలాగే భయమి కూడా చావబడిన రాక్షసుల
చేత్ త్ృపి్ చెందలేదట ‘.మయడూ పంచభయతాలలోనివేగా. వాటకి దాహం ఎకుకవ.

అందుకే ఈ నషా ం వాళే కు ఆనలేదు త్ృపి్

కలిగించలేకపో యింది. ఇంకా ఎకుకవ నషా ం కావాలననమాట
“వజర విదురమ వెైదూరూ’ ముకా్ రజత్ స౦హితాన్-విచితారన్ భవనాన్ ధాత్ూన్ సూనద మానాన్ దదరశ సః”
“నాగినసు్ాపూతి కాషాానా౦, త్ృణానాంహరియ్యధపః –నాగేనరానపి విశస్ా్నాం రాక్షస్ానాం వసుంధరా “
త్గల లబడిన సకల వసు్జఞలం మోదుగ పువుిలాేగా, బయరుగ పూలలా, కు౦కుమలా వాట దరవూ సిభావానిన బటా పరకాశించాయి. తిరపురాలు
రుదురనిచే కాలచబడినటు
ే , లంకానగరం వేగవాన్ బలవాన్ మహాన్ హనుమాన్ చేత్ దగధం చేయ్బడింది “హనూమతా వేగవతావానరేణ మహాత్ీనా –లంకాపురం పరదగధం త్ రుదేరణ తిరపురాయ్థా”
హనుమ

అంటంచి విడిచిన అగిన లంకాపురాగాీన పరజిరిలిేన భయ్ంకరాగిన, జఞిలానల సమయహాలను పరజి లింప జేసి విరాజిలిే ంది.

వాయ్ువు తోడెైన ఆ ఆగిన,పరళయ్ాగిన వేగంతో పొ గ లేకుండా పరకాశిసూ
్ , రాక్షస భవనాలలో తిరుగాడుత్ూ, రాక్షస శరలరాలు అనే నేతితో
పరజిరిలేజేయ్బ డిన జఞిలలాేగాఆకాశం అంటుత్ూ పరిగాయి –
య్ుగాన్ కాలానల ఉలూ వేగ –ససమారుతో గినరివృదే దివి సపృక్-”విదూమ రశిీ రావనేషు సకర్ –రక్షశశరలరాజూ సమరిపతారిచః”
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ఆ మహాగిన కరట సూరూ పరభా భాసిత్ంగా, లంకానగరం అంతా చుటా వాూపి౦చి పిడుగులాేంట భయ్ంకర శబాదలు చేస్ ూ , బరహాీండానిన బదద లు
చేస్్ ో ందేమో ననిపిస్్ ో ంది–ఆదిత్ూ కరటీర సదృశ సుసతేజఞ –లంకాం సమస్ా్ం పరివారూ తిసా న్-లంకాం సమస్ా్ంపరివారూ తిసా న్-శబద ధ రనేకై రశని

పరరూఢెై-

రిాందనినవాండం పరభవౌ మహాగినః “
ఆకాశ పరూంత్ం వాూపించిన ఆ ఆగినరూక్ష కాంతితో,మోదుగుపూల రంగుమంటలతో కనిపించి కీమగా మంటలు త్గిీ, పొ గ చేత్ వాూపించిన
మేఘాలాేగా నలే కలువలాేగా పరకాశించాయి –
“త్తారమారా దగిన రతి పరవృదయధ –రూక్ష పరభః కింశుక పుషప చూడః-నిరాిణ దూమాకుల రాజయ్శచ-న్నలోత్పలాభాః పరచకాశిరే భారః”
“ ఈకరతిగాడుయ్ముడయ , వరుణుడయ , వాయ్ువో, రుదురడయ అగిన,సూరూ కుబేర చందురడయ అయిఉంటాడు. కేవల వానరుడు మాత్రం కాదు. సియ్ంగా
య్ముడేమో””?ఒక వేళఅనినలోకాలకు తాత్, సకల జీవ పో షకుడు ఐన బరహీ కరపం సకల రాక్షస సంహారానికై వీడి రూపం లో వచిచనదా ?-కిం బారహీణ ససరి పితామహసూ -”సరిసూ ధాత్ుశచత్ురాననసూ –ఇహా గతో వానర రూపదారల –రక్షోప సంహార కరః పరకరపః “
“మయడు విధాలుగా పరి చేఛద శూనూమైనదీ, ఇందిరయ్ గోచరం కానిదీ, కేవల మనసుకూ తెలియ్ శకూం కానిదీ, అదిితీయ్మైనదీ, ఐన వెైషణవ
తేజం త్న అస్ాధారణ ఆశచరూకర శకి్తో ఈ కపి రూపం దాలిచ వచిచందా ?”అని జఞానాదధికుల ైన రాక్షసులు అందరూ ఒక చోట చేరి
చరిచంచుకునానరు –
“కిం వెైషణవం వా కపి రూప మేత్ూ –రక్షో వినాశ్ాయ్ వరం సుతేజః –అనంత్ మవూక్ మచిన్ యమేకం-సిమాయ్య్ా స్ాంపరత్ మాగత్మ్ వా “
లంకలోని సకల వసు్జఞలం రాక్షస, అశి ఏనుగు, పక్షి మృగాలు భీకరమైన అరుపులతో రథ, వృక్షాదులు కాలటం వలన ఏరపడిన ధినితో ఆ
లంక దీన సిథతి లో భీకరధినులు కలది అయింది చేషా లుడిగి.
“అయోూ త్ండీర !అయోూ క డుకా !అయోూ పిరయ్ుడా !మిత్ురడా !పుణాూలతో

మంచి భోగాలు అనుభవించినఓ జీవిత్మా !”అనుక ంటూ

రాక్షసులు చేసే దీనాలాపనలు అంత్టా వాూపించి భయ్ం గొలుపుత్ునానయి –
“హా తాత్ హా పుత్రక కాంత్ మిత్ర –హా జీవిత్ం భోగయ్ుత్ం పుణూం –రక్షోభి రేవం బహుదా బృవదిాః -శబద ః కృతో ఘోరత్ర సుసభీమః “
అందరూ అనిన విధాలుగా శ్ాపో ప హత్ులాే చనిపో యినటు
ే ంది నగరం. పరళయ్ కాలం లో భగవంత్ుని కరపం తో నాశనం చేయ్బడిన భయమి
లాగా ఉనన దీనమైన లంకను హనుమ చూశ్ాడు. చేయ్ాలిసన విధింసం అంతా చేసేసి, ఇక త్నకు ఏమీ పటా నటు
ే కిమినానసి్ గా ఉండిపో యి
తిరకూట పరిత్ం పై హాయిగా కూరుచనానడు. ఒకస్ారి రాముడిని మనసులో సీరి౦చాడు. ఇలాంట దానికరసం ఆకాశం లో కాచుకు కూరుచనన
దేవత్లు పొ గడ్ లజలుే కురిపించారు. ఈవనం త్గులబటా టం,లంకాదహనం చేసిన హనుమాన్ ను వాల్మీకి మనస్ారా పొ గడ్ లు చేసి త్న
ఆనందాన్నన పొ ందుపరచి మనకూ ఆనందం కూరాచడు –
“మహాబలం మారుత్ త్ులూవేగం, మహామతిం వాయ్ు సుత్ం,వరిషాం-పరత్ుసుావురేదవ గణాశచసరేి”
“భంకా్వ వనం మహా తేజఞ హతాి రక్షాంసిసంయ్ుగే –దగాధవ లంకాపురలం రమాూం రరాజ స మహాకపిః”
దేవత్లతో పాటు కరరస్ట్ పాడారు గంధరి,సిదధ, మహరుిలు. వీరికి ఆనందం, ఆశచరూమయ కలిగాయి –
“త్త్ర దేవా సస గంధరాి సిసదాధశచ పరమరియ్ః –దృషాావ లంకాం పరదగాదం తాం విసీయ్ం పరమం గతాః”
హనుమను చూసి సకల భయత్ గణాలు పరళయ్ాగిన అనుక నానయి. వీరితో పాటు వంత్కలిపారు విదాూధర నాగ రాక్షస, య్క్ష మహాభయతాలు
మహదానందంగా. అకకడ వాళళళ లంకలో ఏడుపలు, పడబ బాలు. ఇకకడ ఆకాశం లో వీరంతా కేరింత్లు, పులకరింత్లు అభినందనలు.
“ఒళళళ కాలి ఒకడు ఏడుసు్ంటే చుటా కాలుచకరటానికి నిపుప కావాలని అడిగాడు వేరొకడు “అనన స్ామత్గా ఉంది దృశూం.
“దేవాశచ సరేిముని పుంగ వాశచ-గ౦ధరి విదాూధర నాగ య్క్షాః- భయతాని సరాిణి మహా౦ తి త్త్ర –జగుీః పరాం పీరతి మత్ులూ రూపం “.
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ఇది 51శ్ోేకాల 54 వ సరీ .
ఇదంతా హనుమ” లంకాదహన విభయతి యోగమే’.కడుపు నిండా కాలాచడు లంకను. కళళనిండా ఆ కాలుపల దృశ్ాూలను చూసుక నానడు.
రాక్షసుల ఆర్ నదాలు వీనుల విందుగా వినానడు. సీతాపహరణం అనే పదద త్పుపకు శ్ాంపిల్ చెపుపదెబా గా చేశ్ాడు. ఇనినఇళళళ మాడి మసి
అయి మహా తేజసుసతో ఉనన లంకానగరానిన మరు భయమిగా మారాచడు. రావణ రాక్షసుల గరాినికి రండవ పదద దెబా క టాాడు. భవిషూత్ు
్ లో
విభీషణుడు దుసా రావణుడి చెంత్ ఉండలేడని, మహా వెైషణవ భకు్డు కనుక రామపాదాలను త్పపక చేరుతాడని, చేరక త్పపదని ఊహించి
కూడా ఆ ఇంట జయలికి పో లేదు..చాలామంది రాక్షసుల క ంపలు త్గులబటాా డు. ఈపేరేన్నన ఎలా తెలుసు ఆయ్నకు ?బయ్ట నేమ్ పేే టు
ే
పటుాక నానరా ? అనుకరవచుచ.ఏ కావూంలోనెైనా రచనలోనెన
ై ా గీంథకరే్ చెబుతాడు,
ఈ దహనకాండ సరీ లోనూ మహరిి వాల్మీకి చాలసందరా శుదిధగా ఉపమాలంకారాలు వాడి శ్ోేకాలకు శ్ోభ కూరాచడు. చెపాపలిసన విషయ్ం
సపషా ంగా అరధమయిేటే ు చెపిప రంజింప జేశ్ాడు. అగినకి సంత్రపణం చేస్్ ాననానడు హనుమ. సుమారు య్ాభై ఏళళ కిీత్ం వరకు ఆందర దేశం
లో కాశ్ర రామేశిర తీరధ య్ాత్రలు చేసిన వారు ఇళళకు క్షేమ౦గా తిరిగి వచిచనపుపడుఇళళ వదద ఆయ్ా దేవతాపూజ చేసి కాశ్ర సంత్రపణ
రామేశిర సంత్రపణ చేసి బంధు మిత్రగణాలను ఆహాినించి, తాము తెచిచన గంగోదకం పాత్రలు, కాశ్ర కాలభైరవ తోరాలు పంచిపటా కమీని
విందు ఇచేచవారు. అపుపడు పరయ్ాణ స్ౌకరాూలు త్కుకవ కాశ్రకి వెళ్ళనవాడు తిరిగి వస్ా్డనే నమీకం త్కుకవునన కాలం, “కాశ్రకి పో యిన
వాడు కాటకి పో యిన వాడితో సమానం “అనన స్ామత్ బాగా వాూపించి ఉననకాలం కనుక అంత్ట ఆనందయ త్సవాలు జరిపేవారు. ఉత్్ ర భారత్ం
లో కూడాఇలాంటవి జరిపేవారా ?మనకు తెల్మదు. కాని వాల్మీకి మాత్రం చకకని “తెలుగు సంత్రపణ “చేయించాడు అగిన హో త్ురడికి
లంకాదహనం తో.
కాలే లంకా, అందులోంచి వచేచ పిడుగులాేంట వింత్ ధినులు, కారిచచుచలాంట వాలాగిన, జఞిలాగిన రంగు మోదుగు పూలలా ఉందనటం,
దహూమాన వసు్వుల కు అనుగుణంగా అగిన శిఖమోదుగ, బయరుగు, పూల రంగు, కుంకుమవరణ శ్ోభిత్మవటం మహా గొపప అలంకారాలు.
విలువెైన రత్న వజర సిరణ రజతాదులు కాలి పరవాహమై పరవహించటం కళళకు కటా నటు
ే వరిణంచాడు కవి వాల్మీకి . అగినకి ఆహుతెైన జనం పటా
శ్ోకాలు, హృదయ్ విదారకంగా చూపాడు. త్ండురలను క డుకులను పిలేలను భర్ లను భారూలను మిత్ుర లను కరలోపయిన వారి రోదనాలు
ఎంత్ట కరోకటక హృదయ్ానెైననా దరవింప జేస్ ుంది. అదీ కవితా శిలపం.
కాలి బయడిదెైన లంక శ్ాపం చేత్ దగధమైనటు
ే , పరళయ్ం లో భగవంత్ుని కరపం చేత్ నాశనం చేయ్బడిన భయమిలా కనిపించిందని స్ొ గసైన
వరణన చేశ్ాడు. అసలు ఇంత్ వినాశనానికి కారణం ఏమిట అని విత్రిక౦చుక నానరు జనం.దికాపలకులలో ఎవరో ఒకరు వానర రూపం లో వచిచ
ఉండాలని, లేకపో తె సకల లోక పితామహ బరహీదేవుని కరపమే ఈ రూపంలో వచిచ నాశనం చేసిందని క ంచెం పై ఆలోచన ఉననవారు
భావించారు. ఎవరూకాడు య్మధరీరాజే లేక పరళయ్కాల రుదురడే వచిచ ఉంటాడు “బాబాయ్” అనుక నానరు మరి క ందరు. ఆ పై స్ాథయి
బుదిధ సూక్షీత్ ఉననవారు మాత్రం”రచచ బండ” దగీ ర చేరి తీరికగా సృషిా,సిథతి లయ్ాలకు ఆదిమయలం,తిరవిధ పరిచేచదూ శూనూం, ఆదూంతాలు
లేని, అదిితీయ్మైనది మనోవాగతీత్మైనది,తెలుసుకరవటానికి అస్ాధూమన
ై ది

అయిన పరబరహీ౦ అనే వెైషణవ తేజమే ఆశచరూ శకి్తో కపి

రూపంగా వచిచ౦ది అనుక నానరు. విషు
ణ మయరి్కి మహాకపి అనే పేరు కూడా ఉంది కదా. ఈ ఊహ బాగానే ఉంది. ఇందరి ఊహలకు హనుమ
గొపప పనికలిపంచాడు తాను చేసిన లంకాదహనం తో. ఇదీ ఆయ్న వూకి్త్ింలో ఒక భాగమే.
ఇది లంకా దహనమే కదా ఏదయ పైపైన లాగించేదద ాం అనుకరని మొదలుపడితే ఏదీ వదలానిపించక అనినటన్న సురూ శి౦చాలిస వచిచంది. దేన్నన
విడువ బుదిధకాలేదు. అంత్ట చికకదనం చకకదనం ఉంది ఈ సరీ లో. కవి మహరిి వాల్మీకి కి మరోమారు కైమోడుపలు.
లంకను సరివిధాలాత్న వాలాగినతో దహింప జేసినమహాబల హరిసత్్ మ హనుమ, సముదర జలాలలో తోకను ముంచి అగిన చరాచడు –
“లంకాం సమస్ా్ంసందీపూ లాంగయలాగినం మహాబలః –నిరాిపయ్ామాస త్దా సముదేర హరి సత్్ మః “
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సరివిధాల విభవం చెడిన లంకను ఒకస్ారి మళ్ళళ చూసిఒకకస్ారి భయ్పడి త్ననుతాను ని౦ది౦చుక ని మనసులో” లంకను కాలిచ యిెంత్
నిందూమైన పని చేశ్ాను ?పరజిరిలేే అగినని న్నళళతో చలాేరిచనటు
ే , ఎవరు త్నకరపానిన సిబుదిధతో నిరోధించుక ంటారో వారు మహాత్ుీలగు
పురుష శ్లీసా ులు,మహాత్ుీలుకదా?”-ఈ శ్ోేకం లోకం లో బాగా పరచారమైంది.
“ధనాూ సే్ పురుష శ్లీషా ా ఏ బుదాధయ కరప ముతిథ త్మ్-నిరు౦ధ౦తి-మహాతాీనో దీప్ మగిన మివా౦ భస్ా”
“కరపం హదుద మీరితే పాపం చేయ్కుండా ఎవరుంటారు ?కరపంతో పదద లను కూడా చంపుతారు, కఠినమైన మాటలతో సత్ుపరుషులను
ఆక్షేపిస్్ ారు –
“కుీదధ ఃపాపం న కురాూత్కః కుీదయధ హవాూ దు
ీ రూనపి –కుీదధ ః పరుషాయ్ా వాచా నర స్ాసధూనదిక్షిపేత్”
విపరలత్మైన కరపం లో ఏది మాటాేడాలో ఏది కూడదయ తెల్మదు. కరపించిన వాడు చేయ్రాని పని, ఎకకడా మాటాేడరానిది ఉండదు లోకం లో.
“వాచాూవాచూం పరకుపితో న విజఞనాతి కరిహచిత్ –నా కారూ మసి్ కుీదధ సూ నా వాచూం విదూతే కిచిత్ “
“మనిషిలో పలుేబ్బకి ఉనన కరపానిన శిధిలమైనకుబుస్ానిన పాము వదిలేసన
ి టు
ే ఓరుపతో తొలగించుకుననవాడే పురుషుడు అనబడుతాడు.
ఇదికూడా అదుాత్ ఉపమానం
“య్ ససముత్పతిత్ం కరీధం క్షమయిెైవ నిరసూతి –య్థయ రగస్ వచం జీరాణ౦ సవెై పురుష ఉచూతే”
“ముందూ

వెనుకలు చూడకుండా ఆలోచించకుండా మహాపాపం చేసి సీతాదేవిని కాలిచ స్ాిమి దయర హి, ఘాత్కుడిన్న అయ్ాూను. లంక

అంతాపూరి్గా కాలిపో తే, జనకీదేవికూడా త్గులబడే ఉంటుంది. తెల్మకుండా నా పరభువు కారూం పాడు చేశ్ాను. ఎవరిన వెత్కటానికి ఇంత్ దూరం
శీమపడి వచాచనో, ఆపనిని పూరి్గా నాశనం చేశ్ాను. లంకను కలచి సీత్ సంరక్షణ చేయ్లేకపో యిన మందభాగుూడను “-పశ్ాచతా్పం తో
చేసిన పాపాలన్నన పో తాయి అనటానికి ఈ దృశూం ఉదాహరణ. తొందరపాటు తెచేచ అనరధం ఎలా ఉంటుందయ చెపేప విషయ్ం.
“అచింత్ యితాి తాం సీతా మగినదం స్ాిమి ఘాత్ుకం –య్ది దగాద తిియ్ం లంకా నూనా మారాూపి జఞనకీ –దగాద తేన మయ్ా భరు్రహత్ం
కారూ మజఞనతా –మయ్ాహిదహతా లంకాం న సీతా పరిరక్షితా “
“నా అనేిషణ ఎవరికరసమో ఆ సీతాదేవినే నాశనం చేసుక నానను. లంకలో ఏమయలా మిగలక దహనమైంది కనుక ఆమ త్గులబడే ఉంటుంది.
నా అవివేకం వలన నాస్ాిమికారూం చెడిపో యి౦ది కనుక నా పారణాలు ఇకకడే వదలటం మంచిది. అగినలో దూకనా బడబాగినలో పడనా
సముదరం లోపడి, అందులోని జీవులకు ఆహారమవినా. మొత్్ ం దూత్కారూం వూరధం చేసి ఏముఖం పటుాక ని సుగలీవ రామాదులను
చూడగలను ?నాలోని కరతిసిభావానిన చంచలతాిన్నన,రోష దయ షాన్నన పరదరిశంచిన వెరిీ వెంగళపపను. అని త్నను తానె బాగా ఎసిామేట్స
చేసుక నానడు హనుమ. ఇదీ ఆయ్న వూకి్త్ిం లో భాగమే. ఆత్ీ విమరశ లేనిది మనిషి ఎదగడు. ఎదిగే, ఎదిగిన,ఎదుగుత్ునన మహాకపి
కనుక చకకగా తాపీగా త్నపనులనినటన్న ఒకస్ారి నెమరేసుక ని పశ్ాచతా్పం చెందాడు. చేసిన దయ షానికి పరతికిీయ్లు అనిన కరణాలనుంచీ
ఆలోచించాడు. త్నవానర చేషాలను చెపుపతో “స్ారల త్నవాలం”తోనే క టుాకునన ఘనుడు సుందర హనుమ. చెడ్ పని చేశ్ానని పించినపుడు
మనసు పరిపరి విధాల పొ త్ు౦దనటానికి ఈ విషయ్ం కూడా గొపప స్ాక్షూమే.
“ఈషతాకర మిదం కారూం కృత్మాసీ నన సంశయ్ః –త్సూ కరీదాభి భయతేన మయ్ా మయలక్షయ్ః కృత్ః”
“వినస్ాా జఞనకీ నూనం న హూ దగధః పరదృశూతే –లంకాయ్ా౦ కశిచదుదేదశసరాిభసీీ కృతా పురల “కిమగౌననిపతామూదూ” ఆహో సిి దాడబా ముఖే
–శరలర మాహో సతాినాందదిీ స్ాగర వాసినం “
“ఈషతాకరమిదం “శ్ోేకం మలాేది చందర శ్లఖర శ్ాసి్ గ
ి ారు త్రచూ ఉటంకిస్్ ారు.
“మయ్ా ఖలుత్దే వేదం రోష దయ షాత్ పరదరిశత్ం -పరథిత్ం తిరషు లోకేషు కపిత్ి మనవసిథత్ం
“రజయ గుణంతో నేను చేసిన పని ఎందుకూ పనికి రాకుండా పో యింది . రజయ గుణానికి కారణమైన కరీధానికి లోబడి సమరధత్ ఉనాన, సీత్ను
రక్షించలేక పో య్ాను. ఆమ మరణిసే్ రామ స్ో దరులు ఎలా బరత్ుకుతారు?. వాళళళ లేకపో తె సుగలీవుడు, అత్ని బంధువులు అందరూ నశిస్ా్రు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

“-రజయ గుణం ఎలా క ంపకు అగేీటా స
ే ్ ుందయ హనుమ తో చెపిపంచాడు మహరిి . రజసుస వలన కరపం, కరీధం పరిగి చేయ్రాని అనరాధలన్నన
చేయిసు్ంది. దానిన అదుపులో పటుాక ంటేనే మనిషి మన్నషి అవుతాడు. లేకపో తె పత్నం అంచున నిలబడిపో తాడు. సీత్ మరణం ఎందరికి
మరణకారకమౌత్ుందయ హనుమ గొపపగా విశ్లేషించుక నానడు. ఏదయ ఆకుటు౦బానిక నాశనం కాదు, సుగలీవాది కపి వరులకు కూడా. అదీ
ఇంత్టతో ఆగితే పరవాలేదు. మొత్్ ం అయోధూ,మిథిల పరజలందరికీ జీరిణంచుకరలేని విషయ్మై మరణ కారణం అవుత్ుంది. ఇకకడే హనుమలో
ఉనన అసల ైన మానవతాినిన అందించాడు మహరిి.
ధిగసు్ రాజసం భావ మన్నశ మనవసిథ త్ం –ఈశిరేణాపి య్దారగా నీయ్ా సీతా న రక్షితా “
“వినస్ాాయ్ాంత్ు సీతాయ్ాంతావుభౌ వినశిషూత్ః –త్యోరిినాశ్ల సుగలీవః సబంధు రిిన శిషూతి”
“ఏత్ దేవ వచః శుీతాి భరతో భారత్ృ వత్సలః -ధరాీతాీ సహ శ్ాత్ురఘనః కథంశక్షూతి జీవిత్ుం “
“ధరీనిసా కల ఇక్షాికు వంశజుల ైన రామాదులు నలుగురు నశిసే్ , పరజలంతా శ్ోక పీడిత్ులవటం త్ధూం. భాగూ హీనం తో నేను ధరాీరధ
సంగీహణం చేయ్కుండా, రోషం అనే దయ షం పటా పీడించి లోకానికే చేటు తెచాచననటం సపషా ం ‘ ధరాీరధ సంగీహణం చేయ్కపో వటం వలే కలిగే
చేటు రోషదయ షం అనే పిశ్ాచిపడితే కలిగే అనరధం చకకగా విశ్లేషించాడు. ఇవన్నన ఆయ్నకే కాదు మనకందరికీ మహా వాకాూలులాగా మహా న్నతి
వాకాూలు. తొందరపడటం యిెంత్ పరమాదమో చెపేప సందరాం.
“ఇక్షాికు వంశ్ల దరిీసేా గతే నాశ మసంశయ్ం –భవిషూంతి పరజఞ ససరాి శ్ోశక సంతాప పీడితాః”
“త్దహం భాగూ రహితో లుప్ ధరాీరధ సంగీహః –రోష దయ ష పరలతాతాీవూక్ ం లోక వినాశ్ానః “
ఇలా బాధతోమధనపడుత్ునన హనుమకు క నిన శుభ శకునాలు గోచరించగా మళ్ళళ మనసులో “అనవదూ స్ౌందరూ రాశి, మంగళ రూపిణిసీతా
దేవికి ఆమ తేజసేస రక్షణగా ఉండగా,ఆమ నశించదు.అగిన అగినని దహి౦పదు కదా !ధరాీత్ుీడు, మహా తేజశ్ాశలి రాముని భారూ సీత్కు
ఆనే పవిత్ర నడవడి శ్రలమే రక్షిస్ ుంది. అగిన ఆమను తాకటానికి కూడా అరుహడు కాడు”అనుక నానడు. అసలు అగినకి రక్షణ ఏమిట. అగిన
జయలికి ఎవరొచిచనా మసి అవటమే కదా. ఆమ శ్రలమేసీతాదేవి అగిన లాంట రక్ష. ఆమ తేజసుస ఆమకు సంరక్షణ. అగిన హో త్ురడు కూడా
ఆమను తాకటానికి పనికి రాడు అని హనుమ అనానడు అంటే ఆమ శ్రల పావిత్రయం, పాతి వరత్ూం ఎంత్ట మహో ననత్మైనవో ఆమను చూడగానే
గీహించిన సూక్షీగాీహి హనుమ. మొదటోే ఏదయ క ౦పమునిగిపో యినటు
ే బాధ, భయ్ం పడా్డుకాని త్రచిచూసి ఆమను ఎవరూ
ఎమీచేయ్లేరని సిదద ా౦తీకరించాడు.అందుకే రావణ సంహారానంత్రం రాముడు ఆమ శ్రలపరలక్షకు అగిన పరలక్ష పడితే , అగిన ఆమను తాకటానికి
కూడా భయ్పడి మిననకుండిపో య్ాడు. కనుకనే ఆమ అగిన సిరూపిణి అనానడుహనుమ అగిన మరో అగినని దహనం చేయ్దు చేయ్లేదు
అని తీరాీనించాడు. ఎరుక కలగటం అంటే ఇదీ. మొదటోే కపి లక్షణం త్రాిత్ “మహాకపి దీవిశ్ాలత్ “హనుమ వూకి్త్ింలో భాగం. ఆయ్న
భయ్పడినటు
ే ఏదీ జరగలేదు కనుక సరిపో యింది. జరిగి ఉంట ?ఊహించరాని మహా విపత్ు
్ .
“అథవా చారు సరాింగల రక్షితా సేిన తేజస్ా –న న శిషూతి కళాూణీ నాగిన రగౌన పరవర్ తే “
“నహి ధరాీస్ నస్ సూ భారాూ మమిత్ తేజసః –సిచారితారభి గుపా్ం తాంసరర షుామరహతి పావకః “
మరిక ంత్ విచారణ చేస్ ూ హనుమ “కాలచటం అగిన సిభావం. దానికి నాశనం లేదు. సరికాల సరాివస్ ల లోనూ దానికి దహన శకి్
ఉంటుంది. అగిన”ఆఫ్ా రాల్ “ నాతోకనే కాలచలేకపో తే, పూజుూరాలు అగిన హో త్రం వంట సీత్ జయలికి వెళళళ స్ాహసం చేయ్గలడా “అనుకరని మైనాక
వృతా్ంత్ం ఒకస్ారి గురు్కు తెచుచక ని, ఆశచరూపడి మళ్ళళ మనసులో “త్పం, సత్ూం, అననూ పతిభకి్ తో సీతాదేవి అగిననే దహిస్ ుంది కాన్న,
అగిన ఆమను ఏమీచేయ్లేదు”అనుకరని ఆమ ధరీ పాతివరతాూలను సీరిస్ ూ ఉండగా మహాత్ుీల ైన చారణుల వాకాూలు”ఆహా !ఏమి
ఆశచరూం?హనుమంత్ుడు రాక్షసుల ఇళళలోేభయ్ంకర దుససహజమైన అగినని రగిలిచ దుషకర కారూం అదుాత్ంగా చేశ్ాడు. పారిపో యిే రాక్షస
సీ్ ల
ే గా, మిదెద, దాిర,
ి ు, ఆబాల వృదుధల జనాల కలకలం, పదద ధినులతో క ండ గుహ లలో నాదం పరతిధినిసు్ండగా, ఆకీందనలు చేస్ ుననటు
పారకారాలతో లంక అంతా త్గలబడింది కాన్న సీత్ కాలక పో వటం ఆశచరూం కలిగించింది “ అననమాటలు హనుమకు వినిపించాయి. త్నకు
కనిపించిన శుభ శకునాలు, త్న మనో నిశచయ్ం, సీతా దేవి పాతి వరత్ూం, రామ పరభావం మొదల ైన సుగుణాల కారణాలతో, చారణ వాకాూలతో
మనసులో ఆనందం పొ ందాడు. ఉపశమనం కలిగింది.
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“అహో ఖలు కృత్ం కరీదుషకరం హి హనూమమతా –అగినం విసృజతా భీక్షణ౦ భీమం రాక్షస వేశీని”
“పరపలాయిత్ రక్షః సీ్ ి బాల వృదధ సమాకులా –జనకరలాహలాధాీతా కీందంతీ వాదిర కందరే “
“దగేధయ్ం నగరల సరాి స్ాటా పారకార తోరణా-”జఞనకీ న చ దగేధతి”విసీయో దుాత్ ఏవ నః “
చివరికి హనుమ త్నకరరిక నెరవేరి సీత్కు ఏ ఆపదా కలగలేదని తెలిసిక ని, మళ్ళళ ఒకకస్ారి ఆమను దరిశంచి తిరిగి వెళే ాలని
నిశచయించుక నానడు. ఎవరో ఆకాశ రామననలు చెబ్బతే నమిీ వెళ్ళపో తే హనుమ ఎలా అవుతాడు ?తానూ సియ్ంగా సీత్ను చూసి ఎసరాన్
ల
చేసుక ని సంత్ృపి్ చెందాకే తిరుగు పరయ్ాణం చేయ్ాలననది మహామతిమాన్ హనుమాన్ తీసుక నన మరో మగా నిరణ య్ం. అందుకే సుందర
కాండ అంత్సుందరమైనది.
“త్త్ః కపిః పారప్ మనోరథారధ -స్ా్ మక్షతాం రాజసుతాంవిదితాి –పరత్ూక్షత్ స్ా్ంపునరేవ దృషాావ –పరతి పరయ్ాణాయ్ మతిం చకార “
ఇది 35శ్ోేకాల 58వ అధాూయ్ం
ఈ సరీ లో కరటబుల్ కరట్స ల ైన శ్ోేకాలు చాలా ఉనానయి. అన్నన ఆణిముతాూలే. నేనూ, చాలామంది రేడియో లో సూకి్సుధలో, ఆలోచనాలోచనం
లో ఉపయోగించుక ననవే. పరవచనాలలో మహామహులంతా ఉదాహరించేవే . అంత్ట స్ారికాలికమైన సతాూలునన శ్ోేకాలు మాత్రమే కావు.
మహరిి మాటలు. శిరో దారాూలే. కనుక ఈ సరీ కూడా చాలా ముఖూమైనదే అని పిస్ ుంది. హనుమ గుంజఞటన, మనో నిశచయ్ం, తాను చేసిన
పని అవత్లి వాళే కు అపకారం చేసే్ బాగానే ఉంటుంది కాని. “మన అనుక నన” వాళే కు ఏదెైనా జరిగితే త్టుాకరలేరు. అదీ లోక సహజం. దీన్నన
గొపపగా చితిరంచాడు. త్న కరతి చేసాలకూ బాధ పడా్డు. చివరకు సీతారాముల నిరీల నిషకలీష మనస్ త్ిం కూడా లోకానికి చాటాడు.
ఈ సరీ లో హనుమ అంత్రీధనానిన మహో త్ురూసాం గా వాల్మీకి కవి తీరిచ దిదద ాడు. హనుమ ఏక పాతారభినయ్ానికి, సరి గుణ, రస,
అలంకార సుశ్ోభిత్౦గా రాశ్ాడు కవివాల్మీకి. ఎవరైనా ఈ సరీ ను ఏక పాతారభినయ్ం చేశ్ారో లేదయ నాకు తెల్మదుకాన్న, చేసే్ మహాదుాత్
రసకందాయ్ంగా ఉంటుందననది మాత్రం సత్ూం. మహరిి రచనా, మజఞకానా !
చేయ్ాలిసన లంకా దహనం కూడా సంత్ృపి్ గా చేసి హనుమ శింశుపా వృక్షం కిీంద ఉనన సీతాదేవిని దరిశంచి నమసకరిచి “నా భాగూవశం
వలన అమాీ నినున ఏ ఆపదారాని దానిగా చూసు్నానను “అనానడు. సీత్కూడాతిరుగు పరయ్ాణానికి సిదధ పడిన హనుమను ఆతీీయ్ంగా
పలకరించి “హనుమా !శత్ుర సంహారకా !నువ ికకడివే సరి రాక్షస సంహారం చేసి, ననున నా రామునికి సమరిప౦చ గలసమరుదడవు. దీనివలే
న్నకీర్ ి పరుగుత్ు౦ దనే కాని రాముని కీర్ ి పరగదు. ఆయ్నే వచిచ శత్ుర రాక్షసులను చంపటమే శ్లీయ్సకరం శ్ోభకరం. నువుి వెళ్ే ఆయ్నకు
అనిన విషయ్ాలు చెపిప, ఇకకడికి రావటానికి త్గిన పరయ్తానలకు అనుగుణ౦గా నువుి ఆయ్నకు చెపుప.
హనుమ సీత్కు పరత్ుూత్్ రంగా “అమాీ !రాముడు అనినరకాల సైనూంతో త్ిరలోనే ఇకకడికివచిచ రాక్షుల౦దరలన చంపి , న్న శ్ోకం తీరుస్ా్డు
“అని ఓదారుపగా చెపిప తిరుగు పరయ్ాణం చేయ్బో త్ూ, సీత్కు వీడయ కలు చెపిప అత్ూంత్ త్ిరగా రామ దరశనం చేయ్ాలనన హడావిడిలో”
అరిషాం “అనే పరిత్ శ్లీస్ా ానిన ఎకిక అనేక జలపాతాలతో అనేక వృక్ష ఫల పుషపజఞత్ులతో పక్షులు జంత్ువుల సమయహాలతో ఉనన, గాలికికదలే
కీచకాలు వెదురు పొ దల ధినితో బుసలు క టేా సరప సమయహాలతో. త్పసుసకు ఉపయోగపడే పరశ్ాంత్ గుహలతో మేఘాలను అందుక నే
శిఖర సమయహాలతో, దాత్ు స్ారవంతో ఉననఅరిసా పరిత్ శిఖరం ఎకిక, ఒకకతొకుక తొకకగా క నిన క ండ చరియ్లు విరిగిపడగా హనుమ దక్షిణ
తీరం నుంచి ఉత్్ ర తీరానికి పరయ్ాణి౦చాలని బయ్లేదరాడు, ఆ పరిత్ం పై ఉనన సకల పుషప జఞలం హనుమకు వీడయ కలు చెబుత్ుననటు
ే పూల
వాన కురిపించాయి. పదద చెటే ు విరిగి నేల వారలాయి.
గుహా౦త్రాాగం లో ఉనన సింహాలు హనుమ పాద ఘటా నం తో పీడింపబడి భయ్ంతో భీకరంగా అరవగా ఆ ధిని ఆకాశ్ానిన చీలుచక ని
అంత్టా వినబడింది –
“ఆరురోహ గిరి శ్లీషా మరిసా మరిమరదనః-త్ుంగ పదీకజుస్ాాభి రలనలాభి రినరాజిభిః”
“కందరాన్ రస్ాథనాంపీడితానాం మహౌజస్ాం-సిమహ ానాం –నినదయ భీమో నభో భినద న్ స శుశుీవే “
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ఈ భయ్ంకర ధినులకు విదాూధర సీ్ ల
ి ు భయ్ంతో వస్ా్ాలు జఞరి, చిందరవందరై, ఆభరణాలు స్ాథనాలు త్పిప, పరిత్ం ఉంచి ఆకాశ్ానికి
ఎగిరాయి –
“స సరస్వాూ విదధ వసనా వాూకుల్మకృత్ భయషణాః-విదాూధరూససముపాతాళానికి పేత్ుః సహస్ా ధరణీధరాత్ “
పదద పదద పాములు యిెరీని నాలుకలతో, విషసరాపలత్లలు పరిత్ం నుంచి పైకి ఎగిరిపో య్ాయి. కిననర విదాూధర గందరి,య్క్షులు త్మ
స్ాథనాలు కరలోపయి గత్ూంత్రం లేక వాళలళ ఆకాశం లో చేరారు. హనుమ తొరకికడికి అరిషాపరిత్ం పాతాళానికి కుంగిపో యింది. స చ భయమిధరః శ్రీమాన్ బలినా తేన పీడిత్ః - “సవృక్ష శిఖరోదగీః పరవి వేశ రస్ాత్లం “
పదియోజనాల వెడలుప, ముపైఫ యోజనాల ఎత్ు
్ ఉనన అరిషా పరిత్ం అణగారి భయమితో సమానమైనది.
“దశయోజన విస్ా్ర సి్ ౦
ి శదయ ూజన ముచితూత్ః –ధరణాూం సమతాం య్ాత్ః స బభయవ ధరాధరః “ తీవర త్రంగాలతో క టా బడిన తీర పరదేశం కల
భయ్ంకర సముదారనిన అవల్మలగా దాటటానికి బలవాన్ వీరూవాన్ దీమాన్ హనుమాన్ ఒకక స్ారిగా ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు –
“స లిలంఘ యిషురలామం సలిలం లవణారణవం-కలోేలా స్ాఫల వేలాంత్ ముత్పపాత్ నభో హరిః”
ఇది 34శ్ోేకాల 56 వ సరీ
ఇందులో హనుమ మళ్ళళ చివరిస్ారిగా సీతాదేవిని చూసి, ఆమ దుఖానిన పో గొటేా మాటలు చెపిప, రాముడు ససైనూంగా త్ిరలో వస్ా్డనే
భరోస్ా ఇచిచ, సలవు తీసుక ని తిరుగు పరయ్ాణానికి బయ్లేదరాడు. ఇపుపడు అరిషా పరిత్ం ఎకాకడు ఆకాశం లోకి ఎగరటానికి. ఆయ్న
తోరకుకడికి” అరిసాం” పాతాళానికి దిగిపో యింది. ఇకకడ నాకు ఏమి అనిపించిందంటే అనిన రూపాలలో ఉనన అరిషాం తొలగిపో యి, రాముడు
రావటానికి” ల ైన్ కిేయ్ర్ “అయింది అని. సీత్ హనుమ పరాకీమం ను మచిచ, ఐతే సీత్ దుఖం రాముడు వచిచ తీరాచలిసందే కాని,, హనుమ
చేయ్ాలిసనపని కాదని సపషా ం చేసింది. ఆయ్న త్ిరగా వచేచటు
ే నచచ చెపపమని నొకిక మరొకకస్ారి చెపిపంది . కనుక ఆశ్ావహంగా ఈ సరీ
ముగిసింది.
చందురడు తెలే కలువగా, సూరుూడు న్నరు కరడిగా, పుషూ, శీవణా నక్షతారలు కలహంసలుగా మేఘాలు నాచు, తీరపు పచిచక భయమి గా,

పునరిసు నక్షత్రం పదద చేపగా, అ౦గారకగీహం మహా మొసలిగా, ఐరావత్ం మహా దీిపంగా, స్ాితీ నక్షత్రం హంసగా, గాలి తాకిడిచే పుటా న

అలల వంట చందర కిరణాలేచలే ని న్నరుగా, అనేక వరాణలతో ఉనన య్క్ష, గంధరుిలు వికసించిన తామరలుగా, కలువలుగా, అపార మైన రండవ
మహా సముదరంలాగా రమణీయ్మైన ఆకాశ్ానిన హనుమంత్ుడు ఏమాత్రం అలుపూ స్ొ లుపూ లేకుండా వాయ్ు వేగం తో పదద నావ

సముదారనిన దాటనటు
ే దాటాడు. ఆకాశ్ానిన మహాసముదరంగా అందులోని వివిధ విషయ్ాలను త్గినటు
ే గా సముదరంలోని విషయ్ాలతో గొపపగా

పో లిచ చెపిపన శ్ోేక చత్ుసా య్ం.కాళ్దాసఅభిజఞాన శ్ాకుంత్లం లోని నాలుగవ సరీ లోని నాలుగు శ్ోేకాలు యిెంత్ చిరసీరణీయ్మైనవో,నా
దృషిాలో ఈ నాలుగు కూడా అలాంటవే. కాన్న ఎవరి దృషిాలోను ఇవి పడినటు
ే ఎవరూ ఎకకడా పదద గా ఉదాహరించినటు
ే నాకు కనిపించలేదు.
లేక నేనే చూసి ఉండక పో నూ వచుచ, అదుాత్మైన ఉపమానాలతో వాల్మీకి కవి మహరిి వరిణంచిన దృశూకావూం ఈ నాలుగు శ్ోేకాలూ –
“స చందర కుముదం రమూం, స్ారక కారండవం శుభం –తిషూ శీవణ కాదంబ మభర శ్ైవాల శ్ాదిలం “
“పునరిసు మహామీనం, లోహితాంగ మహాగీహం –ఐరావత్ మహాదీిపం, స్ాితీ హంస విలోళ్త్ం”
“వాత్ సంఘాత్ జఞతోరిీ చందారంశు శశిరా౦బమత్-భుజంగ య్క్ష గ౦ధరిపరబుదధ కమలోత్పలం “
“హనుమానాీరుత్ గతి రీహానౌ రివ స్ాగరం – అపార మపరిశ్ాీంత్ః పుపుేవే గగనారణవం..”
ఆకాశ చారి హనుమ ఆకాశ్ానిన మింగేసే వాడిలా, చందురని గోళళతో గలరేసే వాడిగా, నక్షతారలు సూరుూడు తో ఉనన ఆకాశ్ానిన హరించే వాడిలా,
మేఘాలను ఆకరిించే వాడిలా దూసుకు పో య్ాడు. మహా మేఘాలు హనుమ సంపరకం తో తెలుపు, యిెరీని ఎరుపు, పసుపు, నలుపు,
ఆకుపచచ రంగులతో పరకాశించాయి. ఇకకడకూడా అదుాత్మైన భావన“పాండు రారుణ వరాణని,న్నల మానిజ షాకాని చ –హరితారుణ వరాణని మహాభారణిచకాశిరే “
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అలాంట మేఘ సముదాయ్ాలలోసేిత్వస్ ి దారి హనుమ దూరి పో త్ూ, ఒకర స్ారికనిపించీ మరోస్ారి కనిపించకుండా ఆకాశ చందురని లాగా

ఉంటునానడు. ఈ “వానర చందురడి”ని రండు శ్ోేకాలతో వరిణసే్ కాని వాల్మీకి మనసు సంత్ృపి్ పడలేదనుక ంటా -“పరవిశ్ాననభర జఞలాని నిషపత్౦ శచ పునః పునః –పరచఛననశచపరకాశ శచచందరమా ఇవ లక్షూతే “
“వివిదాభర ఘనాపనన గోచరో ధవళా౦బరః-దృశ్ాూ దృశూ త్నురలిర స్ దా చందార యితే౦బరే”
ఇలా మేఘాలను చీలుచక ంటూ మళ్ళళ వాటలోే దూరుత్ూ మేఘగరజన ధినితో

హనుమ గరుత్ీంత్ునిలా పరకాశించాడు. ఆయ్న

విషు
ణ వాహనం, ఈయ్న రామవాహనం కదా.
“దారయ్నేీఘ బృందాని నిషపత్౦శచ పునః పునః –ననదనానదేనమహతా మేఘసినః ”
అన్నన దాటుక ంటూ సముదర మధూమానికి వచిచ, మైనాక పరితానిన చేతితో తాకి త్ృపి్ పొ ందించి, బాణ౦ లాగా మహావేగంగా దూసుకు
పో య్ాడు – లంకకు వెళళళటపుపడుఇచిచన వాగాదనం ఇపుపడు తిరిగొసూ
్ చెలిేంచాడు హనుమ మైనాకుడికి.
“పరితేందరం సునాభం చ సముపసపృశూవీరూవాన్ –జఞూముక్ ఇవ నారాచో మహావేగో భుూపాగత్ః “
మరిక ంత్ దూరం పరయ్ాణం చేసి మేఘంలాగా ఉననత్మైన మహేందర పరితానిన చూసి, దగీ రకు వచాచను అనే మహాదానందం తో సింహనాదం
చేశ్ాడు. ఆధిని శంఖధినిలాగా నలుదిశలా వాూపించింది. ఆకాశం సూరూమండలం తో సహా బరదదలౌతోందా అననటు
ే ఉంది ఆ ధిని.మళ్ళళ

మిత్ురల౦దరలన చూడబో త్ునానననే సంతోషంతో తోకను అటూ ఇటూ ఊపాడు వేగంగా –ఇది అసల ైన కపి లక్షణం. కరత్ులు మంద కనిపిసే్
చేసే చేషా.
“ న కిచి దను సంపారప్ ః సమాలోకూ మహాగిరిం- ‘మహేందరం మేఘ సంకాశం ననాద హరి పుంగవః –
“స పూరయ్ామాస కపిరదిశ్ో దశ సమ౦ త్త్ః –నదనానదేనమహతా మేఘసిన మహాసినః “
“ననాద హరి శ్ారూ
ద లో లాంగయలం చాపూ కంపయ్త్ “
సముదర తీరంలో హనుమ రాకకరసం దీనముఖాలతో ఎదురు చూసు్నన కపి వీరులంతా మేఘ గరజన, తొడల ఆస్ాఫలన ధిని, హనుమ
సింహనాదం వినానరు. ఉత్కంఠ పటా లేకపో త్ునానరు.
“నిశమూ నదతో నదం వారాసే్ సమన్ త్ః –బభయవు రుత్ుసకాససరేి సుహృ రదరశన కాంక్షిణః”
జఞంబవంత్ుడు అత్ూంత్ సంతోషంతో వానరుల-దరలనదగీ రకు పిలిచి ”హనుమంత్ుడు అనిన విధాలుగా కారూం స్ాధించి వసు్నానడు సందేహం
ఏమీలేదు. అలా స్ాధించకపో యి ఉంట ఇలాంట నాదం చేసేవాడే కాదు “అని చెపపగానే వానరులంతా మహో తాసహంతో ఎగిరగిరి గంత్ులు
వేశ్ారు, ఒక చెటా ునుంచి ఇంకర చెటా ుకు, ఒకక ండ చివరినుంచి వేరోకదానిచివరపైకి దూకి ఆనందం వూక్ ం చేశ్ారు సహజ లక్షణంగా “సరిథా కృత్ స్ౌ హనుమానానత్ర సంశయ్ః –న హాూకృత్కారూసూనాద ఏవం విధయ భవేత్ “
“త్సూ బాహూరు వేగ౦ చ నినాదం చ మహాత్ీనః –నిశమూ హరయో హృస్ాాః సముతేపత్ుస్ త్ః స్ త్ః “
“తే నగాగేీ ననగాగాీణిశిఖరా చిఛకరాణి చ-పరహృషాాససమ పదూంత్హనూమంత్ం దిదృక్షవః “
ఉతాసహం ఆగక చెటా ుకరమీలకు ఎగబారకి, క మీలనుపటుాక ని కూరుచని హనుమంత్ుని ఆహాినిసు్ననటు
ే గా పదద క మీలను మనుషులు
వస్ా్ాలు

ఊపినటు
ే

కదిలించారు.

హనుమమళ్ళళ

క ండగుహలోని

గాలిలాగా

గరిజంచాడు.

హనుమ

కనిపించగానే

అందరూ

లేచిను౦చుని చేత్ులుమోడిచ మహాస్ాిగత్౦ పలికినటు
ే పరవరి్ంచారు –
“త్మభర ఘన సంకాశ మాపత్౦త్౦ మహాకపిం –దృస్ాావతే వానరాససరేి త్సుథః పారంజలయ్స్ దా”
హనుమ మహేందర పరిత్ం పై వారల గా వానరులంతా ఆయ్న చుటూ
ా మయగి చూసి పరవశించారు
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“పరివారూ చ తే సరేిత్మరోగముపాగత్ం”
ఏ ఆపదా లేకుండా క్షేమంగా తిరిగి వచిచన త్మపిరయ్త్మ నాయ్కుడికి వారు దుంపలు,పళళళ కానుకలు ఇచిచ పూజించారు. హనుమ
అకకడునన జఞంబవంత్మొదల ైన పదద లకు య్ువరాజు అ౦గదుడికి నమసకరించాడు. వారూ ఆయ్నను సత్కరించగా “సీత్ను చూశ్ాను “అని
మాత్రమే చెపాపడు హనుమ ముక్ సరిగా –
“స తాభాూం పూజిత్ః పూజూః కపి భి శచపరస్ాదిత్ః –”దృషాావ సీతేతి “వికాీన్ ససంక్షేపపేణ నూవేదయ్త్ “
అంగదుని కౌగలించి అకకడ ఉచిత్మైన పరదేశం పై కూరుచని వానర వీరులతో ఇలా చెపాపడు –”’లంకలోని అశ్ోకవనం లో భయ్ంకర రాక్షససీ్ ల
ి

మధూకాపలాలో ఉననఅనిందిత్ సీతాదేవిని చూశ్ాను. ఒకే జడ తో రామదరశనం కరసం పరిత్పిస్ ూ ఉపవాస్ాలతో కృశించి మలినా౦గి గా ఉంది.
“అనానడు మళ్ళళ క దిదగానే. “చూశ్ాను “అనన ఒకక మాటకే వానరులంతా సంతోషించారు. ఆనందంతో వి౦త్ధినులు సింహనాదాలు, గరజనలు,
సిభావసిదధమైన “కిచకిచలు “చేశ్ారు. దీనికి మిగిలినవారు పరతి గరజన చేశ్ారు. అకకడ అంతాఆనంద కరలాహలమే రాజూమేలింది –
“క్షేిళ౦త్ూనేూ నదన్ నేూ గరజంత్ూనేూ మహాబలాః-చకుీ హు “కిలకిలా “మనేూ పరతి గరజంతి చాపరే “మరల సంతోషం పటా లేక్ తోకలు నేలకేసి క టాారు.
ఇదీ ఆజఞతి సహజ లక్షణమే. క ందరైతే క ండలమీద నుంచి దూకి, హరిం తో హనుమను సపృశించారు.
“ఆపుే త్ూ గిరి శృ౦గే భూః స౦ సపృశంతిసీ హరిితాః”
ఈ ఉతాసహం క ంత్ త్గాీక అంగదుడు హనీతో “వానరా !మహాసముదరం దాట, మళ్ళళతిరిగి వచాచవు. న్నకు స్ాట పరాకీమ శ్ాలి లేడు.న్నపరభు
భకీ్, పరాకీమం,ధెైరూం శ్ాేఘన్నయ్ం. రాముని సతీమణిసీత్ను చూసిన భాగూశ్ాలివి, అదృషా వంత్ుడివి.రాముడు ఇక సీతా వియోగ శ్ోకం
వీడగలడు”అనగానే వానరులందరూ హనుమ జఞంబవంత్ అంగదుల చుటూ
ా పదద పదద రాళళపై కూరుచనానరు -

“సతేి వీరేూన తే కశిచత్సమోవానర విదూతే - -య్దవపుేత్ూ విసీ్ రణం స్ాగరం పునరాగత్ః” –”అహో స్ాిమిని తే భకి్, రహో వీరూ, మహో ధృతిః
–దిరస్ా ావ దృస్ాావత్ియ్ా దేవీ రామపతీన య్శసిిన్న, దిరస్ా ాయత్ూక్షతికాకుసథ ః శ్ోకం సీతా వియోగజం ‘

ఏదయ క దిదగా పటక బలే ం ముకక రుచి చూపించి, మిగిలినదంతా దాసే్ , తినాలనే ఉత్కంఠ ఎలా పరిగిపో త్ుందయ , అలానే వానరుల౦ద రికీ
హనుమ లంకాయ్ాత్ర విశ్లషాలు
టారవెలోగ్ ”వినాలనే కౌత్ూహం తో ఉండి ఆయ్న మొహం వెైపే ఆసకి్గా ఎదురు చూసు్నానరు అడిగే ధెైరూం చేయ్కుండా. మహాబుదిధ కీర్ త
ి ో
ఉనన హనుమ, శ్ౌరూ య్శసుస భుజఞలకు ఆభరణాలతో ఉనన అంగదుడు పరి వేషా ంి చి ఉనన ఆ మహేందర పరిత్శిఖరం మాహా శ్ోభతో వెలిగి
పో తోంది ‘
“హనూ మతా కీర్ మ
ి తా య్శసిినా –త్థాంగదే నానీ ద బదధ బాహునా
ముదా త్దా ధాూసిత్ ముననత్౦ మహ-నీహీధరాగీం జిలిత్ం శీయ్ాభవత్ “.
ఇది 50శ్ోేకాల 57వ సరీ .
“దృస్ాావ సీతేతి”అననమాట అందరూ” బ్బరవిట”కి గొపప ఉదాహరణ. ఎంతోదూరం పరయ్ాణ౦ చేసి వచిచనవాడు చెపేప సంక్షిప్ వచనం. ముందు
“కులాస్ానాలేక పరయ్ాణం బాగా జరిగిందా “”?అని అడిగి అని అలసట తీరి కుశలపరశనల, ఉపాహారాలత్రాిత్ పరయ్ాణ విశ్లషాలు

అడుగుతాం.అలాగే హనుమ వీళళళ అడగకుండా వాళళళ దేనికరసం ఎదురు చూసు్నానరో గీహించి ఆ ముకక చెపాపడు. వానరుల ఆనందం
అంత్టన్న అక్షరాక్షరంగా వాల్మీకి వరిణంచి చెపాపడు, . సిభావ సిదధమైన వారి ధినులు కిచకిచలు, ఎగురూ
ే దూకుళలళ,తోక నేలకేసి క టా టం
వగైరా.

వాళళ సతాకరం వివరించాడు. ముందుగా అకకడి పదద ల ైన జఞ౦బవంతాదులకు, త్రాిత్ య్ువరాజు అ౦గదుడికి

హనుమ నమసకరించి త్న సంస్ాకరం చాటాడు. అంగదుని ఆపాూయ్ంగా కౌగిలించుక నానడు సుగలీవ రాజు పరతినిధికనుక. ఇదీ రాజధరీం
లో ముఖూమైన విషయ్మే. దాన్నన చకకగా పాటంచాడు. ఆత్రాిత్ య్ువరాజు పరస్ ుత్ రాజపరతినిధి త్మ బృందనాయ్కుడు అంగదాదులు

పరి వేషా ంి చి ఉనన సభలో క ంచెం వివరంగా సీతా దరశనం గురించి చెపాపడు, పటా రాని సంతోషంతో వానరులంతా త్మసిభావసిధమైన రలతిలో
ఆనంద కరలాహలం సృషిాంచారు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

త్మమంతీర త్నబృందంలో ముఖుూడు ఈ “ఎక్స పోే రేషన్” పరతినిధి హనుమను య్ువరాజు రాజయచిత్ సంబో ధనలతో అత్ని పరాకీమ ధెైరూ

పరభుభకు్లను శ్ాేఘించి త్న బాధూతా చకకగా నెరవేరిచ, ఇక రాముని శ్ోకం ఎకుకవ కాలం ఉండదు అని తీరాీనంగా అందరికీ తెలియ్ జేశ్ాడు.
పదద రికం నిలబటుాకునానడు. హనుమ దూత్ వివరాలన్నన పూరి్గా తెలుసుకరవాలనే ఉత్కంఠ ఉనన వానరుల మనస్ తాినిన కూడా మహరిి

గొపపగావిషకరించాడు. కనుక ఈ సరీ లో ఎవరికి వారు త్మపరిధిలో త్మ బాధూత్ సమరధ వంత్ంగా నె రవేరాచరు. వీిటనినటకంటే ముఖూ
విషయ్ం జఞంబవంత్ుని మన్నష –హనుమ చేసిన సింహనాదం విని, అది” విజయోతాసహం”గా చేసిందే అని ఖచిచత్ంగా చెపాపడు వానరులకు.
సీతాదేవిని చూసిన ఆనందంతో చేసిన గరజనే అది అని “అసరాన్
ల ”చేశ్ాడు., సరిాఫై చేశ్ాడు. లేకపో తే ఆ ధిని అలాఉండదు అన్న చెపాపడు. ఎంతెైనా
సీనియ్ర్ మోస్ట్ా కదా. ఆ అనుభవమే వేరు. ఎందరికర పాఠాలు చెబుత్ుంది, మారీ నిరేదశం చేసి సూపరి్ నిచిచ, పేరరణ కలిగిస్ ుంది. ఓహో
జఞ౦బవాన్ మహా దీమాన్ పరణామూహం.
జఞంబవంతాదులు హనుమ చుటూ
ా మహేందర
పరిత్ం

పై

కూరుచని

ఉండగా,

జఞంబవంత్ుడు సంతోష పులకిత్ గాత్రంతో

హనుమను “సీతా దేవిని చూసి వచిచన

విధానమంతా

వివరించు

‘హనుమా

‘.ఆమను ఎకకడ ఎలా చూశ్ావ్ ?ఎలాఉంది
?కూ
ీ ర

రావణుడు

ఆమ

పరవరి్స్ ునానడు?అనిన

పటే

ఎలా

విషయ్ాలూ

య్ధాత్ధంగా మా అందరికీ తెలిజేయి.

అంతా

విని

మనం

ఏంచేయ్ాలో

ఆలోచిదాదం.మనం కిషికంధకు వెళ్ే రాముడి
సనినధిలో ఏం చెపాపలో, దేన్నన దాచాలో
బుదిధమంత్ుడవెైన నువుి మాకు చెపుప “

అని

అడిగాడు.

ఉననవాడుకనుక

గాయ్పడే

మాటలు

దూర

రాముడి

చెపపకుండా

దృషిా

హృదయ్ం

మిగిలిన

విషయ్ాలు చెపిప ఆయ్నున కర్ వూ పరాయ్ణుడిని చేయ్ాలని పదాదయ్న త్లపు. సరాసరి రాముడి దగీ రే సరి విషయ్ాలు చెపపటం
పరమాదకరం. కనుక ముందుగా తాము విని, అవసరమైతే విషయ్ాలను క ంత్ సనాసర్ చేసి, ముఖూవిషయ్ాలు రాముడికి చెపపటం రాజన్నతి.
ఇపపటవాడా ఋక్షరాజు జఞంబవంత్ుడు?గాీండ్ ఓల్్ మాన్., అన్నన కాచి వడపో సిన ముదురుఘటం.
“కథందృషాాత్ియ్ాదేవి, కథంవా త్త్ర వర్ తే –త్స్ాూం వా స కథంవృత్్ ఃకూ
ీ రకరాీ దశ్ాననః “
“త్త్ిత్ ససరి మేత్ననః పరబయ
ర హి త్ిం మహా కపే-శుీతారాదశిచంత్ యిషాూమో భయయ్ః కారూ వినిశచయ్౦
”య్శ్ాచరధస్త్ర వక్ వోూ గతెై రస్ాీభి రాత్ీవాన్ –రక్షిత్వూంచ య్త్ర త్రత్దావా నాియకరోత్ు నః “
వృదధ వాన్ జఞ౦బవాన్ అలా అడగ౦గానే సంతోషం తో ఒడలు పులకించి, సీతాదేవినిసీరించి నమసకరించి ఇలా చెపపటం పారరంభించాడు –
”మీరంతా చూసు్ండగా మహేందర పరిత్ం నుంచి సముదర దక్షిణ తీరం చేరటానికి ఆకాశం లోకి ఎగిరా కదా. అలా ఆకాశం లో పో త్ుంటే బంగారు
శిఖరాలతో దివూమైన పరిత్ం ననున నిరోధించటానికా అననటు
ే భావించి దగీ రకు వెళ్ే, దానిన పగలక టాాలనే ఉదేదశూంతో ముందు “శ్ాంపిల్”
గా నా తోకతో ఝాడించి క టాాను. అంతే అది వెయిూముకకల ైంది. నా పరయ్త్నం గీహించి ఆ మహాపరిత్౦”పుతార !అని ననున పేరమగా పిలిచి,
త్నపేరు మైనాకుడు అని సముదరం లో ఉంటానని, ఒకపుపడు పరితాలకు రకకలు ఉండేవని వాటతో ఆకాశం లో ఎగిరి పారణులకు
బాధకలిగించేవన్న, అపుపడు పాకాసుర సంహారి దేవేందురడు వాట రకకలను వజఞరయ్ుధం తో ముకకలు చేశ్ాడన్న, మా త్ండిర వాయ్ుదేవుడు
త్నను దేవేందురని బారి నుంచి త్పిపంచి, ఈ సముదరం లో పడేసి ఇందురడికి కనపడకుండా చేశ్ాడన్న, తానూ రాముడికి సహాయ్ం చేయ్టానికే
వచాచనననిచెపపగా, రామబాణం లాగా త్నపరయ్ాణ౦ ఎకకడా ఆగటానికి వీలేే దని చెపిప, ఆయ్న అనుమతితో మళ్ళళ పరయ్ాణం స్ాగించాను.
అపపటదాకా మానవాకారం తో మాటాేడిన ఆపరిత్౦,మళ్ళళ పరిత్ రూపం పొ ంది సముదరంలో ఉననది “
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“కుీతామే మనస్ా బుదిధ రేాత్్ వోూయ్ం మయిేతిచ-పరహత్ంచ మయ్ా త్సూ లంగయలేన మహాగిరేః-శిఖరం సూరూ సంకాశం వూసీరూత్ సహసర ధా”
మొదట సరీ లో హనుమ మైనాకుడిని తోకతో క టా ” వేయి ముకకలు “చేసినటు
ే లేదు. ఇపుపడే ఈవిషయ్ం చెపాపడు.
“చాలాకాలం పరయ్ాణం చేశ్ాక సరాపలకు త్లిే సురస సముదర మధూంలో కనిపించి, ననున త్నకు దేవత్లు ఆహారంగా ఇచాచరు కనుక ననున
తినేస్్ ాను అననది. రామకారాూనికి రండవ విఘనం కలుగుతోందని భావించి
చెపిపరామదూత్గా వెడుత్ునన నాకు

నమసకరించి, ఆమతో రామ వృతా్ంత్ం టూకీ గా

అడ్ ం రావదద ని, కావాలంటే లంకనుంచి తిరిగి వచేచటపుపడు ఆహారం అవుతానని రామకారాూనికి

ఆమనుకూడా స్ాయ్ం చేయ్మని కరరాను.నా మాట వినకుండా త్నున ఎవరూ త్పిపంచుకరలేరు అని చెపపగా తెలివిగా పది యోజనాల
పొ డవునన నేను పదిహేను యోజనాల పొ డవుననవాడిగా మారగా, ననున బటా ఆమ కూడా నోరు పంచటం పారరంభించగా, అమాంత్ం
ఒకకస్ారిగా నా శరలరానిన బాగా కుదించుక ని ఆమ నోటలో దూరి, క్షణం లో బయ్టకు వచేచశ్ాను. అపుపడు సురస సహజ వేషంతో కనిపించి
“స్ౌమూ వానర శ్లీస్ా ా ! ఇంక సుఖంగా వెళళళ. న్నకు కారూసిదధ ి అవుగాక. మహాత్ుీడెైన రామునితో సీత్ను కలుపు. సుఖం, శుభం భయయ్ాత్.
న్న బుదిధ కౌశలానికి చాలా సంతోషించాను “అనగా భయత్గణాలన్నన “భేష్ భేష్ “అని పరశంసించాయి –
“రామో దాశరధిఃశ్రీమాన్ పరవిస్ోా దండకావనం –లక్షీణయన సహభారతార సీతాయ్ాచ పరంత్పః
“త్సూ సీతాహృతా భారాూ రావణయన దురాత్ీనా –త్స్ాూససకాశం దూతోహం గమిషేూ రామ శ్ాసనాత్ ‘-కరు్ మరహసి రామసూ స్ాహాయ్ూం విషయిే
సతీ”అథవా మైథిల్మం దృషాావరామచాకిేసాకారిణం”
“అరధ సిదధ ె హరి శ్లీషఠ గచఛ స్ౌమూ య్ధాసుఖం –సమానయ్ చ వెైదేహీ౦రాఘవేణ మహాత్ీనః –సుఖీభవ మహాబాహో పీరతాసిీ త్వ వానర”
“స్ాదు స్ాధీితిసరి భయతెైఃపరశంసిత్ః “
“మళ్ళళ మహావేగంతో బయ్లేదరాను. నా న్నడను బటా ఎవరో వెనకుక లాగుత్ుననటు
ే అనిపించింది. కాన్న నాకవిరూ కనబడలేదు. నావేగం త్గీ గా
అనిన వెైపులా చూసూ
్ కారణం ఏమిటో అని చూసినా నాకేమీ కనిపించలేదు. నాకు మయడయ విఘనం కలిగించటానికి పరయ్తినంచిన జంత్ువేదయ

తెలియ్లేదు. ఒకస్ారి కిందకి చూడగా భయ్ంకర రాక్షసి ఒకట న్నటలో కనిపించింది. అది ననున చూసి అటా హాసం చేసి “ఓ మహా శరలరా
!ఆకలిగా ఉనన నాకు నువుి భలే ఆహారంగా దొ రికావు. ఎకకడికీ పో తావు పదయద డా ?చాలాకాలం గా ఆహారం లేని నాకు పుషిాగా నువుి
ఆహారంగా దొ రికావ్’అననది.. ఆవిడ మాట కాదనటం ఎ౦దుకని సరే అని, ఆమ నోటకంటే, నా శరలరం బాగా పంచాను. ననున చూసి ఆమ కూడా
నోరు పంచింది. నాస్ామరధయం, కామరూపం, నేను చేయ్గల అపకారం ఆమకు తెల్మదు పాపం. క్షణంలో నా రూపం అతి సూక్షం చేసుక ని ఆవిడ
నోటే ో పరవేశించి గుండెను చీలిచ ఒకకస్ారి మళ్ళళ ఆకాశం లోకి ఎగిరాను..పరితాకారం గా ఉనన ఆరాక్షసి భుజఞల కీళళళ సడలిపో యి సముదరంలో
మునిగిపో యింది. ఆకాశ సిదధ చారణులు “భయ్ంకర సింహిక రాక్షసిని హనుమ శ్రఘరంగా సంహరించాడు “అని అనటం నాకు వినిపించింది.
“నచ మాం స్ాదు బుబుదే మమవా నికృత్ం కృత్ం –త్తోహం విపులం రూపం సంక్షిపూ నిమిషా౦త్ రాత్ “
“త్తోహం విపులం రూపం సంక్షిపూ నిమిషాన్ రాత్-త్స్ాూ హృదయ్ మాదాయ్ పరపతామి నభాసథ లం”
“స్ా విసృషా భుజఞ భీమా పపాత్ లవణా౦ భసి-మయ్ా పరిత్ సంకాశ్ా నికృత్్ హృదయ్ాసతీ”
“శృణోమి ఖగతానాం చ సిదధ ానాం చారణై ససహ –రాక్షసీ సింహికా భీమా క్షిపరం హనుమతా హతా “
విడిచిన రామ బాణం లక్షూం చేరేదాకా విశీమించాడయ అలాగే హనుమ లంకకు వెళళళటపుపడు తిరిగి వచేచటపుపడు నాన్ స్ాాప్ గా పరయ్ాణం
చేశ్ాడు అని మనం గురు్ంచుకరవాలి అదీ ఆయ్న పరతిభా, స్ామరధయం, పటుాదల, కారూదీక్ష, అంకిత్భావం, ధీశకీ్,చిత్్ శుదీధ.
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“సింహికా హననానిన త్లచుక ంటూ క ండలతో ఉనన దక్షిణ సముదర తీరం చేరాను. ఇకకడే లంకానగరం ఉంది”అని మళ్ళళ త్న సింహళ య్ాతార

వృతా్ంత్ం క న స్ాగిస్ ూ హనుమ “సూరుూడు అస్ మించాక, అకకడి భయ్ంకర నిశ్ాచరులకు తెలియ్కుండా లంకానగరం లో పరవేశించాను.
అపుపడు ఒక పరళయ్కాల గరజన చేస్ ూ మండే అగినలాంట వెంటురకలు, నన రాక్షసి ననున చంపటానికి మీదక సే్ ఎడమ చేతి పిడికిలి తో ఒకక
పో టు పొ డిఛి ఓడించి,రాతిరకాలం లో లంకలో చేరగా ఆమ తాను లంకాధి దేవత్నని, నా పరాకీమంతో ఆమను జయి౦చాను కనుక,ఇక సకల
రాక్షసులను జయిస్ా్ను అని శుభం పలికింది. త్రాిత్ రావణ అంత్ఃపురం చేరి, రాతిర అంతా గాలి౦చినా,,నాసీత్ జఞడ కనిపించలేదు. దుఃఖ
సముదరం లోపడి ఒడు్ కనిపించలేదు. త్రాిత్ గృహ, ఉదాూనవనాలన్నన తెతికా. అపుపడు పదద అశ్ోక వనం లో శి౦శుపా వృక్షం పైకకిక బంగారు
రంగు అరట తోటలు చూశ్ా. ఆవృక్షం దగీ ర

వరవరిణని అంటే శ్రతాకాలం లో సుఖమైన ఉషణ ం, వేసవిలో చలే ని శరలరం కల,

భకా్నురాగమునన,నడియ్వినంలో ఉనన తామరరేకులవంట కనులునన, ఉపవాసంతో కృశించిన ముఖం కల సీతాదేవిని చూశ్ాను –
“అదూరే శింశుపా వృక్షస్ాూత్ పశ్ాూమి వరవరిణన్నమ్-శ్ాూమాం కమలపతారక్షీ ముపవాస కృశ్ాసనాం “

“ఆమ రావణుడు అపహరించినపుపడు ఏ వస్ా్ానిన దాలిచ ఉననదయ ,, ఇపుపడూ అదే వస్ా్ానిన దాలిచ, కేశ్ాలు ధూళ్ దూసరితాలతో మలినమై,
సంతాపం తో దీనంగా సదా భర్ ృ హితానిన కరరుతోంది. సీత్ ను ఫో టో తీసి చూపించి నటు
ే ౦ది కదా హనుమ అంటే వాల్మీకి వరణన.
“త్దేక వాస ససంవీతాం రాజయధిస్ శిరోరుహాం –శ్ోక సంతీప దీనాంగలం సీతాం భర్ ృహితే సిథతాం”
“రక్ మాంస్ాలు తినే ఆడ పులుల మధూ ఉనన ఆడ లేడి లాగా సీత్ వికృత్ భయ్ంకర రాక్షస సీ్ ల
ి చేత్ పరివేసా ంి పబడి ఉననది.గొపప ఉపమాన౦
ఇది. -

“రాక్షసీభి రిిరూపాభి రభి సంవృతాం-మాంస శ్ోణిత్ భక్షాభి రాియఘీరభి రహరిణీ మివ “

“ఆమ అనుక్షణం భర్ నే త్లచుక ంటూ, మాటమాటకీ రాక్షససీ్ ల
ి ు భయ్పడుత్ుంటే, ఒంట జడ తో దీనంగా, నేలమీదే పడుక ంటూ,
హేమంత్ంలో కళ త్పిపన కమల సమయహం లాగా,రావణ వెైముఖూం తో, చనిపో టానికి సిదధపడిన ఆమను ఎలాగో చూడగలిగాను”-

-”స్ామయ్ా రాక్షసీ మధేూ త్రజ యమానా ముహురుీహుః-”ఏక వేణీ,ధరా దీనా భర్ ృచింత్ పరాయ్ణా ”’భయమి శయ్ాూ వివరాణ౦గల పదిీన్నవ
హిమాగమే “
“ఆమ దీనావసథ చూసూ
్ ఆ చెటా ుమీద కూరుచని అన్నన చూసు్ండగా మొలతారట చిరుగజజ లు,అందెల మోరత్లతో గంభీరమైన కరలాహలం రావణ

భవనం నుంచి వినిపించింది. నేను కలవరపాటుతో నా శరలరం చిననది చేసుక ని ఆ వృక్షంపై దటా మైన ఆకులమధూ పక్షిలాగా కూరుచనానను.
అపుపడు రావణుడి భారూలు, మహాబలశ్ాలి రావణుడు సీత్ ఉనన చోటుకు వచాచరు. హనుమకునన సదయ ూ సుపరణ కు వెంటనే త్గినటు
ే
సపందించటానికి ఇది గొపప ఉదాహరణమే.

“త్తోహం పరమోదిిగనఃసిం రూపం పరతిసంహరన్-అహం త్ు శింశుపా వృక్షే పక్షీవ గహనే సిథత్ః “
రావణ రాకగురించి హనుమ వివరిస్ ూ “రావణుడు త్నభారూలతో సీత్ ఉనన చోటుకు వచాచడు ఆమ శరలరానిన చేత్ులతో ఆచాచదనగా
కపుపక నగా, భయ్పడిన,రక్షకుల వరూలేని వణుకు చునన ఆమను చూసి, “భయమిపై వంగి నమసకరించి” త్నను ఆదరి౦పు మని కరరాడు.
ఇలా నమసకరించాడని వాల్మీకి 20వసరీ లో చెపపనే లేదు. అంతేకాదు ఇకకడ రావణుడికి సీత్ పరమ శకి్ సిరూపిణిగా కనిపించి ఉంటుంది .
దెైవీ శకి్ని ఆమలో వాడు చూశ్ాడు. అందుకే త్లవంచి నమసకరించాడు అని నాకనిపిస్్ ో ంది.
“త్దృస్ాావథ వరారోహా సీతా రక్షో మహాబలం –సంకుచోూరూ స్ నౌ పీనౌ బాహుభాూం పరి రభూచ “విత్రస్్ ాం పరమోదిిగాన౦ వీక్షమాణా౦ త్త్స్ త్ః
–తారణం కించి దపశూ౦తీంవేమమానాం త్పసిిన్నం “
“తామువాచ దశగలీవ సీసతాంపరమ దుఖితాం-”అవాకిచరాఃపరపతితో “బహుమనిసి మామితి
“తానిచిచన రండునెలలగడువు లోపల త్నున ఆదరించకపో తే ముగియ్గానే ఆమరక్ ం తాగుతాననానడు. వాడిమాటలకు ఆమకు కరపం
వచిచ”రాక్షస్ాధమా !అమిత్ తేజశ్ాశలి రాముని భారూను, ఇక్షాికు వంశమహారాజు దశరథునికరడలిని. ననున అనరాని మాటలు అంటునన
న్ననాలుక ఎందుకు తెగి పడకుండా ఉంది ?పాపిసా ుడా! నా భర్ దగీ ర లేని సమయ్ం లో ఆయ్నకు తెల్మకుండా ననున అపహరించి తెచాచవ్.
దీనిన బటా న్నపరాకీమమ యిెంత్ అలపమైనదయ తెలుస్ో్ ంది. రాముడి దాసూం చేయ్టానికి కూడా నువుి పనికి రావు. అనేకయ్ాగాలు చేసిన
సత్ూసంధుడు రాముడు. య్ుదధ ం లో అరివీరభయ్ంకరుడు. న్నకూ ఆయ్నకూ పో లికేమిట ?”అని అనగానే వాడి కరపం పరాకాషా కు పో యి
సీత్ను చంపే పరయ్త్నం చేయ్గా, రాక్షస్ా౦గనలు
చెపపలేదు. రండు నెలల లోపు మాట వినకపో తే

హాహాకారం చేశ్ారు. 22వ సరీ లో రావణుడు సీత్ను చంపటానికి పరయ్తినంచి నటు
ే
చంపమనిమాత్రమ కాపలా రాక్షసులకు చెపాపడు. కాన్న ఇది హనుమ చెబుత్ునన కథ

కనుక క ంత్ మిరలచ మస్ాలా దటా ంచి వానరులకు వాడిపై కరపం, సీత్పై అపార స్ానుభయతి కలిగేటే ు చెపిప ఉంటాడు. సకండ్ వరిన్ ఎపుపడూ
నాటకీయ్ంగా ఉండటం లోక సహజం.
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“య్ది చేత్ిం త్ు దరాప నాీంనాభినందసి గరిితే –దౌి మాస్ావంత్రం సీతే పాస్ాూమి రుధిరం త్వ “
“రాక్షస్ాధమ రామసూ భారాూమమిత్ తేజసః-ఇక్షాికు కులనాథసూ సునషాం దశరథసూ చ –అవాచూం వద తోజిహాి కథం న పతితా త్వ “
“న త్ిం రామసూసదృశ్ోదాసేూ పూసూ న య్ుజూతే “
“వివృత్ూ నయ్నే కూ
ీ రేముషిా ముదూమూదక్షిణం –మైథిల్మం హంత్ుమారబద ః సీ్ భి
ి రాహహాకార కృత్ం త్దా”
“అపుపడు రావణ భారూ లలో శ్లీషా ురాలు మండయ దరి, రావణుడి కూ
ీ ర కృతాూనిన’ దేవ, గ౦ధరి య్క్ష కాంత్ లుండగా వారితో కీీడించక, సీత్తో
న్నకేమిట పని అని బుజజ గించి నివారించి,అంత్ఃపురానికి తీసుకు వెళ్ళంది. “’
ఇకకడ కూడా లోగడ సరీ లో చెపిపనదానికి విరుదధ ంగా ఉననది అకకడ 22వ సరీ లో దానూమాలి రావణుడిని కౌగిలించి నచచచెపిప తీసుకు
వెళ్ళనటు
ే ఉననది. అకకడ మండయ దరి పరసకి్ లేదు. ఇకకడ ఆమే రావణుడు తిరిగి వెళళటానికి ముఖూ పాత్ర వహించింది . హనుమకు ఈ ఇదద రు
తేడా అని తెల్మదా ?మండయ దరి అలా చేసింది అంటే ఎఫకిావ్ గా ఉంటుందనా ?ఇదేదయ మాజిక్ గా ఉంది.
“సీ్ ణ
ి ా౦ మధాూ త్సము త్పత్ూ త్సూ భారాూ దురాత్ీనః –వరా మండయ దరల నామ త్య్ా స పరతి షేదిత్ః “
“దేవ గ౦ధరి కనాూభి రూక్ష కనాూభిరేవచ-స్ారధం పరభో రమసేిహ సీతాయ్ా కిం కరిషూసి ?”
“రావణుడు అలా సీత్ను బదిరించి వెళళగానే కాపలా రకకసులు వినరానిమాటలతో ఆమను బదిరించారు. వాళళ మాటలను ఆమ గడి్ పో చలాగా
తీసిపారేసింది –
“త్ృణవదాాషిత్ం తాస్ాం గణయ్ామాసజఞనకీ “
సీత్ దృఢ నిశచయ్ానిన వాళళళ రావణుడికినివేది౦చారు.త్మపరయ్తానలన్నన భగనం కాగా వాళళళ సీత్ను చుటుాక ని నిదర పో య్ారు. 24వ
సరీ లో రాక్షససీ్ ల
ి ు వేరేిరుగా సీత్ను ఎలా బదిరించారో వివరంగా ఉంది. దానినకకడ హనుమ వదిలేశ్ాడు. వాళళమాటలను గడి్ పరకగా
భావించినటు
ే ఇకకడ హనుమ చెపాపడు. అకకడ ఆమాట లేదు. రావణుడికి తెలియ్జేసినటూ
ే అకకడ లేదు. ఆమ చుటూ
ా మయగి నిదిరంచారు
అని ఇకకడ ఉననది. అకకడ ఆమాట లేదు. అవసరానిన బటా పంపు కుదింపు చేయ్టమేకాక “ఎమాఫటక్”గా చెపపటం హనుమ ఉదేదశూమేమో?
“వాళళళ అలా నిదర పో గా, పతి హిత్మేకరరే సీత్ దయ్న్నయ్ంగా శ్ోకంతో ఏడిచ౦ది. రాక్షస సీ్ ల
ి మధూ ఉనన తిరజట నిదర లేచి “పాపులారా
!కావాలంటే ననున చంపండి. సీత్ జయలికి మాత్రం వెళళకండి. నేనిపుపడే గగురాపటు కలిగించే ఒక కల గనానను. దానిన బటా రాక్షస నాశనం,
ఆమ పతి విజయ్ సూచకం గా ఆ కల ఉననది. మనలిన కాపాడమని ఆమనే పారరిధదద ాం. క దిదరోజులోే ఆమ సకల దుఃఖ విముకు్రాల ై గొపప
సుఖాలు పొ ందుత్ుంది. త్నకు పరణమిలిే న వారిని జఞనకీ దేవి వారి అపరాధాలు మనినంచి పరసనున రాలు అవుత్ుంది “అనగానే “తిరజట
చెపిపంది నిజమే అయితే, నేను మిమీలిన కాపాడుతాను “అని సీత్ చెపిపంది. ఈమాటకూడా 27వ తిరజటా సిపన సరీ లో లేదు.
“త్స్ాస స్ా హీుమతీబాలా భరు్రిిజయ్ హరిితా –”అవోచ దూది త్త్్ ధూం భవేయ్ం శరణం హివః”
“నేనపుపడు సీత్ దారుణ దుఖం చూసి, ఆమను చూశ్ాను అనే ఆనందంకూడా కలగలేదు. సీత్తో ఎలామాటాేడాలా అని ఆలోచించి దానికి
అనుగుణంగా ఇక్షాికు వంశ్ానిన కీర్ ించాను. ఆమ విని కన్ననటతోనే నాతో “వానర శ్లీషా ా!ఎవరు నువుి ఎలావచాచవ్, న్నకు రామునిపై ఆదరం
ఎందుకు కలిగింది ?ఆ వివరాలన్నన చెపుప “అని అడిగింది. ఈమాటలు చాలా సందరా శుదిధగా ఉనానయి –
“కా చ రామేణ తే పీరతి స్ నేీశంసిత్ు మరహసి “
నేను ఆమ మాటలకు సమాధానంగా “అమాీ !న్న భర్ కు సహాయ్కుడు వానరరాజు సుగలీవుడి సేవకుడనెైన హనుమంత్ుడను. మహా కారూ
నిరాిహకుడు రాముడు పంపగా వచాచను. ఈ ఉంగరం న్నకు గురు్గా ఇమీనానడు. ఇపుపడు ననున ఏమి చేయ్మంటావు?దానిన బటేా
చేస్్ ాను. న్నకు ఇషా మైతే నినున రామ లక్షణుల దగీ రకు తీసుకు వెడతాను”అనానను ఆమ క్షణం ఆలోచించకుండా “రాముడు రావణుడిని
చంపి ననున తీసుకు పో వుగాక “అననది –
“అహ రావణ ముతాసదూ రాఘవో మాం నయ్తిితి “
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‘నేను ఆమ మాటలకు సంతోషించి ఆమ ఆనవాలు ఇమీని అడిగాను. ఆమ త్న చూడామణి నాకు ఇసూ
్ “దీనిన చూసి రాముడు నినున
మహా గౌరవిస్ా్డు “అని రామునికి చెపాపలిసన మాటలన్నన వివరంగా నాకు చెపిపంది. నేను వెంటనే ఇకకడికి రావాలనే తొందరలో ఆమకు
పరదక్షిణ చేసి, పరణమిలాేను –
‘మణి రేూవమహాబాహో రామస్ా్వం బహుమనూతే”
“రావణుడు అలా సీత్ను బదిరించి వెళళగానే కాపలా రకకసులు వినరానిమాటలతో ఆమను బదిరించారు. వాళళ మాటలను ఆమ గడి్ పో చలాగా
తీసిపారేసింది –

“త్ృణవదాాషిత్ం తాస్ాం గణయ్ామాసజఞనకీ “
సీత్ దృఢ నిశచయ్ానిన వాళళళ రావణుడికినివేది౦చారు.త్మపరయ్తానలన్నన భగనం కాగా వాళళళ సీత్ను చుటుాక ని నిదర పో య్ారు. 24వ
సరీ లో రాక్షససీ్ ల
ి ు వేరేిరుగా సీత్ను ఎలా బదిరించారో వివరంగా ఉంది. దానినకకడ హనుమ వదిలేశ్ాడు. వాళళమాటలను గడి్ పరకగా
భావించినటు
ే ఇకకడ హనుమ చెపాపడు. అకకడ ఆమాట లేదు. రావణుడికి తెలియ్జేసినటూ
ే అకకడ లేదు. ఆమ చుటూ
ా మయగి నిదిరంచారు

అని ఇకకడ ఉననది. అకకడ ఆమాట లేదు. అవసరానిన బటా పంపు కుదింపు చేయ్టమేకాక “ఎమాఫటక్”గా చెపపటం హనుమ ఉదేదశూమేమో?
“వాళళళ అలా నిదర పో గా, పతి హిత్మేకరరే సీత్ దయ్న్నయ్ంగా శ్ోకంతో ఏడిచ౦ది. రాక్షస సీ్ ల
ి మధూ ఉనన తిరజట నిదర లేచి “పాపులారా
!కావాలంటే ననున చంపండి. సీత్ జయలికి మాత్రం వెళళకండి. నేనిపుపడే గగురాపటు కలిగించే ఒక కల గనానను. దానిన బటా రాక్షస నాశనం,

ఆమ పతి విజయ్ సూచకం గా ఆ కల ఉననది. మనలిన కాపాడమని ఆమనే పారరిధదద ాం. క దిదరోజులోే ఆమ సకల దుఃఖ విముకు్రాల ై గొపప
సుఖాలు పొ ందుత్ుంది. త్నకు పరణమిలిే న వారిని జఞనకీ దేవి వారి అపరాధాలు మనినంచి పరసనున రాలు అవుత్ుంది “అనగానే “తిరజట
చెపిపంది నిజమే అయితే, నేను మిమీలిన కాపాడుతాను “అని సీత్ చెపిపంది. ఈమాటకూడా 27వ తిరజటా సిపన సరీ లో లేదు.
“త్స్ాస స్ా హీుమతీబాలా భరు్రిిజయ్ హరిితా –”అవోచ దూది త్త్్ ధూం భవేయ్ం శరణం హివః”
“నేనపుపడు సీత్ దారుణ దుఖం చూసి, ఆమను చూశ్ాను అనే ఆనందంకూడా కలగలేదు. సీత్తో ఎలామాటాేడాలా అని ఆలోచించి దానికి
అనుగుణంగా ఇక్షాికు వంశ్ానిన కీర్ ంి చాను. ఆమ విని కన్ననటతోనే నాతో “వానర శ్లీషా ా!ఎవరు నువుి ఎలావచాచవ్, న్నకు రామునిపై ఆదరం
ఎందుకు కలిగింది ?ఆ వివరాలన్నన చెపుప “అని అడిగింది. ఈమాటలు చాలా సందరా శుదిధగా ఉనానయి –
“కా చ రామేణ తే పీరతి స్ నేీశంసిత్ు మరహసి “
నేను ఆమ మాటలకు సమాధానంగా “అమాీ !న్న భర్ కు సహాయ్కుడు వానరరాజు సుగలీవుడి సేవకుడనెైన హనుమంత్ుడను. మహా కారూ
నిరాిహకుడు రాముడు పంపగా వచాచను. ఈ ఉంగరం న్నకు గురు్గా ఇమీనానడు. ఇపుపడు ననున ఏమి చేయ్మంటావు?దానిన బటేా

చేస్్ ాను. న్నకు ఇషా మైతే నినున రామ లక్షణుల దగీ రకు తీసుకు వెడతాను”అనానను ఆమ క్షణం ఆలోచించకుండా “రాముడు రావణుడిని
చంపి ననున తీసుకు పో వుగాక “అననది –
“అహ రావణ ముతాసదూ రాఘవో మాం నయ్తిితి “
‘నేను ఆమ మాటలకు సంతోషించి ఆమ ఆనవాలు ఇమీని అడిగాను. ఆమ త్న చూడామణి నాకు ఇసూ
్ “దీనిన చూసి రాముడు నినున
మహా గౌరవిస్ా్డు “అని రామునికి చెపాపలిసన మాటలన్నన వివరంగా నాకు చెపిపంది . నేను వెంటనే ఇకకడికి రావాలనే తొందరలో ఆమకు
పరదక్షిణ చేసి, పరణమిలాేను –

“మనసులో మరో స్ారి నిశచయ్ానికి వచిచ సీతాదేవి నాతో “నా వృతా్ంత్ం అంతాచెపిప విననంత్నే రామలక్షీణ సుగలీవులు కలిసి ఇకకడికి
వెంటనే వచేచటు
ే చెయిూ. రండు నెలలుదాటతే, నేను బరత్కను ఆత్రాిత్ ఆయ్న వచిచనా వూరధమే –
“య్దూనూథాదేత్ దౌదవమాస్ౌ జీవిత్ం మమ-న మాం దరక్షూతి కాకుస్ోథ మిరయిేస్ాహ మనాథవత్”
“సీతాదేవి దీనాలాపాలతో నాకు రాక్షసరాజు పై విపరలత్మైన కరపం వచిచ మిగిలిన పని పూరి్ చేయ్ాలనుక నానను. నా శరలరానిన పరిత్ంలాగా

పంచి య్ుదధ ం చేయ్ాలనుక ని అశ్ోకవన ధింసం చేశ్ాను. రాక్షస సీ్ ల
ి ు మేలకకని అకకడి మృగ పక్షులు పారి పో వటం చూసి , అకకడ ననున
చూసి వెంటనే రావణుడి దగీ రకు వెళ్ే “రాజఞ !ఇత్రులు పరవేశించజఞలని న్నవనానిన, న్న బలపరాకీమాలు తెల్మక ఒక దురాీరీ వానరుడు పాడు

చేశ్ాడు. వాడి దురిాదిధకి త్గినటు
ే గా వెంటనే మరణ శిక్ష విధించు “అనానరు.”ఏ శిక్ష వెయ్ాూలో వాళళళ రాజుకు సూచించారు. 42వ సరీ లో
మాత్రం తీవర శిక్ష వెయ్ూమని చెపపబడింది. హనుమ క ంత్ మారిచ చెపాపడు. -
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“వధ మాజఞాపయ్ క్షిపరం య్థాస్ౌ విలయ్ం వరజేత్ “
“అపుపడు త్నమాట వినే జయి౦పనలవికాని కింకరులను నాపైకి రాజు ఆజఞాపించి పంపాడు. నాపై పడిన 80వేలమంది కింకరులను అకకడే

పరిఘ తో చంపిపారేశ్ాను. చావగా మిగిలి త్పిపంచుక ననవారు రాజుకు వెళ్ే చెపపగా నేను చెైత్ూపారస్ాదం ఎకిక , దాని రక్షకులను చంపాను

‘.అపుపడు చాలామంది రాక్షసులతో పరహసు్ని క డుకు జంబుమాలిని నాపైకి పంపాడు. వాళళందరలన పరిఘతోనే మటుాప టాాను.
మంతిరకుమారులిన పంపాడు రాజు. వాళళన్న పరిఘతోనే య్మపురికి పంపాను. త్రాిత్ అయిదుగురు సేనానాయ్కులను పంపగా అందరలన
ససైనూంగా చంపేశ్ాను. మండయ దరి క డుకు అక్షకుమారుని గొపప సైనూం తో పంపగా వాడితో ఆకాశ్ాయ్ుదధ ం చేసి రండు పాదాలు గటా గా పటుాక ని
వందస్ారుే ఆకాశం లో తిరపిప

నేలపై పడగొటా చంపాను. పంపినవారందరలన చంపేస్ ునన నాపై కరపం విపరలత్మై త్నక డుకు ఇందరజిత్ ను పంపగా వాడి సైనాూనిన గుకక
తిపుపకరకు౦డాకూలచగా,వాడికీ మండి, బరహాీస్ ంి పరయోగింఛి ననున బంధించగా వాడిభటులు ననున తారళళతో కటా రావణదరాారుకు తీసుకు
వెళాళరు.

“ననున లంకకు ఎందుకు ఏపనిమీద వచాచనో, సీత్ను ఎందుకు చూశ్ానో చెపపమని పరశినంచారు. నేను “సీతాదేవిని చూడటానికే వచాచను

వాయ్ుకుమారుడెైన హనుమను రామదూత్గా వచాచను సుగలీవుని మంతిరగా వచాచను సుగలీవుడు నినున క్షేమం అడిగాడు న్నకు ఇహపర
స్ాధకమైన హితోపదేశం నాతో పంపాడు. “ఋషూమయక పరిత్ం పై రాముడు నాకు మిత్ురడయ్ాూడు. నాభారూను రావణుడు ఎత్ు
్ కుపో య్ాడని
కనుక ఆమను వెత్కటానికి స్ాయ్ం చేయి అని కరరగా, నేను మా అననవాలి నాకు అపకారం చేశ్ాడు, వాడిని వధించి నాకు నాూయ్ం చేయి

“అనికరరాడు అని సుగలీవ వాకూంగా చెపాపడు హనుమ. రాజఞ !వారిదదరూ అగిన స్ాక్షిగా సేనహిత్ులయ్ాూరు. రాముడు ఒకేబాణ౦ తో వాలిని

చంపి వానర రాజూం కిషికంధకు సుగలవ
ీ ుని రాజును చేశ్ాడు, కనుకమేము రామునికి అనినవిధాలా స్ాయ్ం చేయ్ాలి. అందుకే ధరీసంమిటంగా
ననున న్నదగీ రకు దూత్గా పంపాడు. వానరసైనూం న్న రాక్షససైనాూనిన చంపకముందే నువుి సీత్ను రాముడికి సమరిపంచు. దేవత్లే వానరుల

సహాయ్ం కరరితే వెళ్ే విజయ్ం చేకూరిచన వానరుల పరభావం అందరికీతెలుసు “అని హిత్వు చెపాపను “ ఈమాటలు 51వ సరీ లో లేవు.

అకకడ వేలాది వానర వీరులు సరిదిశలో వాయ్ువేగంతో సంచరించే బలపరాకీమవంత్ుల ైన వారునానరు అనిమాత్రమే చెపాపడు. ఇకకడ
క ంచెం పంచి చెపాపడు.
“వానరాణా౦ పరభావోహి న కేన విదిత్ః పురా –దేవతానాం సకాశం చ యిేగచఛ౦ తి నిమంతిరతాః”
“నా పరభావం తెల్మక ననున చంపని రావణుడు ఆజఞాపిసే్ , బుదిధశ్ాలి స్ో దరుడు విభీషణుడు దూత్వధ రాజశ్ాస్ా్ానికి విరుదధ మని, దూత్

స్ాిమిహిత్ం కరసమే నిజం చెబుతాడు కనుక చంపటం ధరీకాదని, ఆకపి అపకారమే చేసిఉంటే అంగవెైకలూం కలిగించవచుచ అని చెపపగా, నా
తోక కాలచమని ఆజఞాపించాడు రాజు. వెంటనే సేవకులు జనపనార గుడ్ పీలికలతో నా తొకకుచుటా ననున క డుత్ూ తోక కాలాచరు. నాలుగు

వీధులూ తిపుపత్ూ “ఈకరతి చేసిన అపరాధానికి శిక్షగా బంధనం, పుచచదహనం చేయ్బడుతో౦ దహో “అని బ్బగీ రగా అరుసూ
్ తిరపాపరు.
ఈవిషయ్ం 53వ సరీ లో లేదు. అకకడ “వీడుదొ ంగ వీడుదొ ంగ “అని అరుసూ
్ తిపాపరని ఉననది –
త్త్సే్ రాక్షస్ాసూసరా బదధ ం మా మగని సంవృత్ం -‘అఘోషయ్న్ రాజమారేీ నగరదాిరమాగాతా”
“నేను తెలివిగా నారూపం త్గిీంచుకరగానే కటు
ే తెగిపో గా,మళ్ళళ శరలరం పంచి ఇనుప గుదియ్ తో ఆ రాక్షసులని చంపి , నగరదాిరంపైకి యిెగిరి

నాతోక కునన అగినతో లంకాదహనం చేశ్ాను. సీత్ సంగతి మరిచపో య్ాను. సిగీ ుపడి పశ్ాచతా్పం చెందగా చారణులు సీత్ క్షేమంగా ఉననది
అని చెపిపన శుభవార్ విని సంతోషించాను. తోకకాలుత్ునాన అగిన ననున దహించలేదు. మనసు పరశ్ా౦త్౦గా ఉంది వాయ్ువు చలే గా
వీచింది, సీతాదేవిని మళ్ళళ దరిశంచి సియ్ంగా ఆమ కుశలం అరధం చేసుక ని, తిరుగుపరయ్ాణానికి ఆకాశంలోకి ఒకకస్ారి ఎగిరి, సముదరం దాట

మళ్ళళ మీదగీ రకు వచిచ మిమీలిన చూడగలిగాను. శ్రీరామచందురని పరభావం, మీ తేజసుస, కారణంగా మన రాజు సుగలీవుని కారాూనిన చకకగా
నిరిహించగలిగాను. నేను ఇకకడి నుంచి బయ్లేదరిన దగీ రునంచి తిరిగి వచేచదాకా చేసిన పనులన్నన సవివరంగా మీకు తెలియ్ జేశ్ాను. ఇక
ఇపుపడు నేను ఏమి వదిలి వేశ్ానో అది అంతా చెయ్ాూలి “అని హనుమ గుకక తిపుపకరకుండా చెపిప కూరుచనానడు.
“రాఘవసూ పరభావేన భవతాంచెైవ తేజస్ా –సుగలీవసూ చ కారాూరధం మయ్ాసరి మనుసిాత్ం”
“ఏత్త్సరిం మయ్ాత్త్ర య్థావ దుపపాదిత్౦ - అత్ర య్నన కృత్ం శ్లషం త్త్సరిం కిీయ్తామితి”
ఇది 165శ్ోేకాల 58 వసరీ .
విషయ్ం అంతా తెలిసి౦దేకనుక పదద గా వివరణ అవసరం లేదు. తేడాలునన చోటమాత్రమే మీ దృషిాకి తెచాచను. ఇందులో హనుమ వూకి్త్ిం

ఎకకడుంది ?అంటే త్న దూత్కారూం అంతా త్నగొపప కాదు. అది రాముని పరభావం, వానర ఋక్ష సేన తేజసుస మాత్రమే అని అత్ూంత్

వినయ్ంగా చెపపటం లో ఉననది. కాదా మరి? అవును మరి. అంతేగా మరి ?వారి ఆశ్రరాిద పో ర తాసహ బలం తో అంత్టఘనకారూ నిరిహణ

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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అనిపించుక నానడు మనకు గొపప ఆదరశ పారయ్ుడౌత్ునానడు, చెపాపలిసంది పూస గుీచిచనటు
ే గా చెపాపనని ఏదీ దాయ్లేదన్న అననటు
ే
తెలియ్జేశ్ాడు. ఇకతాను మిగిలినపని ఎలా చేయ్ాలో సలహా ఇవిమని కరరి త్న విజా త్ చాటుకునానడు హరి పరవీణ హనుమ

సీతానేిషణ వృతా్ంతానిన సవిస్ రంగా హనుమ తెలియ్జేశ్ాక,మళ్ళళ హనుమ “శ్రీరామ కారూం సఫలమైంది. సుగలీవుని ఉతాసహం ఫలించింది.

సీతాదేవి పాతివరతాూనిన చూసి నా మనసు పరవశించింది. రావణుడు మహాత్పససంపంనుడు, త్పసుసచేత్ పరిగిన అత్డి కరపానికి లోకాలే
దహించుకు పో తాయి. అందుకే సీతా దేవిని తాకినా అత్డి శరలరం దగధం కాలేదు.
అంత్గా కాలచలేడు.

సీతాదేవి కరపిసే్ ఎలా త్గలబటా గలదయ అగినకూడా

“సఫలో రాఘవోదయ ూగ సుసగలీవసూ చ సంభరమః –శ్రల మాస్ాదూ సీతాయ్ా మమ చ పరణవం “మనః
“త్పస్ా దారయిే లోేకాన్ కుీదయధ వా నిరద హేదపి-సరిధాతి పరవృదయధ స్ౌ రావణోరాక్షస్ాధిపః
త్సూ తాంసపృశతో గాత్రం త్పస్ా న వినాశిత్ం “
“న త్గగిన శిఖా కురాూత్ స౦సపృ షాాపాణినా సతీ –జనక స్ాూత్ీజఞ కురాూత్ య్త్క్రోధ కలుషీ కృతా “
“పదద లు జఞమావంతాదుల అనుమతితో జరిగిన కారూం అంతా నివేది౦చాను మాచను. భురత్ూ విజయ్ం స్ాిమి విజయ్మేకనుక, ఇపుపడు

లంకకు వెళ్ే సీతాదేవిని తెచిచ, ఆమతో కూడా రామ లక్షీణులను చూడటం య్ుక్ ం గా ఉంటుంది అని పిస్్ ో ంది . నేను ఒకకడినే రావణుడితో
సహా సకల రాక్షస సంహారం చేయ్గలను. మీరు కూడా కలిసి వసే్ జయించటం తేలికే. య్ుదధ ంలో రావణ, పుత్ర అనుచర స్ో దర సైనాూలను

చంపుతాను. ఇందరజిత్ పరయోగించే బరహీ, యిందర, రౌదర, వాయ్వూ, వారుణాది అస్ా్ాలను నిషఫలం చేసి సరి రాక్షస సంహారం చేస్్ ాను. మీరు
అనుమతిసే్ రావణుని బంధిస్్ ాను “
“అహం త్ు రావణం య్ుదేధ ససైనూం న పురససరం –సహపుత్రం వదిషాూమి సహో దరయ్ుత్మ్ య్ుధి”
“బరహీ మైనదంా , చ రౌదరం చ వాయ్వూం వారుణం త్థా –య్ది శకీ జితో స్ా్ాణి దురినరలక్షాణి సంయ్ుగే “
“య్ుదధ ంలో నేను కురిపించే రాళళవాన తో దేవత్లే నశిస్ా్రు. ఇక రాక్షసులసంగతి చెపాపలా ?సముదరం చెలియ్లి కటా దాటవచుచ. మంధర
పరిత్ం కదలచుచ. కాని శత్ుర సైనూం జఞంబవంత్ుని ఏమీ చేయ్లేదు ““స్ాగరో పూతియ్ా దేిలాం మందరః పరచలేదపి- న జఞమావంత్ం సమరే కంపయిే దరివహిన్న”“ మనమంతా ఎందుకు ?వాలిసుత్ అంగదుడు ఒకకడు చాలు. సకల అగీ రాక్షస సంహారం చేయ్టానికి –
“సరి రాక్షస సంఘానాం రాక్షస్ా ఏ చ పూరితాః-అల మేకర వినాశ్ాయ్ వీరో వాలిసుత్ః కపిః-”“మహాత్ుీడు పనసుడు, న్నలుడు, తొడల
వేగంతో మందర పరితానేన బరదదలు చేయ్గలరు. రాక్షసులు ఒక ల కాక ?

“పనస స్ో ూరు వేగేన న్నలసూ చ మహాత్ీనః –మందరో పూవ శ్రరూత్ కిం పునరుూధి రాక్షస్ాః”
“మంై ద, దిివిదు లతో ఎదురొకనే స్ామరధయం దేవ, అసుర, య్క్ష, గ౦ధరి, ఉరగులకుకూడా లేదు. వారిదదరూ ఆశిిన్నదేవత్లకుమారులు.
బరహీవరం పొ ంది అమృత్ం తారగి అమరుల ై, సకల వానరులలో శ్లీసా ులని పించుక నానరు,

“అశిి పుతౌర మహా భాగా వేతా పే వగ సత్్ మౌ –ఏత్యోఃపరతి యోదాధరం న పశ్ాూమి రణా జిరే “అమృత్ పారశినా వేతౌ ఏను లంకను సరి
వానర సత్్ మౌ “
“నేను లంకనుపాడు చేశ్ాను. అనిన రాజమరాీలోే నా పేరు మారు మోరగేటే ు చాటాను. ’రామసుగలీవులకు జయ్ం అంటూ జరిగిన విషయ్ాలన్నన

చెపాపను. లంకలో శింశుపా వృక్షం కింద, రాక్షస సీ్ ల
ి మధూ సీత్ దుఖంతో దీనంగా విలపిస్్ ో ంది. నిరంత్ర రామ ధాూనం తో గడుపు తోంది.

రావణుడు త్నకు వశం కమీని కరరుత్ూ బదిరిస్ ునానడు. ఆమ రాముడినే నముీక ని వాడివప
ెై ు కనెనతి్ కూడా చూడటం లేదు. భర్ పై ఆమ
అనురాగం అచంచలం. పాపి రావణుడిని ఐనా చంపకుండా వదిలింది అంటే వాడు మహానుభావుడే . వాడిని వాదించటం నిమిత్్ మాత్రమే
సీతాపహరణమే వాడి వినాశ్ానికి మయలం –

“నియ్త్ససముదాచారో భకి్రార్ రి చోత్్ మా –య్ననహంతి దశగలీవం సమహాతాీ కృతాగసం”
నిమిత్్ మాత్రం రామసు్ వధే త్సూ భవిషూతి
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“అనధూయ్నం నాడువిదూ ఎలా క్షీణిస్ ుందయ అలా సీతాదేవి క్షీణించి ఉననది . కనుక ఇపుపడు మన త్క్షణ కర్ వూమేమిటో దానిన ఆచరించండి
“అని హనుమ త్నసహచర వానర వీరులతో చెపాపడు.
“స్ా పరకృతెైూవ త్నింగల త్నింగల త్దిియోగాచచకరిశతా-పరతిపతాపఠశ్రలసూ విదేూవ త్నుతాం గతా “
“ఏవమాసే్ మహాభాగా సీతా శ్ోక పరాయ్ణా-య్దత్ర పరతి కర్ వూమ్ త్త్సరూ ముపపదూతాం”
ఇది 35శ్ోేకాల 59వ సరీ .
ఇందులో హనుమ ఒకరక వానర వీరుని బలపరాకీమాలను విశ్లేషించి చకకగా చెపాపడు.ఇవి అతిశయోకు్లు కావు య్దారాధలే.ఇలా చెపపటం

లో ఉదేదశూం ఏమిట అంటే వాళళలోే ఒక స్ారి పౌరుషాగిన రగులకకలపటమే. రాబో యిే రామ రావణ సంగాీమానికి వాళళను సమాయ్త్్ ం

చేయ్టమే. అనధూయ్నం నాడు విదూ క్షీణించినటేే సీత్ క్షీణించింది అనటం గొపపమాట. సీత్ ను ఎత్ు
్ కురావటం తోనే సగం చచాచడు.
ఇకరాముని పని నిమిత్్ మాత్రమేఅనటమయ బాగుంది. త్న బలపరాకీమ శ్ౌరాూలనూ దీటుగానే చెపుపక నానడు హనుమ. సీత్ కరపాగిన

పరభావంకూడా చాలా గొపపగా చెపాపడు. ఇదంతా య్ుదధ వూూహం లో భాగమే అనిపిస్ ుంది. మైంద దిివిదులు అమృత్ం తారగినటు
ే ఇపుపడే
మనకు హనుమదాిరా తెలిసింది. జఞంబవంత్ుని పరాకీమమయ శ్ాేఘించి ఉతాసహ పరచాడు. ఈసరీ లో హనుమ పలికిన పరతిమాటా త్గిన
ఆలోచనతో చెపిపందే భవిషూత్ు
్ ను దృషిా లో పటుాక ని చెపిపనదే. ఈ సరీ కూడా చాలా ఉపయోగ మైనదే, ముఖూమైనదే.

హనుమ చెపిపన విషయ్ాలన్నన ఓపికగా వినన య్ువరాజు వాలిసుత్ అంగదుడు అందరిన్న ఉదేదశించి “సీతాదేవిని తీసుకురాకుండా రాముని
దగీ రకు మనం వెళళటం భావూం కాదు. ఇంత్మంది మహావీరులం సీతానేిషణకు వెళ్ే, ఆమనుచూశ్ాం కాని తీసుకు రాలేదు అని రామునికి
చెపపటం త్గదనిపిస్్ ో ంది. ఎగరటం లో పరాకీమం లో కాని దేవదెైత్ుూలలో హనుంత్ుడికి స్ాట ఎవరూ లేరు. అలాంట హనుమ లంకలో రాక్షస
వీరులను మటుాపటా గా,ఇకమనకు వేరే పని ఏముంది ?సీత్ను

తీసుక ని వచాచక మాత్రమే రాముని చూడటానికి వెడదాం.”అనానడు.

అంగదుని మాటలు వినన జఞంబవంత్ుడు అత్నితో “రాజపుతార !నువుి చెపిపంది అయ్ుక్ ం కాదు. అయినా య్ుక్ మైనా సరే, రామాజా పర
కారమే మనం నడుచుకరవటం మన విధి. సిత్౦తిర౦చి మనం ఏ పన్న చేయ్కూడదు. కనుక ఆ పరకారం కారూ సిదధ ి ఆయిే ఉపాయ్ం
ఆలోచించాలిచాలనానడు.
“త్సూ త్దిచనం శుీతాి వాలిసూను రాభషత్-”అయ్ుక్ ం త్ు వినా దేవీం “ దృషా వదిా శచవానరాః”
“దృషాావ దేవీ న చాన్నతా ఇతి త్త్ర నివేదనం –అయ్ుక్ మివ పశ్ాూమి భవదిాః ఖాూత్ వికీమైః”
“తే షేినం హత్వీరేషు రాక్ష శ్లషు హనూమతా –కిమసూ దత్ర కర్ వూమ్ “గృహీతాి య్ామ జఞనకీం “
“న తావ దేషా మతి రక్షమానో –య్థా భవాన్ పశూతి రాజపుత్ర –య్థా త్ు రామసూ మతి రినవి షాా-త్థాభవాన్ పశూత్ు కారూ సిదధ ంి “
ఇది 6శ్ోేకాలు మాత్రమే ఉనన 60వ సరీ .
య్ువరాజు అంగదుడు ఆవేశ పరుడు. ఈ” ఎక్షపడిషన్ “కు తానే నాయ్కుడు. అత్ని ఆజా కు లోబడే హనువ వెళ్ే సీత్ను లంకలో చూసి
వచిచనా, నాయ్కుడిగా త్నకు రావాలిసన కీర్ ర
ి ాదు. సీత్ను తీసుకురాకుండా చూసి వచాచం అని రాముడికి చెపపటానికి మొహం చెలేటం
లేదు. అది త్న నాయ్కతాినికి” ఫయిలూూర్ “అవుత్ుందని మధన, బాధ, అవమానం అత్నిది. కనుక త్క్షణ కర్ వూ౦. అకకడ ఉనన సమరధ
వానర వీరులో క ందరుకాన్న అందరూ కాన్న లంకకు వెళ్ే ఎలాగైనా సీత్నుతీసుకు రావాలి. అపుపడే ఆమతో కలిసి రామ దరశనం చేయ్ాలి.
ఉడుకురక్ ం ఆలోచన. అపుపడే త్న” పిరసా జ్
ే ” త్న బాబాయ్ ముందు నిలుసు్ంది. లేకపో తే “డామేజ్ “అవుత్ుంది అనుక నానడు కురాీడు,
య్ువరాజు కనుక. ఆపైన ఆలోచి౦చ లేకపో య్ాడు. ఇలాంట సమయ్ాలలోనే అనుభవజుా ల ఆలోచన, సలహా “టంకం” అతికి నటు
ే సరిగీ ా
అతికి, పని చేస్ ుంది
అందుకే జఞబవంత్ుడు త్న అనుభవ స్ారం అంతాపిండి వడగటా తానే అంగడుడికి ,అందరి త్రఫున “మా౦ఛి డయ సు”లాంట సలహా ఇచిచ
మారుమాటాేడకుండా చేశ్ాడు. అదే- నిరణయ్ం తాము తీసుకరకూడదని, య్ువరాజు అంగదుని తో సహా అందరు రామాజా కు బదుధలుగా
నడవాలిసందే అని ఖరాఖండిగా చెపిప,అంగదుడితోపాటు అందరి నోళేకు తాళం వేశ్ాడు. లేకపో తే ఏమయిేూది ?ఎవరికి వారు త్మపరాకీమ
డబాాలు సిరడబాా పరడబాా పరసపర డబాాలు క టుాక ని,కృషణ రాయ్బారం లో దురోూధన, కరణ, అశితాధమ, దయర ణ కుీపాదులు నిండు సభలో
త్మలో తాము” సిగపటే గోత్రం”పటా , రాయ్బారి ముందు పలుచనెై పరువు పో యినటు
ే జరిగేది. అటునుంచి ఆటే లంకకు పరిగతే్ వారు. త్రాిత్
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ఏమై పో తారో తెల్మదు. రామ సుగలీవాదులకు సీతా దరశన వార్ చేర వేసే వారు ఉండరు. ఒక వేల హనుమ అకకడే ఉండిపో యినా వాళళంతా
త్రిగి వచేచదాకా సుగలవ
ీ రాములను చూడటానికి వెళళళ స్ాహసం చేసేవాడు కాదు. దు౦దుడుకు సిభావి అంగదునినపై రాజు సుగలీవుడికి
కరపం వసే్ , అత్నిన రక్షించగలిగే వారవరూ ఉండరు సుగలీవాజా అంత్ తీక్షణమైనది. ఇపపటదాకా చేసిన అనేిషణ అంతా నిషఫలమై పో త్ు౦ది.
ఆపరమాదం జరకుకండా ఎంతో ముందు చూపుతో రామకారూ స్ాఫలాూనికి, హనుమ అనేిషణ ఫలితానికి చకకని” డరమాటక్ ఫినిషింగ్ “ఇచాచడు
జఞ౦బవాన్ అని నాకనిపించింది. చిననసరీ అయినా చాలా” పవర్ ఫుల్ “సరీ అని నేను అనుక ంటునానను.
జఞంబవంత్ుని సలహాను అంగద హనుమదాది కపివీరులంతా ఆమోదించారు. త్రాిత్ అందరూ కలిసి మహేందర పరిత్ం వదిలి ఆకాశంలోకి
ఎగిరారు. మహా గజఞలలాగా మహాశరలరాలునన వారవటం తో ఆకాశం కపిప వేయ్బడినటు
ే అనిపించింది . సరిభయత్ పూజుూడు, వీర ధీర
మహాబల మహావేగుడు ఐన హనుమను రపప వేయ్కుండా చూసూ
్ త్మ చూపుల మీదనే ఆయ్నున కూరోచ పటుాక ని మోసుకు
పో త్ుననటు
ే గా అనిపించింది –
“సభాజూమానం భయతెై స్ మాత్ీవంత్ం మహాబలం –హనుమంత్ం మహావేగం” వహంత్ ఇతి దృషిా భిః”“
రామకారూ స్ాధన చేసి మహాయ్శం పొ ంది, మిగిలిన దికుకలకు సీతానేిషణకుతే వెళ్ళన వానరులకంటే వీరు ఘనులయ్ాూరు –
“రాఘవే చారథ నివృతి్ ం కరు్ం చ పరమం య్శః –సమాధాయ్ సమృదాథరాథః కారుీ సిదద భి
ి రుననతా “
సీతా

దరశన వార్ రాముడికి చెపాపలనే త్హత్హతో, రావణుడితో య్ుదధ ం చేయ్ాలనన కాంక్షతో, రాముడికి పరత్ుూపకారం చేయ్ాలనన

కరరికతోవానరులు అనేక వృక్షాలు తీగలతో నందన వనం లాంట , సుగలీవుని ఆజా చేత్ కాపలా కాయ్బడుత్ునన, ఏ పారణీ చొరరానంత్ కటుా
దిటామైన, సకలమనోహరమైన మధు వనం చేరారు –
“నందనోపమ మాసేదు రినందురమలతా య్ుత్ం “
“య్త్్ నీదు వనం నామ సుగలీవస్ాూభి రక్షిత్ం –అదృషూ౦ సరిభయతానాం సరి భయత్ మనోహరం “
మధువనానిన సుగలీవుని మేనమామ దధిముఖుడు సదా రక్షిస్ ూ ఉంటాడు. వానరులంతా మధువనం లో దిగి సుగలీవుని మనసుకు ఆందం
కలిగించే మధువనం లోని మధువు తాగాలాని ఉబలాట పడా్రు –
“తే త్దిన ముపాగమూ బభయవుః పరమోత్కటాః –వానరా వాన రేందరసూ మనః కాన్ త్మం మహత్ “
తెనేలాగా పింగళ వరణం తో ఉనన వానరులు తేనే తారగటానికి య్ువరాజు అంగదుని అనుమతి కరరారు –
“త్త్సే్ వానరా హృస్ాాదృషాావమధువనం మహత్ కుమార మభూయ్ా చంత్ మధూని మధు పింగళాః”
అంగదడు,జఞంబవంతాది పదద ల అనుమతి పొ ంది త్రాిత్నే తేనే తాగటానికి వానరును అనుమతించాడు –అంటే త్నను అడిగినా, పదద రికం
జఞమావంత్ునికిచిచ, ఆయ్న సరే ననన త్రాితే త్న అనుమతి మంజూరు చేశ్ాడు –
“త్త్ః కుమారస్ా్న్ వృ-దాధన్ జఞ౦బ వత్రరముఖాన్ కపీన్ –అనుమానూ దదౌ తేషాం నిసరీ ం మధు భక్షణయ”
అంగదుని అనుమతి లభించగానే ఆనంద పరవశత్ిం తో ననౌకసుల ైన వానరులు నృత్ూం చేశ్ారు-ఇకకడ వనౌకసులు అనటం పరమ
ఔచిత్ూమైన మాట. వాళళళ ఉండేది వనాలలోనే కనుక ఆ శబద ం చకకని అరధ పరబో ధకంగా పరయోగించాడు కవి వాల్మీకి “త్త్ శ్ాచను మతా ససరేి సంపర హృషాా వనౌకసః –ముదితాఃపేరరితా శ్ాచపి పరవృత్ూంతో భావం స్ త్ః
కరతికి క బారి కాయ్ దొ రికితే అనే స్ామత్ లోకం లో ఉంది. అలాగే ఇకకడా వానరుల ఆనందానికి అంత్ులేకుండా పో యింది. క ందరు పాడితే,
క ందరు వంగితే మరి క ందరు నృత్ూం చేసే్ ఇంక ందరు అటా హాసం చేసే్, క ందరు పడి లేస్ ూ, క ందరు అటూ ఇటూ తిరుగుత్ూ, క ందరు అరుసూ
్
“ హల్ చల్”చేశ్ారు –
“గాయ్ంతి కేచిత్ పరణమంతి కేచిత్ –నృత్ూంతి కేచిత్ పరహసంతి కేచిత్ –పత్ంతి కేచిత్ దిిచర౦తి కేచిత్ –పే వంతి కేచిత్ పరలవంతి కేచిత్ “
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ఒకళే నొకళళళ కావలించుక ంటూ, క ందరు ఒకళళను ఒకళళళ పటుాక ంటూ, క ందరు మాటాేడుక ంటూ, క ందరు కలిసి విహరించి ఆనందం
అనుభవించారు “పరసపరం కేచి దుపాశీయ్ంతే-పరసపరం కేచి దుపాకీమంతే-పరసపరం కేచి దుపబురవంతే-పరసపరం కేచి దుపారమంతే”
క ందరు ఒక చెటా ు మీదనుంచి ఇంకర దానిమీదకు పరిగతా్రు. క ందరు చెటా ు చివరి క మీలపైకి చేరి కిందికి దూకారు, మరిక ందరు గడుగాీయ్లు
మహా వేగంతో చెటా ుకి౦ది వృక్షాగీం ఎకేకశ్ారు“దురమా దుదామం కేచి దభి దరవంతే-క్షితౌ నగాగాీ నినపత్ంతి కేచిత్ –మహీత్లానన్ తేకచి దుదీరణ వేగా –మహాదురమాగాీ ణూభి సంపత్ంతి”
“ఒకడు పాడుత్ుంటే ఇంకరడు నవుిత్ూ వాడి దగీ రకు వెళాళడు. ఇంకరడు నవేివాడి దగీ రకు ఏడుసూ
్ పో య్ాడు. ఇంకరడు ఏడేచవాడిని తోరసేసి
దగీ ర కళాళడు.మరో గడుసు పిండం అరుసూ
్ ఆ తోసిన వాడి దగీ ర కళాళడు –ముక్ పద గీస్ం లాగా త్మాషాగా వరణన చేస్ాడు మహరిి.
“గాయ్ంతి మనూః పరహసనునపైతి-హసంత్ మనూః పరరుదనునపైతి-రుదంత్ మనూః పరణుద నునపైతి-నుదంత్ మనూః పరణద నునపైతి”
బాగా తేనే కడుపారా తాగి, మతె్ కిక విపరలత్ చేషాలు చేస్ ూ కలోేలం సృషిాంచారు. తాగి త్ృపి్ పొ ందనివాడు మతె్ కకని వాడు లేదు అంటే
అతిశయోకి్లేదు. కలుేపాకల దగీ ర” తాగు బో త్ుల సీను” ఇదంతా లాగా అనిపిస్ ుంది. “సమాకులం త్త్కపి సైనూ మాసీ –నీధు పరస్ానోత్కటసత్ి చేసా౦-న చాత్ర కశిచనన బభయవమతో్-న చాత్ర కశిచ నన బభయవత్ృప్ ః “
తాగి త్ందనాలాడటం అంటే ఇదే నెమో ? తాగినమత్ు
్ లో మధువనం చెటే ు విరగొీటాారు, ఆకులు పూలు పళళళ రాలిచ నేలపాలు చేస్ ుంటే
కాపలాదారు దధి ముఖుడు అడు్ వచాచడు. అసలే ముసలాడు, ఆయ్న మనలిన బదిరించటం ఏమిటని ఇంకా చెలరేగిపో య్ారు కరతిమయక.
పాపం శ్ాయ్శకు్లా వనానిన కాపాడే పరయ్త్నం చేశ్ాడు సుగలీవ మేనమామ-. క ందరిన తీవరంగా తిటాాడు. క ందరిన అరచేత్ ో క టాాడు, క ందరితో
పో టే డాడు. క ందరిన వనం పాడు చేయ్కండిరా బాబయ అని బుజజ గించాడు. పాపం ఒళళళ ఎరగని మత్ు
్ లో తిటూ
ే శ్ాపనారాధలు దెబాలూ
తినానరు వానరులు –
“ఉవాచ కాంశిచత్పరుషాని ధృషా -మసక్ మనాూ౦శచత్ల ై రణఘాన –సమేత్ూ కైశిచత్కలాహం చకార –త్థెై వస్ామోనపజగామ కాం శిచత్”
మధుపానమత్ు
్ ల ై, కపలాదారును ల కక చేయ్కుండా భయ్ం లేకుండా రచిచపో యి, అత్డి చుటూ
ా చేరి, వనరక్షకుడు అత్డిని ఏమీ చేయ్రాదనే
ఇంగిత్ం కూడా లేకుండా తిటాారు, అటూ ఇటూ లాగారు. గోళళతో గలరి పళళతో కరిచి,చేత్ులు కాళళతో బాదుత్ూ ఆవనం లో తినటానికి ఉనన
సరిం భోజూం చేసి మిగలకుండా పూజూం చేసేశ్ారు కపి సేన కసికసిగా విజయోతాసహంతో -అసల ైన “కిషికంధకాండ “సినిమా ఆడారు. మనకు
వారికీ వినోదం, ఆనందం సంత్ృపీ్ , ఆటవిడుపు దధిముఖుడికి పరాభవం, దుఖం అవమానం దూషణ తిరస్ాకరాలు.
ఇది 23శ్ోేకాల 61వ సరీ
కరతి మయక ఆగడాలను కవి రుషి వాల్మీకి అనుసుాపుపలలో మన చెవుల త్ుపుప వదిలేటే ు పరమ మనోహరంగా వరిణంచాడు. తీవరమైన
అనుభయతి ఆనందం సంత్ృపి్ సంఘటనలలో ఈ విధమైన శ్ోేకాలతో వరిణస్ ూ గొపప” ఎఫక్ా “కలిగిస్్ ాడు లోగడ రండు మయడు ఘటాాలలో
చూశ్ాం. ఇనిన మంచి శ్ోేకాలను ఏ పరవచన కారుడూ ముటుాకరడు. అదే నాకు ఆశచరూం. ఒక స్ారి కైకలూరుకు చెందిన పరవచన కారులు
బరహీశ్రీ పరిమి రామకృషణ శ్ాసి్ గ
్ ననున
ి ారు ఉయ్యూరు విషాణవలయ్ం లో సుందర కాండ చెబుత్ూ అంతా అయ్ాూక ఆయ్నున సనాీనిసూ
మాటాేడమంటే ఈ సరీ శ్ోేకాలు చదివి వినిపిసే్ “అలాగా మాస్ాారూ “అని ఆశచరూపో య్ారు. మలాేది వారూ ఎకకడా ఉటంకి౦చినటు
ే లేదు.
నాకందుకర ఈ సరీ పరమాదుాత్ం అనిపిస్ ుంది. సహజతాినికి నిలువుటదద ం.వీనులవిందెైన శబద లాలితాూనికి గొపప ఉదారణ.
అసలు ఈ మధువనం సీను ఎందుకు పటాాడు కవి ?ఎవరైనా ఏదెైనా అదుాత్ కారూం స్ాధిసే్, పరలక్ష పాసైతే రాంకు వసే్ మాంచి ఉదయ ూగం
సంపాదిసే్ త్న ఆనందానిన ఇత్రులతో పంచుకరవటం లోక రివాజు. సీిట్స,హాట్స టీ వగైరాలిచిచ త్ృపి్ చెందుతారు. ఇంకా” ఖరలదెైన “వారు
“మందుపారలా “చేసుక ంటారు. కాక్ టైల్ పారలా వగైరాలు చేస్్ ారు. ఇకకడ కూడా అంతే.వానర విజయోతాసహానికి త్గిన” కికుక” రావాలి. అందుకే
మధు వన విహారం. తేనే తారగటం. వనౌకసుల సహజ లక్షణం. తేనే త్ుటా దులిపి తేనే తాగటం. ఆ పనే వీళళళ చేశ్ారు. మాతే్ కికతే
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పిచిచపేరలాపనలు, చేషాలు చేయ్టమయ సహజమే. అలాగే త్మ జఞతి లక్షణాలన్న పరదరిశంచారు, ధికాకరమయ సహజమే అదీచేశ్ారు మత్ు
్
గమీత్ు
్ లో. వదద ని వారించిన వారిని దుమీతి్ పో య్టమయ సహజమే. అదీ చూపించారికకడ. అన్నన సహజ లక్షణ సుందర బంధురంగా
ఉనానయి. ఆశ్ోేకాలలో వాల్మీకు తేనే కారేటే ు రాశ్ాడు. చదువుత్ుంటే మనకూ కిక్ వసు్ంది. చకకని లయ్ాత్ీకమైన శ్ోేకాలు. భావ
సుందరాలు. మనోజా ఞలు. మధుమదురాలు. మరొకక స్ారి మహరిికి నమసకరిస్ ునానను ఈసరీ ను సరితో మనోజాంగా తీరిచ దిదద న
ి ందుకు.
హనుమ అంగద జఞంబవంతాది” ఎల్ ర్స” ఈ మధువు జయలికి వెళ్ళనటు
ే చెపపలేదు. అనుచరుల సంతోషమే త్మ సంతోషంగా భావించి
ఉంటారు. కపులు త్మ కపిత్ిం తో వన ధింసం చేయ్టం త్పపని పిస్ ుంది. కాన్న ఇకకడ త్పపని విషయ్మే అది. ఆనందానికి పరాకాషా అది
అని సరుదకరవాలి. సుగలీవుడికి పరమానందం కలిగించేది,కుకనే మేనమామను ముసలివాడెన
ై ా జఞగీత్్ గా చూసుక ంటాడని కాపలాగా పటాాడు.
అలాంట దానిన ధింసం చేసే్ సుగలీవుడు అగిీమీద గుగిీలం అవుతాడు. కాన్న ల కక చేయ్లేదు కపి మయక. తెలిసినా త్మ విజయ్ం ముందు
ఈ తోట ధింసం ఒక ల కాక అను క ౦టాడని తెలుసేమో వీరికి ? అసలు అంగద జఞంబవంత్ులు కూడా కిమినానసి్ గా మౌనంగా ఉండి పో య్ారు.
ఏదయ ఆంత్రూం వారికి తెలుసు అనిపిస్ ుంది.
హనుమ వానరులకు “జ౦కకండి మీ ఇషా ం వచిచనటు
ే మధువు తాగండి. మిమీలిన అడ్ గించే వారిని నేను చూసుక ంటాను “అనగానే
అంగదుడు కూడా “మీరు తేనే తాగండి “అనానడు” తానా త్౦దానా”గా. “ అని వారిదదరూ అననదాన్నన “బాగు బాగు “అంటూ “భేష్ భేష్
అంటూ వానరులు ఆనందం వూక్ ం చేశ్ారు. హనుమ సీత్ఃను చూశ్ాడని జఞంబవంత్ అ౦గదులు మధువును గోీలమని అనుమతిచాచరనన
సంతోషంతో మధువనం చేరి, కాపుదారే ను విదిలి౦చి, ఇషా ం వచిచనటు
ే తెనేతారగి పండుేకరసి తినానరు, వనరక్షకులపై పడి బాదారు. “త్ూమడు
తేనే త్ుటా ”లనుఒక కకకడు చేత్ ో పటుాక ని తేనే అంతా తాగి ఖాళ్ళ చేశ్ారు. మిగిలినవాటని తెరంచి పారేశ్ారు, క ందరు విసిరేశ్ారు, మత్ు
్ బాగా
ఎకిక ఆ త్ుటేాలతోనే క టుాకునానరు –
“మధూని దయర ణ మాతారణి బాహుభిః పరి గృహూతే –పిబంతి సహితా ససరేినిఘనంతి సీత్థా పరే “
“కేచిత్ పీతాి పవిధూంతిమధూని మధు పింగళాః-మధూ చిఛ సేాన కేచిచచ జఘున రనోూనూ ముత్కటాః”
మదించిన వానరులు క ందరు చెటే కింద చేరి, క మీలిన పటుాక ని మత్ు
్ బాగా పరిగి ఆకులు నేలపై రాలిచ వాటపై పడుక నానరు. సంతోషంతో
ఒకరినొకరు కింద పడేసు క ని త్నునక నానరు, తోసుక నానరు. క ందరు సింహనాదం చేసే్, క ందరు పక్షులాేగా అరచారు, మరిక ందరు
హాయిగా నేలపై పడి దొ రే ారు –ఇవన్నన కరతి చేసాలే. చూసు్ంటే ముచచటగా ఉండేవే.
“ఉనీత్్ భయతాః పే వగా మధు మతా్ శచహృషా వత్ –క్షిపంతి చ త్దానోూనూం సకలంతి చ త్థాపరే”
“కేచిత్ క్షేిళా౦ పరకురింతి,కేచిత్ కూజంతి హృషా వత్ –హరయో మధునా మతా్ః కేచిత్ సుపా్మహీత్లే “
క ందరు పలే టూరి పనులు చేసి నవుిక నానరు. మరిక ందరు అలాగే చేస్ ూ నవుిక నానరు. మేమిలా చేశ్ాం మేమలాగా చేశ్ాం మేమిటాే చేశ్ాం
మేము ఇలా చేస్్ ాం అని చెపుపక ంటూ పగలబడి నవుిక నానరు“కృతాి కేచిదధ సంత్ూ నేూ కేచిత్ుకరింతి చేత్రత్ –కృతాి కేచి దిదంత్నయిే కేచిత్ దుాధూంతి చేత్రత్”
“’మధువానానిన కాపాడే వారు వానరుల ఆగడాలకు భయ్పడి నలుదికుకలకూ పారిపో య్ారు. వాళళను వెంబడించి మోకాళళళ పటా లాగి,
అపానదాిరం చూపగా భయ్ం దుఖం తో దదిముఖుడి దగీ రకళ్ళ మొరపటుాక నానరు. అంటే చాలా మోటుగా ఉచచ న్నచాలు లేకుండా
కరతిమయక పరవరి్౦చిందననమాట –రాయ్టానికే నాకుఇపుపడు ఇబాందిగా ఉంట అసలు ఆదృశూం చూస్ ఎంత్ జుగుపసగా ఉంటుందయ ?-కాన్న
మా చిననత్నాలలో మేము కూడా అవత్లవాడిని ఏడిపించటానికి పో టా లాగు కిందికి జఞరిచ “ముందు, వెనక “చూపిస్ ూ నవుికరవటం నాకు
గురే్. మానవుడు కరతినుంచి దిగుమతి అయ్ాూడు అనటానికి ఇదికూడా బలమైన స్ాక్షూమేమో ?
“జఞను భిసు్ పరకృషాాశచ”దేవమారీ ం “పరదరిశతాః- అబురవన్ పరమోదిిగాన గతాి దధిముఖం వచః”
వనపాలకులు “హనుమంత్ుని అనుమతి తో వానరులు మధువనం పాడు చేశ్ారు. మమీలిన మోకాళళళ పటా లాగి అపానదాిరం చూపించారు
“అనిసిగీ ు విడిచి చెపిప గగోీలుపటాారు.ఆమాటలు విని ఓదారిఛ “నాతో రండి. మనం కలిసి మనబలం చూపించి అడు్ క ందాం “అని చెపిప
వాళళతో కలిసి వనానికి వచాచడు. పదద చెటా ు పీకి, చేత్ ో పటుాక ని కరత్ులపైకి వెళాళడు. అనుచరులూఅనేక రకాల చెటే ు పీకి చేత్ులతో పటుాక ని
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

అలానే చేశ్ారు.హనుమకు కరపం రాగా వానరులతోకలిసి వనపాలురందరిపై దాడి చేశ్ాడు. అంగదుడు త్నతాత్ దదిముఖుని కిందపడేసి,
చేత్ులతో క టాాడు బందుత్ిం,ముసలిత్నం కూడా మరచి. ఈ దెబాలకు అత్డు త్టుాకరలేక వివశుడెై కాసేపు మయరచపో య్ాడు –
“ఆరూకం పారహర త్్ త్ర బాహూభాూం కుపితో౦ గదః “
“స భగన బాహూరుభుజయ విహిల శ్ోశ‘ణితోక్షిత్ః -’ముమోహ సహస్ా వీరో ముహూర్ ం కపికునజ రః “
కాస్ తేరుక ని దదిముఖుడు మతె్ కికవ డలు మరచిన ఆవానరులను దండం చేత్బటా పారదయర లాడు. అందుకే “దండం దశ గుణం భవేత్
“అనానరు.దూరంగా పో యి అత్డు త్న సేవకులతో “వాళళ ఏడుపు వాళళని ఏడవనియ్ూండి. మనం రాజు సుగలీవుని వదద కు వెళ్ే మనరాజుకు
అంగదుడు చేసిన అపకారం అంతా చెబుతాను. అసలే సుగలీవుడికి కరపం ఎపుపడూ తారాస్ాథయిలో ఉంటుంది. మనం చెపిపనమాటవిని
వీళళందరలన చంపించి వేస్్ ాడు. ఈ వనం ఆయ్నకు చాలా ఇషా మైనది త్ండిరతాత్లనుంచి సంకీమించింది దేవత్లకుకూడా చొరరానిది –
“సరిం చెైవాంగదే దయ షం శ్ాీవ యిషాూమి పారిథవే-అమరలి వచనం శుీతాిఘాత్యిషూతి వానరాన్ “
“ఇషా ం మధువనం హేూత్త్ సుగలీవసూ మహాత్ీనః –పిత్ృపత
ై ాహం దివూం దేవెైరపిదురాసదం “
“సుగలీవుడికి ఈ తేనే తాగే వారు, పో గాలం దాపురించిన వారు ఐన వానరులకు, మిత్ురలకు కూడా మరణ శిక్ష వేస్్ ాడు. సుగలీవాజా పరమ
భీషణమైనది. దానిన యిెదిరిచ ఎవరూ బతికి బటా కటా లేరు, రాజఞజా ధికకరించిన వీళళకు చావు మయడుత్ుంది. అపుపడు వాళళ వలే బాధలుపడ్
మన కరపం శ్ాంతిసు్ంది “అని వనపాలురను ఊరడించి, వారితో సహా దదిముఖుడు అమాంత్ం ఆకాశం లోకి యిెగిరి క్షణం లో రాజు రామ
లక్షీణ సుగలీవుల ముందు వాలాడు. మహాపరాకీమశ్ాలి ఐన అత్డు దీనవదనం తో సుగలీవుని పాదాలకు పరణామం చేసి నిల బడా్డు “
“’స వానరా నిమాన్ సరాిన్ మధు లుబాధన్ గతాయ్ుషః-ఘాత్ ఇషూతి దండేన సుగలీవఃససుహృజజ నాన్ “
“వాదాూ యిేతేూ దురాతాీనో నృపాజఞాపరిభావినః –అమరి పరభవో రోషఃసఫలో నో భవిషూతి “
“సన్నన పత్ూ మహా వీరూః సరైిసఃత్ పరి వారిత్ః –హరి రదధిముఖః పాల ైః పాలానాం పరమేశిరః “
“స దీన వదనో భయతాి కృతాి శిరశి చాంజలిం-సుగలీవసూ శుభౌ మయరాధ్ చరణౌ పరత్ూ పీడయ్త్ “
ఇది 40 శ్ోేకాల 62వ సరీ .
ఇందులో వానరుల కరతి చేసాల పొ డిగింపూ,వాళళ సభూత్ లేని పరవర్ న, అంగదుడు తాత్ అని చూడకుండా ముసలి దధిముఖుడిని నేలపై
పడేసి భుజఞలతో పొ డవటం క ంత్ హదుదమీరిన పరవర్ న కనిపిస్ ుంది. అంగద హనుమలు సుసుాగా మధువు తాగమని “ఫుల్ ల ైసన్స” ఇవిటం
తో వానరులలో సీతానేిషణ సమయ్ం లో కరలోపయిన శకీ్, పొ ందిన అలసట దూరం చేసుకరవటానికి ఫులుేగా తాగి తాగుబో త్ుల వీరంగం
సృషిాంచారు. ఇంత్ చేసే్ కాన్న వాళళళ మామయలు వానరులు కాలేక పో య్ారననమాట. సుగలీవుడికి పరమ పీరతిపాత్రమైన త్రత్రాలుగా దకికన
మధు వనం పాడు చేయ్టం అంటే ఆయ్నకు తెలిసే్ పారణాలు కరలోపవటమే . బహుశ్ా ఇంత్ దూరం ఆలకచి౦చి ఉండరు హనుమదాదులతో
సహా. ఒక వేళ ఈ ఆనంద సమయ్ం లో అవేవీ గురు్కు రాక పో యి ఉండవచుచ. తెలిసే్ ఏం చేస్్ ాడే౦ అనే ధీమా కూడా కావచుచ. తాము
తెచిచన అత్ూంత్ శుభ పరదమైన వార్ విని, ఆయ్న ఈ చినన చినన విషయ్ాలను పటా ంచు కరడులే అనే భరోస్ా కూడా కావచుచ. తాగితే బాగానే
ఉంది వనదింసం ఎందుకు చేయ్ాలి ?”ఆనంద లహరి” కి అడూ
్ , ఆపూ ఉండవు. వేరేది ఏదీ కనిపించదు వినిపించదు.గుడి్ లో మలే జఞంబవంత్
హనుమ అ౦గదులు మాత్రం “తీరధం “పుచుచకరలేదు. వానరుల “ఎంజఞయ్ మంట్స” ను హాయిగా వారూ ఆస్ాిదించారు. వారి పరిీషన్ ఉండబటేా
ఇంత్ తెగించారు. వాళళళ నాయ్కులు, మనకేమైనా అయితే వాళళళ చూసుక ంటారు అనే

తెంపరిత్నం ఉండచుచ.హనుమకూడా

దధిముఖునిపైకి పో రాటానికి వెళళటం సిజన సంరక్షణలో భాగమే.
మేనమామ అయిన, వయ్సులో పదద వాడు ముసలి వాడూ అయిన దదిముఖుడు రాజైన సుగలీవునికి పాద పరణామం చేసి, మధు
వనపాలకాధికారిగా నమసకరించి సంస్ాకరం చూపాడు. త్నపాలన ధరాీనిన కూడా సమరదవంత్ం గానే నిరిహించాడు మధువన సంరక్షణ
విషయ్ం లో. అయినా” తెగించిన వాడికి తెడే్ లింగం “అననటు
ే బరితెగించిన ఆ కరతి మయక ను అడు్కరలేక విధింస్ానిన ఆపలేకపో య్ాడు
పాపం. వాళళతోనూ, మనవడు అంగదుడి తోనూ దెబాలు కూడా తినానడు విధి నిరిహణలో.
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దధి

ముఖుని

దీనవదనం

చూసికలత్ చెందిన సుగలీవుడు
“ఎందుకు

నా

పడా్వు

?లే.

పాదాలమీద
అభయ్

మిసు్నానను. అసలు విషయ్ం
ఏమిటో

“అనానడు.

చెపుప

సుగలీవుని విశిసించి అత్డు లేచి
“రాజఞ !న్న త్ండిర ఋక్ష రజసుస
కాలం లోకాని, న్న పాలనలో కాన్న,
న్న

అననవాలి

మధువనం
విధింసం

కాలం

లోకాన్న

ఎపుపడూ
కాలేదు.

ఇలా

ఇపుపడు

వానరులు మధు భక్షణ చేసి పాడు
చేశ్ారు.

మధుపాన

మత్ు
్ లో

ఉనన వాళళను మన

కాపలా

వాళళళ

బదిరిసే్

లక్షూం

చేయ్కుండా

ఫలాలు కరసి తింటూ తేనే తాగుత్ూ, తారగగామిగిలింది పారబో సూ
్ ఉంట అదలించగా వెకికరించారు. వనం లోని తేనే తాగదద ని మన రక్షకులు
వారిస్ ుంటే అంగదాదులు,మన వాళళనే బదిరించారు. కరపం తో వానరులు వీళళందరలన త్రిమేశ్ారు. చేత్ులతో కాళళతో క టాారు క ందరు అటూ
ఇటూలాగి అపానదాిరం (దేవమారీ ం )చూపించారు. నువుి పాలకుడవెై ఉండగా ఈ శూరులిన వాళళళ క టాారు. వారి సేిచచను అడు్కరలేక
పో య్ాం “అని పూస గుీచిచనటు
ే తెలియ్ జేశ్ాడు –అపానమారాీనికి గౌరవపరద నామం “దేవమారీ ం “.త్నున అంగదుడు కిందపడేసి క టా న
సంగతి చెపపకుండా వదిలేశ్ాడు ఎందుకర ?న్న పాలనలో ఇలా జరిగింది అని క ంచెం నిషూ
ా రంగా చెపిపనటు
ే భావించాలి. అంటే రాజుకు కరపం
తెపిపంచే అనినరకాలమాటలూ చెపాపడు “పారణిభిరినహితాఃకేచిత్ కే చిజఞజనుభి రాహతాః-పరకృస్ాాశచ య్థా కామం “దేవమారీ ం “చ దరిశతాః”
సుగలీవునితో అత్డు చెబుత్ుండగా లక్షీణుడు వచిచ “వనపాలకుడెైన యిత్డు ఎందుకు వచాచడు. దుఖంతో న్నకేమి చెపిప ఏమికావాలని
కరరాడు ?”అని అడిగాడు. మాటల నేరపరి సుగలీవుడు “పూజూ లక్షీణా!సీతానేిషణకు దక్షిణ దిశకు వెళ్ళన వానర పుంగవులు తిరిగి వచాచరని,
అంగదాదులు మధువన మదు భక్షణ చేశ్ారని యిత్డు చెపాపడు. ఇలా చేశ్ారంటే వాళళళ కారూం స్ాధించారనే అనిపిస్్ ో ంది. అందుకే అంత్ట
ఉతాసహం పరదరిశంచి ఉంటారు. నా అనుమతి లేదని భయ్పడకుండా మధువన పరవేశం వారు చేశ్ారంటే కారూ౦ సఫలంగా స్ాధించారనే అరధం .
సందేహం లేదు –
“అంగదపరముఖై రలిరైరాక్షిత్ం మధు వానరైః-విచిత్ూ దక్షిణా మాశ్ామాగతెై రహరి పుంగవెైః”
“నెైషామకృత్ కృతాూనామీదృశఃస్ాూ దుపకీమః-ఆగతెై శచపరమథిత్ం య్థా మధువనం హితెైః
ధరిిత్ం చ వనం కృత్శ్ ముపయ్ుక్ ం చ వానరైః”
“దృషాావ దేవీ న సందేహో న చానేూన హనూమతాః”
లక్షీణా ! సీతాదేవినే హనుమంత్ుడే చూశ్ాడు. సందేహం లేదు. అత్డికి కాక ఈకారూస్ాధన ఎవరి వలన అవుత్ుంది ?అత్డిలో వివేకం
బుదిధసూక్షీత్ పటుాదల, పరాకీమం, విదాూ ది మహాగుణాలునానయి –
“కారూసిదధ ి రీతి శ్ైచవ త్సిీ నాినర పు౦గ వే-వూవస్ాయ్ శచవీరూం చ శుీత్ం చాపి పరతి సిాత్మ్”
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“ఏ పనిలో జఞంబవంత్, అంగదులు నాయ్కులుగా ఉంటారో, వారికి హనుమ తోడుగా ఉంటాడయ ఆ పని త్పపక నేర వేరి తీరుత్ుంది –
“జఞమావనూత్ర నేతా స్ాూ దంగద శచమహాబలః –హనూమాం శ్ాచపూధిస్ా ాతా న త్సూ గతిరణూ థా”
“అంగదాదులు మధువనం పాడు చేసి, వాళళను వనపాలురు వారిసే్, వాళళతో దెబాలులుతినానరు.ఈ విషయ్ం నాకు నివేది౦చ టానికే
రక్షకుడు దధిముఖుడు వచాచడు. సీతా దేవిని వానరులు చూశ్ారు. బరహీ చే నా త్ండిర ఋక్ష రాజసుసకు ఇవిబడిన ఈ దివూ వన౦ లో పడి
య్ధేచచగా తేనే తాగారంటే,వారి పరవృతి్ ని ఊహించ వచుచ. సీతా దేవిని చూడకపో తే మధువన ధింసం చేసే వాళళళ కాదు “అని చాలా సంత్ృప్
పరశ్ాంత్ చిత్్ ంతో సుగలీవుడు రామానుజునికి నివేదించాడు –.ముందు మంతిరకి విననవించి త్రాిత్ రాజుకు చెపపటం లోక సహజం. అందుకే
ముందు రామానుజునికి చెపాపడు.
“న చా పరదృస్ాావయవెైదేహీ౦ విశుీతాః పురుషరిభ-వనం దత్్ వరం దివూం ధరి యిేయ్ు రినౌకసః “ సుగలీవుని నోటనుండి వెలువడిన ఈ వీనుల
విందెైన పలుకులు విని రామ లక్షీణులు మికికలి హరిించారు –
“శుీతాి కరణ సుఖాంవాణీ౦ సుగలీవ వదనా చుచయతాం-పారహృషూత్ భురశం రామో లక్షీణ శచమహా బలః”
త్రాిత్సుగలీవుడు వనరక్షక దధిముఖునితో “కారూ స్ాధకుల ై వచిచన అంగదాదులు మధు వనం లో మధు భక్షణ చేయ్టం విని సంతోషం
కలిగింది నాకు. వారి చిలిపి చేషాలు క్షమించదగినవే కనుక వారిని క్షమించాను. సీతా దేవిని చూసిన సింహ సదృశ బలపరాకీమ వీరుడు
హనుమను, అత్నితో వెళ్ళన వానర వీరులను చూడాలని, వారు చేసిన పరయ్త్న విషయ్ాలు వినాలని రామస్ో దరులు, నేను ఆసకి్గా ఉనానం
“అనానడు. కారూసిదధ ి తో సంతోషం తో పులకిట గాత్రం తో వికసించిన నేతారలతో ఉనన రామ స్ో దరులను చూసి వానరరాజు సుగలీవుడు
సంతోషించి, రామ కారూసిదధ ి అయిందని మికికలిగా ఆనందించాడు –
“ఇచాఛమి శ్రఘరం హనుమత్రరధానాన్ –శ్ాఖా మృగాంస్ా్న్ మృగరాజ దరాపన్ –దరసా ుం కృతారాధన్ సహా రాఘవాభాూం –శ్ోీత్ుం చసీతాథిగమే
పరయ్త్నం “
“పీరతిసీఫతాక్షౌ సంపర హృ స్ౌాకుమారౌ –దృషాావ సిదధ ారౌద వానరాణాం చ రాజఞ అంగైససంహృసా ఃధ -కరీ సిదధ ంి విదితాి –బాహో ి రాసనానం స్ో తిమాత్రం
ననంద”
ఇది 28శ్ోేకాల 63వ సరీ
ఇందులో ఎకకడికకకడే అకకడి ముఖూ విశ్లషాలు చెపేపశ్ాను. దదిముఖుడు చెపిపనది స్ావధానంగా వినానడుకాన్న సుగలీవుడు, వానర విధింసం
తో వనరక్షణకు వారు పడిన కషా ం దుఖానిన మాటలతో ఉపశమనం కలిగించలేదు.హనుమంత్ుడు కారూ సిదధ ి చేసివచాచడు కనుకనే అంత్
విలయ్ంసృసిాంచారు వానరులు అని అరధం చేసుక నానడు. వారిన్న పలే త్ు
్ మాట కూడా అనలేదు. త్న “మజసీా” పరదరిశంచాడు. వారు
స్ాధించిన మహా కారూం ముందు తెనత
ే ాగటం, వనం పాడు చేయ్టం, కాపలా వారిని క టా టం వగైరా చాలా అత్ూలప విషయ్ాలని భావించాడు.
అందుకే దధి ముఖుని సమక్షంలోనే వానరుల౦దరలన పొ గిడాడు. వాడు మళ్ళళ అకకడికి వెళ్ే ఏదయ గిలిేకజఞజ పటుాకరకుండా. అందరలన క్షమించాను
అన్న చెపాపడు రాజే ఆ మాట అననపుపడు “కరనికస్ాక” కాపలాదారు ఏం మాటాేడుతాడు ?గముీన ఉండిపో వటం త్పప.
సుగలీవాజా శిరస్ా వహించి,సంతోషం తో దదిముఖుడు, ఆయ్నకు, రామస్ో దరులకు నమసకరించి, త్నబృందంతో ఆకాశ్ానికి ఎగిరి, మధువనం
పరవేశించాడు. అపుపడు “వానరగురువుల “మత్ు
్ అంతా దిగిపో యి, మరాూదగా లేచి నిలబడా్రు. దధి కూడా వారందరికీ అంజలి ఘటంచి
అంగదునితో “స్ౌముూడా ! ఈ వనరక్షకులు మిమీలిన వారి౦చారని కరపం వదుద అజఞా, తో వారు చేసిన పని అది. నువుి య్ువరాజువు కనుక
మధువనానికి అధిపతివి. అజఞానం తో చేసిన అపచారానికి క్షమించు. మీ పినత్ండిర దగీ రకు వెళ్ే, మీరంతా మధువనానికి వచాచరని చెపాపను.
ఆయ్న, అకకడి

మిగిలినవారు

మీరికకడికి

రావటం, వనభంగం

చేయ్టం

విని

సంతోషించాడే

కాని

కరపించలేదు.

వెంటనే

మిమీలనందరలనత్నదగీ రకు పంపమని నాకు చెపాపడు “అని చెపాపడు –దదిముఖుడుకూడా రాజఞజా కు బదుధడెై జరిగిన దానిలో వానరుల
త్పేపమీలేదని” సరిాఫికేట్స “ఇవిటమే కాక వనపాలురు వారి యిెడల పరవరి్ంచిన తీరు అజఞానం మాత్రమ అని క్షమించమన్న కరరటం రాజఞజా ను
సంపూరి్గా నెరవేరచటం లో భాగమే. సుగలీవుడు వారందరలన క్షమించాడనే చలే ని వార్ కూడా తెలియ్ జేశ్ాడు త్నకర్ వూంగా.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

264

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

“స తా సుస్ాగమ దీిరోబదాధయకరపుటాంజలిం ఉవాచ వచనం శే క్షణమిదం హృసా వ ద౦గదం”
“స్ౌమూ రోషో న కర్ వోూ య్దేతి రభివారిత్ః-అజఞానా దరక్షభిః కరీధాదావంత్ః పరతి షేదితాః”
“య్ువ రా త్ిమీశశచ వనస్ాూసూ మహాబలః –మౌరావయ త్ూపరిం కృతో దయ షస్ ం భవాన్ క్షంత్ు మరహసి “
“ఆఖాూత్ం హి మయ్ా గతాి పిత్ృపూసూ త్వానఘః-ఇహో పయ్ాత్౦ సరేిషా మేతేషాం వనచారిణ౦”
“త్ త్ిదాగమనం శుీతాి సహెమభి రహరి య్యథపైః-పరహృస్ోా స్ౌ వనం శుీతాి పరధరిశత్ం “
“పర హృస్ోా మాం పిత్ృవూసే్ సుగలీవో వానరేశిరః –శ్రఘరం పేరషయ్ సరాిం స్ా్నితి హో వాచ పారిథవః”
ఈ శ్ోేకాలలో హృషా , పరహృషా శబాదలు పునరావృత్్ ం అయిేటే ు మహరిి రాశ్ాడు. పరకృషా మైన హరిం అందరూ పొ ందారని “సూపరేేటవ్ డిగలీ
“ఉపయోగించి చెపపటం సీతాదేవిని చూసిన వార్ కు కలిగిన మహో త్కృ సా ఆనందాను భయతి అననమాట..
దదిముఖుని మాటలు విని అంగదుడు వానరులతో “రాముడు ఈ వృతా్ంత్ం వినే ఉంటాడని అనుమానంగా ఉంది. కనుక శత్ురతాపక వానర
మహా శయ్ులారా,కారూం స్ాధించాక ఇక ఆలసూం చేయ్టం త్గదు మా బాబాయ్ సుగలీవుడి దగీ రకే అందరం వెళళటమే మిగిలింది. మీ రంతా
ఎలా చెబ్బతే అలా చేదద ాం. కర్ వూ విషయ్ం లో నేను మీకు పరాదీనుడనే. య్ువరాజునెైనా, మిమాీజఞాపించే సమరధత్ లేదు. కారూ స్ాధకుల ైన
మీకు నేను అనాదరం చేయ్టం త్గని పని “అనానడు.బాధూత్ తాను తీసుకరకుండా సమషిా నిరణయ్ం చేయ్మని దానికి తానూ బదుధడనే నన్న
“య్ువర్స మోస్ట్ా ఒబీడిఎంట్స”లాగా “పరజఞస్ాిమూ పాలకుడు “లా చెపాపడు –ఇపుపడుమనలిన ఎలుత్ునానదినాయ్కులకు ఈ ఆలోచనే ఉంటే
మయడుపూలు ఆరుకాయ్లాేగా వరిదలేధా.వానర రాజుకునన ఇంగిత్ం కూడా మనలిన యిేలుత్ునన మహా పర భువులకు లేకపో వటం సిగీ ుచేటు.
అకకడ రాజరిక వూవస్ లో పరజఞస్ాిమూం పూసింది. ఇకకడమనకు పరజఞస్ాిమూంలో ఆటవికత్, మొనారలక వేరి త్లలు వేస్్ ో ంది. “వాట్స ఎ పిటీ
మై కంటీర మన్ ?
“శంకే శుీతోయ్ం వృతా్ంతో రామేణ హరియ్యథ పాః-త్త్ క్షమం నేహ నః స్ాథత్ుం కృతే కారేూ పరంత్పాః”
“కిం శ్లష౦ గమనం త్త్ర సుగలీవో య్త్ర మే గురుః”
“సరేి య్థా మాం వక్షూంతి సమేత్ూ హరియ్యథపాః-త్థాసిీ కరా్ కర్ వేూ భఃవదిా పరవా నహం “
అంగదుడు వానరులను చాలా స్ాభిపారయ్ంగా హరియ్యథపాపరంత్పాఅని వారి శ్ౌరూ పరాకీమ వికీమాలకు త్గినటు
ే సంబో ధించాడు.
పరంత్పుడు అంటే శత్ుర సంహారకుడు, అన్న సూరుూడు అన్న అరాధలునానయి. వారు శత్ుర సంహారకుల ైన పరాకీమ శ్ౌరూ సూరుూలని అత్ని
భావం.
య్ువరాజు వచనాలకు పీరతి చెంది అందరూ ఏకగలీవంగా “య్ువరాజఞ !పరభువు అయి కూడా ఇంత్ వినయ్ంగా ఎవరు మాటాేడుతారు ?అధికార
మదం తో మతి్ లిే పరతివాడూ అహంకారి అవుతాడు. న్న పలుకులు న్నసిభావ, యోగూత్లను తెలియ్ జేస్ ునానయి. ఇంకరడు ఎవడూ ఇలా
మాటాేడడు.న్న వినయ్ం, న్నకు రాబో యిే శుభానికి సూచనగా, యోగూత్గా ఉననది. మేమే౦తా మనరాజు సుగలవ
ీ ుని దగీ రకు వెళళళ అవకాశం
కరసమే నిరలక్షిస్ ునాం.అయినా న్న ఆజా లేకుండా అడుగుకూడా ముందుకు వేయ్ లేని “అశకు్లం”. ఇది ముమాీటకీ నిజం. “అనగానే “సరే
అలాగే వెడదాం”అనానడు అంగద య్ువరాజు. ఇకకడ అంగదుని స్ౌశ్రలూ వినయ్ గుణాలు పరసుఫటంగా గోచరి౦చటమేకాక, పదద ల యిెడ ఉనన
గౌరవభావాన్నన,పరజఞస్ాిమూ విలువను తెలియ్ ఇస్ో్ ంది. వానరులుకూడా త్కుకవ వాళళళమీ కాదు –ఆయ్నకూ “ధూపం “బాగానే వేశ్ారు.
రాజుతో పని కదా-క్షణక్షణ చిత్ు
్ లు రాజులు. ఎపుపడు ఆగీహం చూపిస్్ ారో యిెపుపదుఅనాదరణ చూపుతారో చెపపలేం. అందుకే చాలా
ఆలోచించి వీళళళకూడా త్మమీద భారం, నెపం వేసుకరకుండా చాకచకూంగా నే సమాధానమిచాచరు. ముందడుగు వేయ్ాలని ఉనాన,రాజఞజా ను
కాదని కదలలేని “అశకు్లం”అని స్ాభిపారయ్ంగా అనానరు. అంగదుని మాటలు అత్నికి భావి రామరావణ య్ుదధ ం లో రామవిజయ్ానిన
సూచించటమే కాక కిషికంధకు తిరుగులేని య్ౌవిరాజూ పటాాభి షేక శుభవార్ కూడా ఇందులో ఊహించి అనానరు. అత్డు య్ువరాజు
అయినా ఆశకు్డను అంటే, వీరు మహాబలశ్ాలురు కారూస్ాధకులు అయినా “అశకు్లం “అని వినయ్ంవిజనత్ చూపారు.. అందరూ ఎవరి
పరిధి మేరకు వారు చకకగా పరవరి్ంచారు అందరిదీ ఔచిత్ూమైన పలుకులే. స్ాభిపారయ్మైన సంబో ధనలే చేశ్ారుకూడా.
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.”ఏవం వక్షూతి కర రాజన్ పరభుససన్ వానరరిభ –ఐశిరూ మదమతో్ హి సరోి హమితి మనూతే “త్వ చేదం సుసదృశం వాకూం నానూసూ కసూ
చిత్ –సననతి రిహత్వాఖాూతి”భవిషూ చుఛభ యోగూతాం “
“సరేి వయ్మపి పాపా్ స్ త్ర గంత్ుం కృత్క్షణాః-స య్ాత్ర హరి వీరాణాం సుగలీవః పతి రవూయ్ః”
‘త్ియ్ హనుూక్ రహరిభి”రైనవ శకూం పదా త్పదం—కిచిదీ ంత్ుం హరి శ్లీషా బయ
ర మససత్ూ మిదం త్ు తే “
అంగదునినితో సహా అనదరూ ఆకాశ్ానికి యిెగిరి, య్ంతారలతో ఎగర గొటా బడిన క ండలాేగాఅంటే ఫిరంగులోేనిచదూసుకు వెళ్ళన
“త్ూటాలు”లాగా ఆకాశం లో ఏ మాత్రం ఖాళ్ళ లేకుండా ఆకీమించి,సంతోషంతో అరుసూ
్ కేకలు వేస్ ూ వెళాళరు. శ్ోకంతో కనుల న్నరునిండిఉనన
రామునితో సుగలీవుడు “రామా !క ంచెం త్మాయించుకర. సీతాదేవి కనబడింది కారూ స్ాధన లేకుండా వానరులు ఆలసూంగా రారు. య్ువరాజు
అంగదుడు కారూం చెడత
ి ే, నా దగీ రకు రానే రాడు.కారూఫల సిదధ ి లేకుండా వసే్ మధువన భంజనం చేయ్డు.దీనం గా కలవరంగా ఉంటాడు.
సీత్ను

చూడకపో తే త్రత్రాల మా వనానిన పాడు చేయ్డు.సీత్ క్షేమం తెలిసింది. నువుి కుశలంగా ఉననందున మీ త్లిే కౌసలూ

సత్సంతానవతి అయింది. శ్ోకం వదిలి ఊరడిలే ు. హనుమ సీతా దేవి దరశనం చేశ్ాడు అనటం లో

సందేహం లేదు అత్డు త్పప

అంత్ఘనకారూం స్ాధించేవారులేరు. సూరుూనిలోని తేజసుసలాగా హనుమలో సిదధ ి , మతి, పటుాదల, పరాకీమం ఉనానయ్నటం నిశచయ్ం.
జఞంబవంత్ుడు నాయ్కుడుగా, అంగదుడు సేనాపతిగా, హనుమ సహాయ్కుడుగా ఉంట చేబటా నపని విజయ్వంత్మే అవుత్ుంది “అని దుఖం
పో గొటేా మాటలు ధెైరూ వచనాలు సీతా సందరశన శుభవార్ చేవిన వేశ్ాడు మిత్ర సుగలీవ. హనుమపై ఉనన అపారమైన నమీకం. “జఞంబవంత్
హనుమంత్ అంగద త్రయ్ం “స్ాది౦ప రానిది లేదని “సరిాఫికేట్స “ఇచాచడు. అంగదుడి లక్షణాలు తెలిసినవాడుకనుక అత్డూ కారూస్ాధన
కాకుండా త్న ఎదుటకు రాడన్న చెపాపడు. ’అన్నన మంచి శకునములే సీతా దరశన “శుభ వార్ లే “అననటు
ే మాటాేడాడు –
“కౌసలూ సుపరజఞ రామా సమాశిసి హిసువరత్ –దృషాా దేవీ న సందేహో న “చానూనేూన హనూమతా“హనూ మతి హిసిదధ ి శచమతిశచమతి సత్్ మ –వూవస్ాయ్ శచవీరూం చ సూరేూతేజ ఇవదురవం”
“జఞమావానూత్ర నేతాస్ాూ దంగదశచ బలేశిరః –హనూమాం శ్ాచపూధిసా త
ి ా న త్సూ గతి రనూథా”
ఇంత్లో ఆకాశం లో కిలకిల శబాదలు ఆనందయ త్సవ కేరింత్లు దగీ రగా వినిపించాయి. వానరుల ఆ “ఆనంద రవళ్కి “సుగలీవుడు త్నతోక పంచి
త్లపై మాలలాగా చేసుక ని మహా సంతోష పడా్డు. ఆయ్నకు పటా రాని సంతోషం వసే్ ఇలా చేస్్ ాడని వాల్మీకి శ్ోేకం లో బ మీ గలసి
చూపించాడు
“త్త్ః శుీతాి నినాదం త్మ్ కపీంకపి సత్్ మః –”ఆయ్తాంచిత్లాంగయల”స్ో సభవ దధ ృషా మానసః “
అంగద,హనుమంత్ులను ముందుపటుాక ని వానరులు రాముని చూడాలనే ఉతాసహంతో ముందుకు వచాచరు. ఆనంద పులకిత్గాత్ురల ై,
వారంతా రామ సుగలీవుల చెంత్కు చేరారు. మహాభుజ హనుమ శిరసువంచి రామపాదాలకు నమసకరించాడు “సీతాదేవి పాతివరత్ూమహిమతో
క్షేమ౦గా ఉననది “అని రామునికి విననవించాడు –
“హనూ మాం శచమహా బాహుః పరణమూ శిరస్ా త్త్ః –”నియ్తా మక్షతాం దేవీం రాఘవాయ్ నూవేదయ్త్ “
హనుమ కారూస్ాధకుడెై తిరిగి వచాచడని సుగలీవుడు లక్షీణుడు కూడా నిశచయింఛి. సంతోషంతో హనుమను ఆదరంగా చూశ్ారు..అపుపడు
శత్ుర సంహార రామ గొపప ఆదరం తో హనుమంత్ుని చూశ్ాడు. రాముడికి శత్ుర సంహార శబద ం ఇకకడ చాలా ఔచిత్ూంగా పరయోగించాడు
మహరిి వాల్మీకి. ఇక మిగిలిన కారూం శత్ుర సంహారమే అని తెలియ్ జేయ్టానికి.
“నిశిచతారధ స్ త్స్ సిీన్ సుగలీవం పవనాత్ీజే –లక్షీణఃపీరతిమాన్ పీరత్ం బహుమానా దవెైక్షత్”
“పీరతాూ చ రమమాణోథ రాఘవః వరవీరహా –బహుమానేన మహతా హనుమంత్ మవెైక్షత్ “
సుగలీవ రామ లక్షీణుల ఆదరపు చూపులే పరస్ ుతానికి హనీకు బహుమత్ులు. అంత్కంటే ఆయ్నకు ఏమీ అకకరేేని నిమిత్్ మాత్ురడు.
అపపగించిన కారూం అనుక ననసమయ్ంలో విజయ్వంత్ంగా నిరిహించి, వాడి పో యిన హృదయ్ాలకు సంతోషపు వసంతానిన పంచిపటాాడు.
అందరూ హనుమ గొపపత్నానిన బహువిధాలుగా మచాచరు. ఇలా “మిషన్ హనుమ “ గాీండ్ సకసస్ట్ “ అయింది. అందరికీ ఊరట లభించింది.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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“ఇది39 శ్ోేకాల 64వ సరీ .
వానరులంతా అంగదుని ముందు పటుాక ని చిత్రమైన అడవులునన “పరసవ
ర ణ గిరి “కి వెళ్ే, రామలక్షీణ సుగలీవులకు నమసకరించి సీతా
వృతా్ంత్ం చెపపటం మొదల టాారు. రావణుడుఅంత్పురం లో సీత్ బంధింపబడినటు
ే , రాక్షససీ్ ల
ే , రామునిపై
ి ు ఆమను భయ్పడుత్ుననటు
ఆమకునన అవాూజ అనురాగం, రాక్షసరాజు ఇచిచన రండు నెలల గడువు విషయ్ం హనుమనుంచి తాము విననది చెపాపరు. సీతా దేవి
క్షేమం అని తెలిసి రాముడు “సీత్ ఎకకడ ఉంది ?నాపై ఆమ అభిపారయ్మేమిట ?సీత్ గురించి అనిన విషయ్ాలు చెపపండి “అనగా వారంతా
హనుమవెైపు చూసి ఆయ్ననే చెపపమనానరు –
“కి సీతా వర్ తే దేవీ కథం చమయివర్ తే –ఏత్సేీ సరి మాఖాూత్ వెైదీహీం పరతివానరాః”
వానరుల స్ాభిపారయ్ం గీహించి, పారజా హనుమ దక్షిణ దిశకు తిరిగి, సీతాదేవికి మొకిక, రాముడితో “నేను నూరు యోజనాల పొ డవెైన సముదరం
దాట, సీతా దేవిని వెత్ుకుత్ూ, దక్షిణ తీరం లో దురాత్ీరావణపాలిత్ లంకానగరం వెళ్ే,అత్డి అంత్పురం లో న్నమీదే మనసంతాలగనం చేసి,
జీవిసు్నన సీతాదేవిని చూశ్ాను. పరమదావనం లో రకకసి వనిత్లామను కావలి కాసు్నానరు. వారు మాటమాటకీ భయ్పడుత్ునానరు. ఆమ
సుఖం అనుభవించటానికి పుటా ంది, కాని దురంత్ దుఖం అనుభవిస్ో్ ంది. ఒంట జడతో దీనురాల ై,నినేన త్లుసూ
్ అకకడ బందీగా ఉంది.
నేలపైనే నిదిరస్్ ో ంది. హేమంత్ తామర తీగలాగా ఆమ శరలరం కాంతి విహీనంగా ఉంది. రావణునిపై వెైముఖూ౦ తో చావటానికి నిశచయించిన
ఆమను ఎలాగో వెతికి కనుగొనానను. నేను ఇక్షాికు వంశ కీర్ ి ని మలే గా పరస్ ుతించి, ఆమకు నాపై విశ్ాిసం కలిగేటే ు చేయ్గలిగాను.
“ దుఃఖ మాస్ాదూతే దేవీ త్థాదుఖయచితా సతీ “
రావణా౦త్ః పురే రుదాధరాక్షసీభిసుసరక్షితా –ఏక వేణీధరా దీనా త్ియి చి౦తాపరాయ్ణా”
“అథ శశయ్ాూ వివరాణ౦గల పదిీన్నవ హిమాగతే-రావణా దిిని వృతా్రాథ మర్ వూకృత్ నిశచయ్ా “
“ఇక్షాికు వంశ విఖాూతిం శనెైః కీర్ ి య్తా నఘ –స్ా మయ్ా నర శ్ారూ
ద ల విశ్ాిస ముపస్ాదితా “
నాపై విశ్ాిసం కలిగి సీతాదేవి నాతో మాటాేడింది.న్న పరిసథ ని
ి కూడా స్ాకలూంగా ఆమకు తెలియ్జేశ్ాను. రామ సుగలీవ మైతిరవిని
చాలాసంతోషించింది, న్నపై అచంచల పేరమ భకీ్ తో ఆమ ఉంది. నిరాహారంగా న్నకరసం భయ్ంకరత్పసుస చేస్్ ో ంది !చిత్రకూటం లో జరిగిన
కాకాసుర వృతా్ంత్ం జఞాపకం చేయ్మననది. ఆమ సియ్ంగానాకు “అకకడ నువుి ఏం చూశ్ావో అక్షరం పొ లుేపో కుండా సుగలీవుడు కూడా
వింటుండగా రాముడికి

నివేది౦చు, నేను ఇపపటదాకా చాలాజఞగీత్్గా దాచుక నన చూడామణిని నా రాముడికివుి.శ్రీమంత్మైన ఈ

చూడామణిని నేను ఎంతో శీదధగా కాపాడుక నానను. పూరిం ఒక స్ారి నా నుదుట బ టుా కరిగి న్నకు కనిపిసే్ , నువుి మణి శిల నా నుదుట
బ టుాగా పరతిఫలిం చేటే ు న నుదుట గుండారతిపై ఉంచావు దానిన ఒకకస్ారి సీరించు. అనర్ రాఘవా !సముదరం లో పుటా న శ్రీమంత్మైన
చూడామణి న్న కరసం పంపాను. నేను ఇపపటవరకు దుఖం లో దీనిన చూసుక ంటూ నినున చూసినంత్ ఆనందానిన అనుభవిసు్నానను.
దాశరధ రామా !ఇంకా ఒకకనెల మాత్రమ బతికి ఉంటాను. ఆత్రాిత్ ఈ రాక్షసులకు వశమై జీవి౦చనే జీవించను “అని కృశ్ాంగి ధరీచారిణి
సీత్ రావణ బందీయిెై నాతో చెపిపంది. రామా !ఆమ చెపిపంది అంతా ఆమ మాటలతోనే న్నకు విననవించాను. ఇంకా ఆలసూం చేయ్కుండా
సముదర లంఘనం విషయ్ం ఆలోచించు “అని హనుమ సవివరంగా తెలిపాడు. త్నమాటలు విని రామ స్ో దరులు ఊరట పొ ందారని గీహించి,
సీతాదేవి ఇచిచన చూడామణి ని రామునికి అందజేసి, ఆమ చెపిపంద౦తా సవిస్ రంగా చెపాపడు హనుమ.
“రామ సుగలీవ సఖూం చ శుీతాి పీరతిముపాగమా “
“నియ్త్ససముదాచారో భకి్శ్ాచస్ాూస్ థా త్ియి –ఉగేీణ త్పస్ా య్ుకా్ త్ిదాకా్య పురుషరిభ “అభిజఞానం చ మే దత్్ ం య్థా వృత్్ ంత్వాని్ కే
–చిత్ర కూటే మహాపారజా వాయ్సం పరతి రాఘవ “అయ్ం చాసైీపరదాత్వోూ య్తానత్ సుపరరిరక్షిత్ః-బురవతా వచనా నేూవం సుగలీవ స్ో ూప శృణిత్ఃఏష చూడామణిః శ్రీమాన్ మయ్ా సుపరిరక్షిత్ః”
“మన శిశలా య్ా సి్ లకర గండ పారేశవనివేశిత్ః –త్ియ్ా పరణసేా తిలకే త్ింకిల సీరు్ మరహసి “
“ఏష నిరాూ తిత్ః శ్రీమాన్ మయ్ాతే వారి సంభవః –ఏత్ం దృషాావపరమోదిషూే వూసనే తాిమివానఘ “
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“జీవిత్ం ధార యిషాూమి మాసం దశరథాత్ీజ –ఊరధవం మాస్ా నన జీవేయ్౦ రాక్షస్ా వశ మాగతా”
“సరిథా స్ాగర జలే సంతారః పరవిధీయ్తాం”
“తౌజఞతా శ్ాిస్ౌ రాజపుతౌర విదితాి –త్చాఛభిజఞానం రాఘవాయ్ పరదాయ్ – దేవాూ చాఖాూతాం సరిమే వాను పూరాియత్ –వాచా సంపూరణం
య్ాయ్ుపుత్రః శశంస”
ఇది 28 శ్ోేకాల 65 వ సరీ .
హనుమ లంక విశ్లషాలన్నన చాలాసంక్షిప్ వివరంగా రాముడికి సుగలీవ సముఖంలోనే సీత్ కరరినటు
ే తెలిపాడు. “చూడామణి, మణి శిశలాఫలకం
విషయ్ాలు నెలకంటే ఎకుకవకాలం బరత్కని విషయ్మ సీత్ చెపిపనటేే డెైరక్ా సీపచ్ట తో హనుమ తెలియ్ జేసి రాముడికి సీత్ చెబుత్ునన
అనుభయతి కలిగించి గోపపఎఫక్ా తెచాచడు. త్క్షణ కర్ వూ పరాయ్ణుడిని చేయ్టానికిది బాగా తోడపడింది., చూడామణి మహాత్ీయం
చాలాగొపపదని దానిన తాను ఇంత్వరకు పారణపరదంగా త్న పవిత్ర శ్రలంతో పాటు కాపడుక ననది సీత్ . అనుదకఆ విషయ్ానిన నొకిక వకాక
ణి౦చింది.దీనితోనెన
ై ా

రాముడిలో చలనం కలుగుత్ుందని, త్నకు మోక్షం కలుగుత్ుందని ఆశించింది. ఆమ కరరినటేే రామస్ో దరసుగలీవ

సమక్షం లో అంద జేసి,దూత్ కారాూనిన అత్ూంత్ సఫలం చేశ్ాడు. సీత్ త్నతో చెపిపన కాకికథ తో సహా, మిగిలినదంతా హనుమ తాను
త్నకళళతో చూసిన సరివిషయ్ాలు రామాదులకు చెపాపడు త్క్షణ కర్ వూం సముదరం దాటటం ఎటాే గో ఆలోచించమని త్ిర పటాాడు. ఇక
తాను చేయ్వలసిందేమీ లేదు. రామస్ో దరులు, వానరరాజు సుగలీవుడి చేత్ులోేనే ఇక మిగిలింది అంతా ఉననది. ఇపపటదాకా

హనుమ

సఫల పవిత్ర రామకారూ దూత్. ఇక తాను కేవలం వారి బంటు. వారేమి ఆలోచించి నిరణయిసే్ దానిన త్ూచా పాటస్ా్డు. కాన్న సీత్ను లంక చెర
విడిపించి రావణ సంహారం చేసి నెలలోపల లంకనుంచి రాముడు తీసుకు రావాలి త్పపదు. ఇదే ఇపుపడు అందరి త్క్షణ కర్ వూమ్.
హనుమ దాిరా సీత్ పంపిన చూడామణిని హృదయ్ానికి హత్ు
్ క ని రాముడు విపరలత్ంగా దుఃఖించాడు. కనునలనిండా న్నరు గీమిీన రాముడు
సుగలీవున్నతో “దూడ పై వాత్సలూం గల ఆవు దానిన చూడగానే పాలను కారిచనటు
ే , ఈ మణి రతాననిన చూడగానే నా హృదయ్ం దరవిస్ో్ ంది.
మా వివాహ సమయ్ంలో మామామగారు జనకమహారాజు దీనిన సీత్కిచాచడు. దానిన ఆమ త్న శరలర శ్ోభ పరిగేటే ు చకకగా అలంకరించు
క ననది. “య్థెైవ దేనుః సరవతి సేనహా దిత్ససూవత్సలా –త్థా మమాపి హృదయ్ం మణిరత్నసూ దరశనాత్ “
“మణిరత్నమిదం దత్్ ం వెైదేహాూఃశిశురేణ మే –వధూ కాలే య్థా బదధ మధికం మయరిధ్శ్ోభతే “
“ఈ మణి సముదారన పుటా ంది. సజజ న పూజిత్మైనది. జనకుని య్జఞానికి సంతోషించి దేవేందురడు ఇచిచన కానుక. శ్లీషా హనుమంతా !ఈ
మణిని చూసి మా త్ండిర దశరథుని,మామామగారు విదేహ దేశ్ాదిపతిని చూసినటంది
ధే .ఈ మణి నా సీత్ శిరసుపై బాగా శ్ోబ్బలిే ంది . ఇవాళ ఆ
మణిని చూడగానే ఆమను సంపాదించి నటంది
ధే .
“అయ్ం హి జల సంభయతోమణిససజజ నపూజిత్ః –య్జేా పరమ త్ుసేాన దత్్ శశకేీణ ధీమతా –ఇమాం దృషాావమణి శ్లీషాం య్థా తాత్సూ దరశనం
–ఆదాూసీవయవగత్ స్ౌసమూ వెైదేహసూ త్థా విభో “
“అయ్ం హి శ్ోభతే త్స్ాూః-పిరయ్ాయ్ా మయరిధ్మే మణిః-అస్ాూదూదరశనే నాహం –పారపా్ంతామివ చింత్యిే”
హనుమా !వెైదేహి ఏమి చెపిపందయ ఆ మాటలను మళ్ళళ మళ్ళళ చెపిప దపిప క గొనన వాడికి న్నటతో సంత్ృపి్ చెంది౦చినటు
ే చెపిప ఆ మాటల
న్నటతోనాకు సంత్ృపి్ కలిగించు. లక్షీణా !సముదర౦ లో పుటా న మణిని చూశ్ానుకాన్న, సీత్ రావటం మాత్రం చూడ లేకపో య్ాను ఇంత్కంటే
నాకు దుఖం ఏముంటుంది ?”
“కిమాహ సీతా వెైదేహీ బయ
ర హి స్ౌమూ పునఃపునః –పిపాసు మివ తోయిేన సిందంతీ వాకూ వారిణః”
ఇత్సు్ కిం దుఖత్రం య్దిమం వారి సంభవం –మణిం పశ్ాూమి స్ౌమితేర వెైదేహీ మాగతాం వినా “
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సీత్ ఇంక కక నెల బతికి ఉంట
చాలు, కలకాలం జీవి౦చినటేే .
ఆనలే కలువల

కనుల

సీత్

లేకుండా ఒకక క్షణం కూడా
బత్కలేను.
చూశ్ావో

సీత్ను

ఎకకడ

అకకడకు

ననున

తీసుక నిపో . ఆమ క్షేమవార్
తెలిసి౦దికనుక ఇక ఒకక క్షణం
కూడా నిలవలేను హనుమా.
రాక్షసులమధూ బదురూ దెైనూం
భయ్ంతో

ఆమ

ఎలా

ఉండగలుగు తోందయ ?-

““చిరం జీవతి వెైదేహీ య్ది
మాసం’ధరిషూతి “-క్షణం స్ౌమూ
న జీవేయ్ం వినా తా సీతేక్షణాం
“

“నయ్ మామపి త్మ్ దేశం
య్ాత్ర దృషాామమపిరయ్ా –న
తిషేాయ్ం

క్షణమపి

పరవృతి్

ముపలభూచ “
“కథం స్ా మమసుశ్ోీణీభీరుభీరు ససతీ సదా –భయ్ావహానాం ఘోరాణాంమధేూతిషా తిరాక్షస్ాం”
శరదృత్ువులో చీకటే లేకుండా

వెనెనల కాసేచందురడిని మేఘాలు కమిీనటు
ే , రాక్షసీ్ ల
ి మధూ ఉనన సీత్ముఖానికి సుఖం అనే వెనెనల

లేకుండా పో యింది, హనుమా !సీత్ ఏయిే మాటలు నాకు చెపపమని న్నకు చెపిపందయ ఒకకమాట కూడా వదిలిపటా కుండా నాకు చెపుప. అపుపడు
ఔషదాలవలన రోగి బతికినటు
ే ఆ మాటలతో నేను బత్ుకుతాను. ననునఎడ బాసి ఉనన సీత్ ఏమననదయ సవివరంగా చెపుప చెపుప చెపుప “అని
దుఃఖ వివశుడయ్ాూడు రామయ్ త్ండిర.
“శ్ారద సి్ మిరోనుీకర్నూనం చందర ఇవాంబుదెైః-ఆ వృత్ం వదనం త్స్ాూ న విరాజతి రాక్ష సైః”
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“కిమాహ

సీతా

హనుమం

స్ త్ిత్ః

కథ య్ాదూ మే –
ఏతేన ఖలు జీవిషేూ
భేషజే

నాత్ురో

య్థా”

“మధురా
మధురాలాపా
కిమాహ

మమ

భామిన్న

–
మదిిహీనా

వరారోహా హనుమన్
కథ య్సి మే”

ఇది 15శ్ోేకాల 66వ
సరీ .

దుఃఖ

వివశత్ింతో

రాముడు పిచిచవాడెై
ఉనీత్్ రాఘవుడిగా
మాటాేడాడు.
ఇదంతా

చూడా

మణిమహాత్ీయం. దానిన చూడగానే పాత్గాథలన్నన త్విి తీశ్ాడు త్న త్ండిర , మామ గురు్క చాచరు. సీత్ జఞాపకం వచిచ ఆమ దానిన అల౦క
రించు క నికరత్న అందానిన ఎలా పంచుకుననదయ మనకు హనుమదాిరాతెలిపాడు. మణి ఉత్కృషా త్ను సీత్ దాిరా మనం విననదే. ఇకకడ
త్మ వివాహ సమయ్ం లో ఆమ త్ండిర ఇచిచన కానుక గా గురు్ చేశ్ాడు చే సిన య్జఞానికి సంత్ృపి్ చెంది ఇందురడు పరస్ాదించిన అమయలూ
మణి అది. సజజ నుల చేత్ పూజి౦ప బడిందని చెపిప దాని గౌరవానిన మరింత్ పంచాడు. దూడను చూడగానే సంతోషంతో ఆవు పాలను
చెపినటు
ే , శరత్ చందురని మేఘం కపిపటు
ే వెనెనల మసకబారటం, రోగికి ఔషధాలతో రోగం త్గీ ట౦ మ౦చి ఉపమానాలు. మణిలో సీత్ దరశనం
చేశ్ాడు రాముడు. కనుక ఇక ఆగలేకపో య్ాడు. పరతిబ్బ౦బ౦తో లేక ఫో టోతో సంత్ృపి్ ఉండదు. అసలు విషయ్ం చూసే్ నే పరమ త్ృపి్ . అది
సీత్ను తాను సియ్౦గా చూసే్ నే కలుగుత్ుంది . ఇక ఆగలేడు. అందుకే హనుమను సీత్ ఉనన చోటుకు తీసుక ని పొ మీని త్ిర పటాాడు.
ఆమ ఇంకర నెల బతికుంటే చాలు శ్ాశిత్ం గా జీవి౦చేటే ు తాను చేయ్గలను అనే ధీమాను

చెపపకనే చెపాపడు. అంటే ఇక ఆలసూం

చేయ్కుండా లంకకు వెళ్ే రావణ సంహారం చేసి సీత్ను దకిక౦చు క ంటాడు అనన భావం వూక్ మౌతోంది .
దేనికైనా దయ హదం ఒకట ఉండాలి. రామునికి ఇక సీత్ పలికిన మాటలే దయ హదం అననమాట. కనుకనే హనుమను ఆమ పలికిన పరతిమాటా
త్నకు తెలియ్జేయ్మనానడు. అవి కేటలిస్ట్ా లాేగా అంటే ఉతేరరరకాలాేగా వాటని మరింత్ వేగవంత్ం చేసే పరమోటర్స లాగా పని చేస్్ ాయి
అననమాట. అపుపడే రియ్ాక్షన్ అత్ూంత్ వేగంగా జరుగుత్ుంది. రావణ సంహారం అనే రస్ాయ్న పరకిీయ్ వేగవంత్ం చేయ్టానికి సీత్ పలుకులు
కేటలిస్ట్ా లాేగా ఆమ దుఖం బాధ దీనతాిలు పరమోటరుేలాగా సహకరిస్్ ాయ్ని రాముడి మనోభావం. దివూమణి దరశనం దివూ పరభావానేన
అత్ూంత్ శ్రఘరంగా కలిగిస్ ుంది. అందుకే రాముడి త్హత్హ.
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రామ వాకాూలు వినన హనుమ ఆయ్న హృదయ్ వేదన అరధం చేసుక ని లంక లోని సీతా దేవి వృతా్ంత్నిన ఆమ త్నకు చెపిపన సందేశంలోని

మాటలను వివరించి చెబుత్ునానడు –పురుష శ్లీసథ రామా !సీత్మీ చిత్ర కూటం లో జరిగిన సంగతి అంతా ఇలా చెపిపందివిను చిత్రకూటం లో

ఆమఒకరోజు న్న దగీ ర సుఖంగా నిదిర౦చి ముందుగా మేలకకనగా ఒకకాకి అకస్ాీత్ు
్ గా వచిచ ఆమ స్ నం పై గలరింది. త్రాిత్ నువుి ఆమ
ఒడిలో త్లపటుాక ని నిదిరంఛి నపుపడు ఆ కాకి మళ్ళళ వచిచ ఆమను బాధించింది. అది ఆత్రాిత్ మాటమాటకీ వచిచ ఆమ స్ న పరదేశ్ానిన
ముకుకతో పొ డవగా గాయ్మై, రక్ ం సరవించి న్న శరలరం త్డిసే్, నిదర లేచావు. ఆమ గాయ్ానిన చూసి కరపించిన సరపం లాగా ఆమతో “పిరికి

దానా !న్న స్ నానిన గోళళతో గలరిందెవరు?కరపించిన పంచముఖ సరపం తో చెలగాటమాడింది ఎవరు ?”అంటూ నాలుగు వెైపులాచూసి, వాడిగా
ఉనన రక్ సిక్మైన గోళళ తో ఆమకు ఎదురుగా ఉనన కాకినిచూశ్ావు పక్షిశ్లీసామైన ఆ కాకి దేవేందురడి క డుకట.వాడు భయమీీద వాయ్ు
వేగంతో సంచరించగలవాడట.అపుపడు నువుి క పపు యిెరీని కనులతో, ఆ కాకిపై కూ
ీ రమైన ఆలోచన చేసి, దరాాసనం నుంచి ఒక దరాను

తీసి బరహాీస్ ి మంత్రంతో అభి మంతిరంచి వదిలితే అది మండుత్ునన పరళయ్ాగిన లాగా దానివెైపు వెళ్ే కాకిని వెంటాడింది. కాకిని కాపాడలేక
వాడి త్ండిర ఇందురడు, దేవత్లు మహరుిలు దానిన రక్షించలేక వాడి ఖరీకి వాడిని వదిలేశ్ారు. మయడులోకాలూ తిరిగినా రక్షించేవారు లేక,
శత్ురదమనుడ వెైనశరణాగత్ుడవెైన న్న దగీ రకే వచిచంది,
“కః కీీడతి సరోషేణ పంచ వకే్ుణ భోగినా –నిరలక్ష మాణ ససహస్ా వాయ్సం స్ామవెై క్షథాః”
“సుత్ః కిల స శకీసూ వాయ్సః పత్తాం వరః –ధరాత్రా౦చర శ్రఘరం పవనసూ గతౌ సమః “
“త్త్స్ా్సిీన్ మహా బాహో కరప సమవరి్ తేక్షణః-వయ్సే త్ిం కృథాః కూ
ీ రాంమతిం మతిమతాం వర “
“స దరాం సంస్ రా దు
ీ ా హూ బరహాీసే్ ణ
ి హూయోజయ్ః –స దీప్ ఇవ కాలాగిన రజజఞిలాభిముఖః ఖగం “
క్షిప్వా౦ స్ వం పరదీప్ం హి దరాం త్మ్ వాయ్సం పరతి-త్త్సు్వాయ్సం దీప్ః సదరోానుజగామ హ”
“స పితారచ పరిత్ూక్ సుసరై శచ సమహరిిః-తీరన్ లోకాన్ సంపరికీమూ తారతారం నాది గచఛతి-పునరేవాగత్ స్ స
ి ్ ” స్ వకాశ మరిందమ”
భయమిపై న్న పాదాల చెంత్ పడిన ఆ కాకిని, చంపదగినదే అయినా దానిన దయ్తో కాపాడావు. నువుి పరయోగించిన అస్ ంి విఫలం కారాదు
అని నువుి దానికి చెపపగా, దానికరరికపై దాని కుడి కంటని దహించావు. బత్ుకు జీవుడా అనుక ంటూ అది నినున మీ త్ండిరన్న పరస్ ుతించి
నమసకరించి, త్నమానాన తాను త్ననివాస్ానికి యిెగిరి పో యింది –

“స త్త్ం నిపత్౦ భయమౌ శరణూ శశరణా గత్ం –వదారహమసి కాకుత్ సథ కృపయ్ా పరూపాలయ్ః “మోఘమస్ ంి న శకూం త్ు కరు్ మితేూవ రాఘవ
భవాం స్ స్ాూక్షికాకసూ హినసి్ సీస దక్షిణం “రామా తాిం నమసకృత్ూ రాజేా దశరథాయ్చ –విసృ సా స్ ుత్దా కాకః పరతి పేదే సిమాలయ్ం ‘

రామా !సీతాదేవి ఇంకా “ఇలా అస్ ి విశ్ారదుడు,శ్ౌరూ ధెైరూ పరాకీమాల రాముడు రాక్షసులపై ఎందుకు అస్ా్ాలు పరయోగించటం లేదు ?నాగ

గ౦ధరి య్క్ష మరుదీ ణాలు కూడా రాముని ముందు య్ుదధ ం లో నిలువ లేరే ? అలాంట పరాకీమశ్ాలి రాముడు రావణుడిపై అస్ ప
ి రయోగం
చేసియ్ుదధ ం లో చంపాలి.శత్ుర త్పనుడు, నర శ్లీషా ుడు రఘువంశ మణి దీపం ఐన లక్షీణుడు అయినా అనన అనుమతి తో ననున ఎందుకు

రక్షించడు ? సమరుధల ైన ఆ రామ స్ో దరదియ్ం అగిన వాయ్ు తేజయ సంపనునలు. దేవత్లకూ ఎదిరింప అస్ాధుూలే, మరి ననున ఎందుకు

ఉపేక్షిస్ ునానరో నాకు అరధం కావటం లేదు. శత్ురసంహార సమరధత్కల వారిదదరూ ననున దయ్ చూడకపో వటం అంటే నేనేదయ బలమైన పాపం
చేశ్ానేమో అనిపిస్్ ో ంది “అని కన్ననరు కారుసూ
్ జఞనకి పలికింది జఞనకిరామా “అనానడు తానూ దుఖిసూ
్ హనుమ –
ఏవం అస్ ి విడం శ్లీసాఃసత్ివాన్ శ్రలవానపి- కిమరధమస్ ంి రక్షసుస న యోజయ్తి రాఘవః –”
“క్షిపరం సునిశితెైరాాణై రహనూతాంయ్ుధి రావణః “
“భారత్ు రాదేశ మాజఞాయ్ లక్షీణో వా పరంత్పః –స కిమరదం నరవరో న మాంరక్షతి రాఘవః “
“శకౌ్ తే పురుష వాూఘౌర వాయ్ిగిన సమతేజస్ౌ-సురాణా మపి దురధరిౌకిమరదం మా ముపేక్షత్ః”
మమైవ దుషకృత్ంకించి నీహ దసి్ నసంశయ్ః –సమరౌధసహితౌ య్నాీంనా వేక్షతేపరంత్పౌ”
రామా!వెైదేహి అనన ఆమాటలు విని నాగుండె చేరువెై ఆమకు ఉపశ్ా౦తి కలిగించాలని “అమాీ !రాముడు న్న ఎడబాటు తో దుఖమనసుకడెై
ఏపన్న చేయ్టం లేదు. అననను చూసి త్ముీడూ అలాగే ఉనానడు. నేను ఎలాగో నినున చూడగలిగాను. ఇక ఇది దుఖి౦ చాలిసన సమయ్ం

కాదు. ఈ క్షణం లోనే న్న శ్ోకం తొలగటం చూస్ా్వు. రామ స్ో దరులు ఇకకడికి వచిచ నినున చూసి లంకను భసీం చేస్్ ారు. భయ్ంకర కూ
ీ ర
దుసా రావణుడిని,అత్ని బంధుమిత్ర పరివారాన్నన పరిమారిచ, నినున అయోధూకు త్పపక తీసుకు వెడతాడు. నేను నినున చూసినటు
ే న్న గురు్
ఒకట నాకు ఇవుి. అని అడిగాను ఆమ అనిన వెైపులా చూసి ఎవరూ చూడటం లేదని తెలుసుక ని త్న జడకు ఆభరణమైన చూడామణి ని
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“ క ంగు నుంచి తీసి “నాకు ఇచిచంది. ఆ అభిజఞానానిన తీసుక ని శిరసువంచి నమసకరించి ఇకకడికి రావటానికి సనానహ పడా్ను “అనానడు
రాముడితో హనుమ. -

“త్ి చోఛక విముఖయ రామో దేవి సతేూన తే శపే –రామే దుఖాభిభయతేత్ు లక్షీణఃపరిత్పూతే “
“కథం ఛి దావతీదృషాా న కాలః పరి శ్ోచిత్ుం –అసిీనుీహూరే్ దుఖానా మంత్ం దరక్షూసి భామిని “
“తా ఉభౌ నారా శ్ారూ
ద లౌ రాజపుతార వని౦దితౌ –త్ిదద రశన కృతోతాసహౌ భసీీకరిషూత్ః”
“హతాి చ సమరే రౌదరం రావణం సహబా౦ధవమ్ –రాఘవస్ా్వంవరారోహే స్ాిం పురలం నయ్తేధుర వం “
“త్సూ రామో విజఞన్నయ్ా దభిజఞాన మని౦దితే-పీరతి సంజననం త్సూ పరదాత్ుం త్ి మిహారహసి “
“స్ా భి వేక్షూ దిశ ససరాి వేణుూగీథిత్ముత్్ మం –ముకా్వ వస్ా్ా దద దౌమహూం మణి మేత్ం మహాబల “.
రామా !ఇకకడికి త్ిరగా రావాలనే ఉతాసహంతో శరలరం పంచిన ననున చూసి సీత్మీ కన్ననటతో “హనుమా !రామలక్షనయణ సుగలీవుని అత్ని

మంత్ురలను కుశలం అడిగానని చెపుప. రాముడు ఈ దుఖస్ాగరానినంచి ననున దాటంచేటే ు నువుి సనానహం చెయిూ. రాముడినికలిసి
పలుేబ్బకే నా దుఖానిన, రాక్షసీ్ ల
ి ు పటా బాధలిన భయ్ానిన ఆయ్నకు తెలియ్జేయి. న్న పరయ్ాణం సుఖంగా జరుగు గాక !”అని చివరిస్ారిగా నా
వీడయ కలు దుఖానిన భరిస్ ూ గుడే న్నరు కుకుకక ంటూ దీనాతి దీనంగా పలికింది. పూజూ రామా !ఇలా అత్ూ౦త్ విషాదం తో న్న భారూ

పలికి౦దయ్ాూ, నేను చెపిపందంతా యోచించి, సీత్ సమగీంగా క్షేమగానే ఉననదని నముీ, విశిసించు “అనానడు రామదూత్ పవనసుత్
హనుమ”“హనుమాన్ సింహ సంకాశ్ా ఉభౌ రామ లక్షీణౌ-సుగలీవంచ సహామాత్ూం సరాిన్ బయ
ర య్ా హూనామయ్ం “
“య్థా చ మహా బాహూ రాీంతారయ్తి రాఘవః –అస్ాీదుదఖాంబు సంరోధాత్ిం సమాధాత్ు మరహసి “
“ఇమ౦ చతీవరం మామ శ్ోక వేగం –రక్షోభి రేభిః పరి భర్ ్నం చ –బయ
ర య్ాంత్ు రామసూ గత్ససమీప౦ –”శివశచ” తే ధాిసు్ హరి పరవీర”
“ఏ త్త్్ వారాూ నృపరాజ సింహ-సీతా వచః పారహ విషాద పూరికం-ఏత్చచ బుదాధవ గదిత్ం మయ్ాత్ిం –శీదధత్సవ సీతాంకుశలాం సమగాీ౦”
ఇది 37శ్ోేకాల 67 వ సరీ .
రాముడు సమగీంగా లంకలో జరిగినది అంతా తెలియ్ జేయ్మంటే హనుమ అంతా “సినేమా రలలు”లేక నేట వీడియోలాగా లాగా చెపిప
చూపించాడు. ఎందుకింత్ హెమరానా, టని న్ రాముడికి ?సీత్ అకకడ ఏ రూపం లో ఉందొ అసలుందయ లేదయ , ఈ కరతి నిజంగా చూశ్ాడయ లేదయ ,
చూస్ ఆమను గురు్పటాాడయ లేదయ ,

మాటాేడాడయ లేదయ , ఆమ అసలు త్నకరసం ఎదురు చూసు్ందయ లేదయ , వస్ా్ననే నమీకం కలిగిఉందయ లేదయ ,

త్న శ్ౌరూ పరాకీమాలు గురు్నానయో లేదయ , ఏదయ కాకమీ కబురుే చెబుత్ునానడేమో,అభిజఞానమైన చూడామణి ఆమదయ కాదయ లాంట సవా లక్ష
సందేహాలతో సత్మత్మై నిగుీ తేలుచకరవాలని అంత్ త్పన పడా్డు రాముడు. ఆమ త్న రాకకరసం రావణ సంహారం కరసం నిరలక్షోందా లేదా

అనేసదేహమయ తీరాలి. అపుపడే కదా త్క్షణ కర్ వూం తాను ఆలోచించాలి లేకపో తె కుకక తోకపటుాక ని గోదారి ఈదినటే వుత్ుంది. ఇవన్నన
కనఫర్ీ అవాిలి.

హనుమకు

భయ్మేముంది

?అత్ూంత్

వినయ్

స్ౌశ్రలూగుణమునన

ఉననవాడు

నిజమైన

రుజు

పరవర్ న

ఉననవాడుకనుక బ ౦కాలిసన అగత్ూం అవసరం ఆయ్నకేముంది ?అందుకే య్ుటూూబ్ లో కాంటా సుబాారావు లాగా “కుండ బదద లు క టా
“నటు
ే పరతిమాటా చెపాపడు. ఆమ శ్రల పవిత్రత్ చెపిప రాముని నిజగుణ గరిసాత్ను, సీతా విరహవేదననూ ఆమకు చెపిప సమనాూయ్ం చేశ్ాడు.

నవవాూకరణ పండిత్ుడా మజఞకానా ? కాకాసుర వృతా్ంత్ం పరమనాటకీయ్ంగా పరదరిశంఛి గొపప ఎఫక్ా కలిగించాడు. రాముడి మనసులో
ఉనన, ఇత్రులకు చెపపలేని, ఇత్రులతో పంచుకరలేని ధరీ సందేహాలన్ననహనుమ సీత్మీ మాటలతో తీరుచక నానడు. ఇకకడ హనుమ మరో
ఉషశ్రీ యో, మలాేది చందర శ్లఖర శ్ాసి్ గ
ి ారో అనిపించాడు.

రాముడుకూడా “కడుపు నిండా “సీతా వియోగ దుఖానినఏడిచ ఏడిచ తీరుచక నానడు. దుఖం పొ తే సుఖమే కదా వచేచది ?ఆ సుఖం
రాముడికీ సీత్కూ అతిత్ిరలోనే నెలరోజులలోపలే రాబో తోంది “ సీతాపహరణ కథ “సుఖా౦త్ మౌతోంది, అందరి కన్ననటకి తెర పడ బో తోంది.
హనుమ క నస్ాగిస్ ూ”నర శ్లీషా రామా !న్నపైఅనురాగం తో న్న హిత్ం కరరే నాపై విశ్ాిసంతో ఇకకడికి రావాలని తొందరపడుత్ునన ననున
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పై విశ్ాిసంతో ఇకకడికి రావాలని తొందరపడుత్ునన ననున ఆదరంగా మళ్ళళ పిలిచి “రాముడు య్ుదధ ం లో రావణ సంహారం చేసి వెంటనే
ననున ఇకకడి నుంచి తీసుక ని వెళళళ టు
ే పలువిధాలుగా చెపుప. శత్ురసంహారహనుమా !నువుి ఇకకడ ఉండాలనుక ంటే రహసూ పరదేశం లో
ఒక రోజు విశీమించి వెళళళ. నువుి ఇంక కక రోజు ఇకకడ ఉంట మండభాగుూరలనెైన నా దుఖం క ంత్తీరి ఉపశ్ాంతి లభిసు్ంది . నువుి తిరుగు
పరయ్ాణమై వెడితే నాపారనాలు నిలుస్ా్యో లేదయ అని సందేహిస్ ునానను –
“ఏవం బహువిధం వాచోూ రామో దాశరధి స్ వయ్ా –య్థా మా మాపునయ్ా చీఛఘరం హతాి రావణ మాహవే “
“మమచాపూలప భాగాూయ్ాః స్ానినధాూ త్త్ి వీరూవన్ -

అసూ శ్ోక విపాకసూ ముహూర్ ం స్ాదిిమోక్షణం ““గతే హిత్ియి వికాీంతే

పునరాగమనాయ్ వెై –పారణానామపి సందేహో మమ స్ాూ నానత్ర సంశయ్ః “
“హనుమా ! నా భర్ ను
ఎడబాసి

దుఖాలపాల ై

దురీ తి పొ ందుత్ునన నాకు,
నువుి

కనపడకుండా

వెళళటం మరింత్ శ్లకకారణ
మౌత్ుంది.

న్న
సహాయ్ుల ైన

ఋక్ష,వానరుల పై నాకు
సందేహం ఉంది. వారూ
రామలక్షీణులు దాటరాని
సముదారనిన
దాటుతారు
లంఘనం

ఎలా
?ఈసముదర
గరుత్ీనుడికి

న్నకు వాయ్ు దేవుడికి ముగుీరికి మాత్రమ స్ాధూం. మిగిలినవారికి అలాంట శకి్ కలిలిగి ఉండకపో వచుచ. ఇలాంట దుషకరమైన కారాూనికి ఏ
ఉపాయ్ం ఆలోచించావు నువుి ?నువుి ఒకకడివే రావణ, సకలరాక్షాస సంహారం చేసి ననున రామునిసంనిదికి తీసుకు పో గలిగిన సమరుదడివే
దీనివలన కీర్ ి న్నకు దకుకత్ునిద కాని రాముడికి కాదు కదా. కాని రాముడే ఇకకడి ససైనూంగా వచిచ రావణునిపై విజయ్ం స్ాధించి ననున
తీసుకుపో వటం ఆయ్నకు య్శసకరం –
“తాి దరశన జ శ్ోశకర భయయో మాం పరితాపయిేత్-దుఃఖా దుదఖ పరాభయతా౦ దురీ తాం దుఃఖ భాగిన్నం”
“కథం ను ఖలు దుషాపరం త్రిషూంతి మహో దధిం-తాని హరూక్ష సైనాూని తౌవా నరవరాత్ీజౌ ‘త్రయ్ాణా మేవ భయతానాం స్ాగారస్ాూసూ లంఘనే
–శకి్ః స్ాూ దెైితేయ్సూ త్వ వా మారుత్సూ వా “
“కామమసూ త్ిమే వెైకః కారూసూ పరిస్ాధనే -, పరాూప్ ః పరవీరఘన య్శసూ సే్ బలోదయ్ః “
“బల ై ససమగైురూది మాం-హతాి రావణ మాహవే –విజయిా స్ాిం పురలం రామో –నయిే త్్ తాసయ దూశసకరం”
“హనుమా !పూరిం రావణుడు ననున రాముడు నా దగీ ర లేనపుపడు మాయోపాయ్ం తో తీసుకు వెళాళడు. కాని రాముడు అలాకపత్మారీ ం
లో ననున ఇకకడి నుంచి తీసుకు వెళళటం ఉచిత్ం కాదు. రాముడు త్నసైనూంతో లంకను నింపి, అపుపడు అందరి సమక్షం లో ననున తీసుకు
వెళళటం త్గిన పని. య్ుదధ పరాకీమ శ్ాలిరాముడు ఎలా సముచిత్ంగా చేయ్టం త్గునో, అలా నువుి చెయిూ ““య్థాహం త్సూ వీరసూ వనా దుపధినా హృతా-రక్షస్ా త్దాయ్ా” దేవ త్థా నారహతి “రాఘవః “బల ైస్ ు సంకులాం కృతాిలంకాంపర బలారదనః
–మాం నయిేదూదికాకుత్ సథ స్ త్్ సూ సదృశం భవేత్”
““త్ధూథా త్సూ వికాీన్ మనురూపం మహాత్ీనా –భవ తాూహవ శూరసూ త్థా త్ి ముపపాదయ్-”
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హుమా రామునితో చెబుత్ూ “రామా !య్ుకి్య్ుకా్లు అరధవంతాలు ఐన ఆమ మాటలు విని నేను ఇలా చెపాపను –”అమాీ సీతా
దేవీ!ఋక్ష,కపి సైనూనాయ్కుడు రాజు సుగలీవుడు రాముడికి తోడుగా ఇకకడికి వచిచ నినున తీసుకు వెళళటానికి కృత్ నిశచయ్ుడెై ఉనానడు.
బుదిధ పరాకీమంశకి్ మనో వేగం ఉనన వానరుల నద రొఆయ్న సైనూం లో ఉనానరు వాళళంతా భయమి ఆకాశం పాతాళాలలో అడు్ లేని సంచారం
చేయ్గలవారు అమిత్ తెజస్ాశలురు మహాకారూ దురంధరులు. వాళళళ ఆకాశమారీ ం లో భయమిని చాలాస్ారుే చుటా వచాచరు. మా సైనూం లో
నాతో సమానులు నాకంటేశ్లీస్ ులుచాలా మనిద ఉనానరు నాకంటే త్కుకవ వారేవిరూసుగలీవ సైనూం లో లేనేలేరు. నా వంట స్ామానుూడే
సముదారనిన అవల్మలగా దాట వసే్ ఆమహా బలశ్ాలుర విషయ్ం చెపాపలా ?నేను వచిచంది దూత్కారూం కనుక స్ామానుూడెైనవాదినే దూత్గా
పంపాలికనుక ననున పంపారు శ్లీస్ ులను దూత్ కుీతాూనికి పంపరు”
“సుగలీవ ససత్ి సంపననస్ వారేథ కృత్ నిశచయ్ః “

“త్సూ వికీమ సంపనాన ససత్ి వంతోమహా బలాః-మనసస౦కలపసంపాతానిదేశ్ల హరయ్ః సిథతాః”

“పరదక్షిణీకృతా భయమి రాియ్ుమారాీను స్ారిభిః”-మదిిశిషాాశచ,త్ులాూశచ సంతి త్త్ర వనౌకసః “-మత్్ ః పరత్ూవరః కశిచనానసి్ సుగలీవ సనినధౌ”
“అహం తావ దిహ పారప్ ః కిం పునసే్ -మహాబలాః-”న హిపరకృస్ాాఃపేరషూంతే హీత్రే జనాః”
“అమాీ సీతా దేవీ !ఇంకా చింత్ మాను.
శ్ోకం వదిలేయి ఆవానరులు ఒకే ఒక
గంత్ులో లంక చేరుతారు. నా బుజఞలపై
రామ లలక్షీణులు కూరుచని సూరూ
చందురలులాగా

న్న దగీ రకు

వస్ా్రు.

సింహ సదృశ అరి వీరభీకరరాముడు,
ధనురాధరి

లక్షీణుడు

లంకాదాిరానికి

చేరటం

త్ిరలో
నువుి

చూస్ా్వు. గోళళళ, పండుే ఆయ్ుధాలుగా
ఉనన

వీరులు

సిమహ ాలుపులులవంట

పరాకాీ శ్ాలురు, ఎనుగులాేగా మహా
శ్లీస్ ుల ైన

వారు

అయిన

వానరులు

త్ిరలో లంకలో పరవేశి౦చత్మ్ చూస్ా్వు.
క ండలాేగా,మేఘాలాేగా ఉననత్ుల ై లంకలోని
మాలయ్ పరిత్ పారంత్ం లో సింహ నాదం చేసే కపిశ్లీసా ుల మహాధిని త్ిరలోనే వింటావు. “అని సీతాదేవి దుఖానిన మానాచతానికి సకల
పరయ్తానలు చేసి విశ్ాిసం కలిగించాను రామా “అని హనుమ అనానడు –
మామ పృషఠ గతౌ తౌ చ చందర సూరాూ వివోదితౌ-”త్ిత్సకాశం మహాభాగే నృసింహా వాగమిషూత్ః-”
“ అరిగహ్ం సింహ సంకాశం క్షిపరం దరక్షూసి రాఘవం –లక్షీణం చ ధనుషాపణిం లంకాదాిర ముపసిథత్ం”
“నఖ దంషాాాయ్ుధాన్నిరాన్ సింహ శ్ారూ
ద ల వికీమాన్ –వానరా నాిర ణయ౦దారభాన్ క్షిపరం దరక్షసి సంగతాన్ “
“శ్ైలా౦బుద నికాశ్ానాం లంకా మలయ్ా స్ానుషు-నరదతాంకపి ముఖాూ నామచిరా చోతూషూసి సినం”
రామా !నేను అమాీ !శత్ురదమనుడు రాముడు వనవాస దీక్ష పూరల్ చేసి, న్నతోకలిసి అయోధూకు చేరి పటాాభి షిక్ ుడు అవటం త్ిరలోచూస్ా్వు
“అని,నువుి ఆమ కరసం పరిత్పిస్ ునానవని నేను చెపిపన వెంటనే శ్ోకం తో త్టా కరలేక పో యిన సీతాదేవితో ఆమ దుఖం,శ్ోకం తొలగే ఉచిత్మైన
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ఇషా మైన మాటలు చెపపగా ఆమ దుఃఖ శ్ోకాలు వీడి పరసనున రాల ై,శ్ాంతి పొ ందింది “అని దూత్ హనుమ శ్రీరాముడికి సీతా వృతా్ంత్మంతా
సవిస్ రంగా తెలియ్ జేశ్ాడు –
“నివృత్్ వనవాసం చ త్ియ్ా స్ారథమరిందమం –అభిషిక్ మయోధాూయ్ాం క్షిపరం దరక్షూసి రాఘవం “
“త్తో మయ్ా వాగిారదీన భాషణా-శివాభి రిషా ాభిరభిపరస్ాదితా –జగామ శ్ాంత్ం మామ మైథిలాత్ీజఞ –త్వాపి శ్ోకేన త్దాభి పీడితా “
అనే అనుషుాప్ శ్ోేకం తో మహా కవి వాల్మీకి సుందర కాండ ముగించాడు.
ఇదిసుందర కాండలో 29శ్ోేకాల చివరి 68 వ సరీ .
ఇందులో సీత్కాని రాముడుకాని హనుమంత్ుడుకాని పరయోగించిన శబాదలు అరధవంతాలు అవత్లి శకి్స్ామరాధయలను పూరి్గా తెలియిే జేసేవి .
చివరగా చెపిపన పటాాభి షేక శుభవార్ రామాయ్ణానికి ఫలశుీతి. దానికరసమే ఇనిన కస్ాాలు బాధలు. సుందరకాండ చివరలో ఆశుభవార్
చెపపటం సుందర కాండను మరింత్ సుందరంత్రం చేసినటంది
ధే
సీతాదేవిని హనుమ యిెంత్ కసా పడి ఊరడించాడయ ఈ సరీ లో కళళకు కటా నటు
ే రాముడికి తెలియ్ జేస్ ూ మనకు ఎరిగించాడు. త్నకంటే
త్కుకవబలవంత్ులు సుగలీవ సైనూం లో లేరు అని భరోస్ా ఇచాచడు సీత్కు. తానూ స్ామానుూడు కనుక త్నను దూత్గా పంపారు అనటం
అత్ని సంస్ాకరం, వినయ్ం, విధేయ్త్, రామదూత్గా హనుమ గొపప విజయ్ం స్ాధించాడు సీతా శ్ోక నివారణ, ఉపశమనం రామ వియోగ
దుఃఖ నివారణ ఆమ కుశలమనే వార్ తో ఆయ్నకరఉపశమనమ౦ కలిగించాడు.త్నను దూత్గా పంపిన సుగలీవునికీ స్ాిమి కారూం నెరవేరిచన
విధేయ్ుడిగా నిలిచాడు దానితో వారరాజుకూ ఆనందం, ఉపశమనం.
సుందరకాండ త్రాిత్ రామరావణ య్ుదధ ం, అగస్ యమహరిి రామునికి ఆదిత్ూహృదయ్ం వివరించి బలోపేత్ుడినినచేయ్టం, రావణ సంహారం,
దేవత్లు రాముని పరస్ ుతి౦చటం, సీత్తో సహారామ లక్షీణ సుగలీవ విభీషనాదులు అందరూ పుషపకం పై అయోధూకురావటం భరత్ుడి దీక్ష
విరమి౦ప జేయ్టం శ్రీ రామ పటాాభిషేకం, రామరాజూ విషయ్ాలతో రామాయ్ణం పూరి్-సిసి్ .
మనవి -14-4-20మంగళవారం “సుందర కాండలో హనుమ బహుముఖీన వూకి్త్ిం “ధారావాహిక పారరంభించి ఇవాళ 7-7-20 మంగళవారం
సుమారు రండుననర నెలలకాలం లో మిగతావి కూడా రాసూ
్ 68సరీ లను 70ఎపిస్ో డ్ లలో రాసి, ఈ 70 వ ఎపిస్ో డ్ తో పూరి్ చేయ్గలిగాను.
మొదట ఎపిస్ో డ్ లో చెపిపనటు
ే ఎలాంట పరణాళ్క లేకుండా మొదలు పటా , పూరి్ చేశ్ాను. పరతిరోజూ ఆ రోజు రాసే సరీ ను చదువుత్ూ, రాసూ
్ ,
నాకు అనిపించిన విశ్లషాలు రాశ్ాను. ఇది ఆదికావూం కనుక కావూ గుణాలను స్ాధూమైనంత్వరకు చెపేప పరయ్త్నమయ చేశ్ాను. ఎకకడ
వీలయితే అకకడ హనుమ వూకి్తాినిన వివరించాను. ఇవాలిా వరకు అంతే చేశ్ాను. ఎలా మొదలుపటాానో ఎలా పూరి్ చేశ్ానో నాకే ఆశచరూంగా
ఉంది. మా స్ాిమి రాయించుక ని ఉంటాడు. అంత్కంటే నేను చెపేపది లేదు, హనుమ అనుగీహం, సరసితీమాత్ కటాక్షం, మా త్లిదండురల
ఆశ్రసుసలు లేకపో తే ఇలా రాయ్గలిగే వాడిని కాను అని సవినయ్ంగా మనవి చేస్ ునానను. నాతోపాటు సుందరకాండలో విహరింఛి, ఆ
స్ౌందరాూనిన ఆస్ాిదించిన స్ాహితీ బంధువులకు ధనూవాదాలు.
సుందర కాండ పారాయ్ణ పదధ త్ులు –మనసులోని కరరిక తీరటానికి సుందర కాండ పారాయ్ణ చేస్్ ారు. పారాయ్ణ చేయ్ాలనుకరనేవారు
ఉదయ్ం పూజఞదికాలు పూరి్ చేసి శుచి అయిన పరదేశం లో కూరుచని పరతిరోజూ స్ాీరు్ల ైతే శ్రీమహాగణపతిధాూనం మిగిలినవారు వారివారి
విధానాలలో ధాూనం, వాల్మీకి నమసిరరయ్,ఆంజనేయ్ నమసిరరయ్, రామాయ్ణ పారరధనా, శ్రీరామ ధాూనం శ్ోేకాలు చదవాలి. పారాయ్ణ పూరి్
అయ్ాూక నెైవేదూం పటా హారతిచిచ “సిసి్ పరజఞభూః –నుంచి య్దూత్కరీ కరోమి త్టా దఖిలం రామాసు్తేపూజనం “దాకాఉనన శ్ోేకాలు చదివి
ముగించాలి.
పారాయ్ణ మొదట రోజున సంక్షిప్ రామాయ్ణసరీ , శ్రీరామావతార సరీ , శ్రీసీతారామ కళాూణ సరీ , సీతారామ సుఖజీవన సరీ చదివిన త్రాితే
సుందరకాండ మొదట సరీ తో పారరంభించాలి
చివరి రోజు పారాయ్ణ నాడు అంటే సుందరకాండ 68వ సరీ పూరి్ చేసిన రోజున నాగపాశ విమోచన సరీ , ఆదిత్ూ హృదయ్ సరీ , రావణ వధ
సరీ , శ్రీరామ సు్తి సరీ , శ్రీరామ పటాాభి షేక సరీ చదవాలి
1-ఒకక రోజులో పారాయ్ణ పూరి్ చేయ్ాలనుక ంటే పైన చెపిపనవన్నన అదే వరుసలో చేయ్ాలి
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2-2రోజులోే –మొదట రోజు సుందరకాండ 1నుంచి 36వ సరీ వరకు, రండవ రోజు37నుంచి 68వరకు పారాయ్ణ చేయ్ాలి
3-3రోజులోే –మొదటరోజు 27వ సరీ వరకు, రండవరోజు 28నుంచి 41వరకు మయడయ రోజు 42నుంచి 68సరీ వరకు
4-5రోజులపారాయ్ణ –మొదట రోజు 15వ సరీ వరకు రండయ రోజు 27వరకు మయడయ రోజు 38వరకు నాలీ వ నాడు54 వరకు ఐదవరోజు 55నుంచి
68వరకు
5-8రోజులోే –రోజుకు 9సరీ ల వంత్ున, 7రోజులు మిగిలినవి 8వ రోజు పారాయ్ణ చేయ్ాలి
6-9రోజుల పారాయ్ణ –మొదట రోజు 1-5,రండు -6-15,మయడు-16-20,నాలుగు -21-26,ఐదవరోజు -27-33,ఆరవరోజు -34-40,ఏడవరోజు 41-52,ఎనిమిదవ రోజు – 53-60,తొమిీదవ రోజు -61-68 సరీ లు పారాయ్ణ చేయ్ాలి
ఎనిన రోజులు చేసినా చిత్్ శుదిధ ముఖూం. పారాయ్ణ రోజులోే అంటూ మైలలకు దూరంగా ఉండాలి. దానినబటా పాేన్ చేసుకరవాలి ఇదంతా ఒక
దీక్షగా భావి౦చిచేయ్ాలి. అపుపడే ఫలిత్ం. శ్రీ సుందరకాండ పరాయ్ణ ఫలపారపి్ రసు్

శ్రీ సువరచలాంజనేయ్ం
శ్రీ ఆంజనేయ్ుడు అంజనా దేవి కి,కేసరి కి, జనిీంచిన కుమారుడు. బుదిధమంత్ుడు, బలవంత్ుడు, పరతాపశ్ాలి. ఆయ్నకు చినన త్నం లోనే
వాూకరణం నేరుచకరవాలని కరరిక కలిగింది. వాూకరణం ఆంటే ఒకకటే కాదు. నవ విధ వాూకరనాలునానయి అవి పాణిన్నయ్ం, కలాపము,
సుపదీము, స్ారసిత్ము, పారతి శ్ాఖూము, కుమారవాూకరణము, ఇందరము వాూఘర భౌతికము శ్ాకటాయ్నము. ఇవన్నన నేరుచకునన వాడిని

నవ వాూకరణ పండిత్ుడు అంటారు. వీటని పూరి్
అధూనము చేసి అధాూపనం (నేరుచకరవటం,

బో ధించటం )చేయ్గల నేరుప వునన వాడు
స్ాక్షాత్ు
్ ఆ సూరూ భగవానుడే.. హనుమంత్ుడు
సూరుూని దగీ రకు వెళ్ే త్నకు వాూకరణాలు

బో ధించ మని వేఉకునానడు. సూరుూడు “నేను
ఉదయ్ము నుంచి, స్ాయ్ంత్రం దాకా త్ూరుప

నుంచి పడమరకు పరయ్ాణం చేస్ ూంటాను.

నిలకడ గా ఒక చోట ఉండను. న్నకు నేరపటం ఎలా

స్ాధూం ?"అనానడు. దానికి మహా మతిమంత్ుడెైన హనుమాన్ ""స్ాిమీ !నేను ఒకకాలు త్ూరుపక ండ మీద, రందయ కాలు పడమట క ండ
మీద వుంచి మీతోనే వుంటాను. కనుక నేరపండి "'అనానడు. సరే నని అయిదు వాూకరణాలు నేరాపడు ఆ విధం గానే. మిగిలినవి కూడా
నేరపమని అడిగాడు. మారుతి. మిగిలినవి వివాహం అయిన వారికే నేరాపలి అనన ణియ్మం వుంది అనానడు గురువు.. నేను బరహీ చారిని
కదా ఎలా స్ాధూం అని అడిగాడు వాయ్ుసుత్ుడు.. అయితే దీనికి ఒక పరిషాకరం వుంది ఆమను న్నకు ఇచిచ వివాహం చేస్్ ాను అపుపడు
మిగిలిన వాూకరణాలు బో ధిస్్ ాను అనానడు రవి
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ఇంత్కీ సూరుూని కుమార్

ఎవరు ఎలా పుటా ంది అని అనుమానం వచిచంది

హనుమకు. అపుపడు సూరుూడే సందేహ నివృతి్

చేశ్ాడు. తాను చాలా తీవర తేజంతో జిలిసు్ంటే
త్న భారూ చాయ్ా దేవి భరించలేక పో యిందని
ఆమ త్ండిర, త్న మామ గారు మయ్ుడు త్నను
స్ాన పటాాదని తీవరత్ త్గిీందని, స్ాన పటా గా

వచిచన రజను ఒక రాశి గా ఏరపడిందని దేవత్ల

వర పరభావం తో ఆ రాశి నుంచి మంచి వరచసు

దేహకాంతి తేజసుస కల అపురూప స్ౌందరూ
రాశి ఆవిరావించిందని, ఆమయిే త్మ కుమార్
సువరచల అని వివరం గా చెపాపడు సూరుూడు.,

మంచి వరచసుస వుండటం చేత్ సువరచల గా

నామ కారణం చేస్ామని చెపాపడు ఆమ ను

వివాహం చేసుకరమని కరరాడు సరే నని ఒక

షరత్ు పటాాడు హనుమ. తాను వివాహం అయినా

బరహీ చారి గానే ఉంటానని దాంపత్ూ స్ౌఖూం ఉండదని త్నకుమార్ కు ఈ విషయ్ం చెపిప ఆమ అంగలకరిసే్ తాను వివాహం చేసుకుంటానని

నిరొీహమాటం గా చెపాపడు. సువరచలకు., బలశ్ాలి, మతి మంత్ుడుబుదిధమంత్ుడు త్నకు భర్ గా లభించటం త్న అదృషా మని దాంపత్ూ
స్ౌఖూం లేక పో యినా త్నకు అమీీకారమే నని ఆమ బదులు చెపిపంది. అందరు ఆనందించారు వారి వివాహం వెైభవం గా జరిగింది అపపటనుంచి
ఆంజనేయ్ుడు సువరచలానజ నేయ్ుడు అయ్ాడు., వచేచ మనింత్రం లో హనుమ బరహీ దేవుడవుతాడు అందుకే ఆయ్న సహసరనామం లో
“భవిషూత్ బరహీనేనమః”అని వుంది సూరుూడు త్న అలుేడెైన హనుమంత్ునికి మిగిలిన నాలుగు వాూకరణాలు నేరాపడు. గురువుకు త్గిన
శిషుూడని పించు కునానడు. అందుకే ఆయ్నున “నవ వాూకరణ పండిత్ుడు “అంటారు. ఇదే సువరచలానజ నేయ్ం.
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హనుమ చిరంజీవి

అని

మనకు.ఆయ్న

వెైశ్ాఖ

నాడు

జనిీంచాడు

""వెైశ్ాఖే

మాసి

కృషాణయ్ాం

దశమాూం

మాసం లో కృషణ పక్షం లో దశమి

మందవాసరే “అని దీని వివరణ ఆ
రోజునే శ్రీ హనుమజజ య్ంతి దేశ

మంత్టా చేస్్ ారు.. ఆయ్న పుటా న
వారం

శని

వారం.

శనివారం

మంగళ వారం హనుమకు పీరతి

కరమైనవి. ఆ రోజులోే విశ్లషం గా
స్ాిమిని

అరిచంచి

త్రిస్్ ారు,

సువరచలానజ నేయ్

కలాూణానిన

వెైశ్ాఖ బహుళ దశమి నాడు ఆంటే

హనుమజజ య్ంతి నాడు జరపటం
ఆచారం.

త్మల

పాకులపూజ

(నాగవలిే )ఆయ్నకు పీరతికరం..
అపాపలు

నెవ
ై ేదాూనికి

శ్లీషాం..

పానకం ఇషా ం. లడూ
్ లు మరల

ఇషా ం ఆంజనేయ్ుడు లంకను దాట
సీతా మాత్ ను దరిశంచి స్ాిమి
కారూ దురలనుదయ్ాడు. రామ భక్
హనుమాన్ గా వీర హనుమాన్ గా

దాస్ాంజనేయ్ స్ాిమిగా, వీర ధీర
హనుమాన్

గా

పరితోదాధరణ

పంచముఖ
,

గా,

అనజ నేయ్ునిగా

భకు్లచేత్
అందుకుంటునానడు. ఆయ్నిన సేవించితే భాయ్ాలునా్వ్,పాపాలు అంటవు, ,

సంజీవి

హనుమాన్

పూజలు

దుసిపానలు రావు శత్ురవుని జయించే కరరిక

తీరుత్ుంది. అందుకే ఆయ్నకు ఊరూరా వీధి వీధినా దేవాలయ్ాలు కతి్ భకీ్ శీదధలతో పూజించి సేవించి త్రిస్్ ారు
ఆంజనేయ్ స్ాిమి పరవర తెలుసు కుందాము ఆయ్నది కౌని్ నూస గోత్రం.. వసిషఠ, మైతారవరణ కౌని్ నూస మహరుిలు ఆ గోత్ర
ఋషులు. హనుమంత్ుని ముతా్త్ గారి పేరు హేమగారా శరీ, తాత్ గారు పింగాక్ష శరీ, త్ండిర గారు కేసరి శరీ.
సువరచలా దేవి పరవర వినండి ఆమ గోత్రం కాషూపస గోత్రం కాశూప, వతాచర, నెైదురవ అనే ముగుీరు మహరుిలు ఆ గోత్రం లోని
ఋషులు. ఆమ ముతా్త్ గారు చత్ురుీఖ బరహీ. తాత్ గారు కశూపబరహీ. త్ండిర వివసిత్ బరహీ అనే సూరూభగవానుడు.
శ్రీ సువరచలాదిసితోత్ వామ భాగం -నిరస్ కందరప సురూప దరశనం
భాను పరభం రాఘవ కారూ దక్షం -అసీత్ుకలేశం శ్రీ హనూమంత్ మీడే.

శ్రీ గురజఞడ పూరణ చందర శరీ
రచన –సిరలీయ్ శ్రీ గురజఞడ పూరణ చందర శరీ గారుతెలుగు పండిత్ులు -గురజఞడ –కృషాణ జిలాే –రచనా కాలం -11-2-1976ఉయ్యూరు జిలాే పరిషత్ హెమసూకల్ లో మేము తొమిీదీ పది త్రగత్ులు చదువుత్ుననపుపడు మాకు తెలుగు బో ధించిన గురు

వరేనుూలు శ్రీ గురజఞడ పూరణ చందర శరీగారు. చకకగా బో ధిస్ ూ ఎనోన మంచికధలను ధారావాహికం గా చెపిప వినోద విజఞానాలు కలిగించేవారు.

వారు నిత్ూం గురజఞడ నుండి సైకిల్ పై వచేచవారు. చాలా స్ౌముూలు నెమీది సిభావులు. సననగా మాటాేడినా సుపటం గా వినిపించేది. గొపప
బో ధకులు. వారంటే శిశుూ లందరికి అమిత్ గౌరవం ఉండేది చిరునవుి త్పప ఎపుపడూ కరపం వారిలో మేము చూడలేదు. తెలేనిపంచా చొకాక
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పై పంచె తో సరిపడా రూపం వారిది. నలే చాదుబ టుా పటుాక నే వారు ఎరీగా వెడల ైపన ముఖం తో కనిపించేవారు. నాపై శిషూ వాత్సలూం
ఎకుకవగా ఉండేది. అపుపడే మా నానన గారు మృత్ుూంజయ్ శ్ాసి్ గ
ి ారూ మా హెమసూకల్ లో తెలుగు పండిత్ులుగా ఉనానరు. వీరిదదరికీ ఒకరంటే

మరొకరికి అమిత్ గౌరవ భావన ఉండేది. శరీగారుబందరుకు చెందిన పరఖాూత్ కవి గురజఞడ రాఘవ శరీ గారికి పదనాననగారి కుమారుడు.
శరీ గారు గురజఞడలో కాపురం ఉండగా

కపి రూపం లో శ్రీ ఆంజనేయ్స్ాిమి సిపనం లో కనిపించగా త్నను ఏదెైనా ఆయ్నపై

కావూం రాయ్మని ఆదేశించారేమోననన భావన కలిగి పారరంభిసే్ అది “శ్రీ సువరచలాంజ నేయ్ం “గా సంసకృత్ శ్ోేకాలలో పరంపరగా ధారగా

వెలువడిందట. పూరల్ అవగానే శరీ గారి పేద త్ండిరగారి కనిషా పుత్ురలు గురజఞడ గోపాల కృషణ మయరి్ గారు గురజఞడ శ్రీ కరదండ రామాలయ్
ధరీ కర్ గా పుస్ కానిన ముదిరంచి శ్రీరాముని ఎదుట పరతిషిాత్ుడెైన శ్రీ ఆంజనేయ్స్ాిమికి 11-2-1976 శ్రీ రాక్షస నామ సంవత్సర భీషీ ఏకాదశి

నాడు అంకిత్ మిచేచ ఏరాపటు చేశ్ారు. సంసకృత్ శ్ోేకాలకు శరీ గారే చికకని సరళ తాత్పరూం రాశ్ారు. ఈ పుస్ కానిన మా సువరచలాంజనేయ్
స్ాిమిదేవాలయ్ అరచక స్ాిమి ఛి వేదాంత్ం మురళ్ళ కృషణ సంపాదించి నాకు ఇచాచడు.
13-5-2015 శ్రీ హనుమజజ య్ంతి నాడు స్ాిమి వారల శ్ాంతికలాూణ మహో త్సవం లో నేను రాసిన “దరశన్నయ్ ఆంజనేయ్
దేవాలయ్ాలు

“గీంధం(నేను

బో త్ునానముకనుక

రాసిన

పదవ

పుస్ కం

–సరస

భారతి

పరచురించే

పదిహేనవ

పుస్ కం

అందులో మా గురువుగారు రాసిన “శ్రీ సువరచలానజ నేయ్ం “ ను చేరాచలని భావిసూ
్ ,

)

ఆవిషకరణ

చేయ్

ఈ రోజు నుంచి దీనిని

ధారావాహికం గా మీకు అంద జేస్ ునానను. మాస్ాారు రాసిన “గురజఞడ గాీమం “బదులు “ఉయ్యూరు గాీమం “అని మాత్రమ మారుసు్నానను.

మిగతాది అంతా య్ధాత్ధం గా ఉంటుంది. మ మాస్ాారి సంసకృత్ రచనా పాండిత్ూం ఈ పుస్ కం చదివే దాకా నాకు తెలియ్దు. వారిని మీ
అందరికీ పరిచయ్ం చేసి శిషుూడిగా నా ధరాీనిన నేరవేరుసు్నానను. గురువుగారు శరీగారికి వినయ్ విధేయ్త్లతో శిరసు వంచి పాదాభి
వందనం చేస్ ూ గురూణం తీరుచక ంటునానను. మీ -గబ్బాట దురాీ పరస్ాద్ –ఉయ్యూరు -22-12-14“నాల్మ కాక్ష మల్మకాక్షం, వాగేషయ్ మగేశయ్ం –విపుంగవ ధిజం ధామ పుంగవ ధిజ మాశీయిే “
శ్రీ సువరచలాంజ నేయ్ం
1-శీర మదిాదాూ దానోదదండం –అపశబ్ద దో ష రిపు పరచండం
హస్తపత సాాతీమయ దంత్ దండం –వందే పరణవ సార్ూప త్్ండం
తాత్పరూం –అనినవిదూలను దానం చేయ్టం లో పరసిదధ ుడు, అపశ్ాబాదలను దగీ రికి రాన్నయ్ని వాడు, చేతిలో దంత్ం అనే ఆయ్ుధానిన ధరించిన
వాడు అయిన ఓంకార వకీ త్ుండు(వినాయ్కుదు )నికి నమస్ాకరం.

2-ఉయయూర్ు (గ్ుర్జాడ )పురే సంస్త్ిత్ వంత్ం –సతీసుత్దాయ శోభిత్ వంత్ం –
దురత్ చందర పదం శీర భగ్వంత్ం –వందే సదర్ి విత్ర్ణ వంత్ం
తా—ఉయ్యూరు (గురజఞడ)పురం లో వేంచేసి చందురని వంట ముఖం తో దేవేరితో, పుత్ర దియ్ం తో శ్ోభిలిే సకలారాధలను అనుగీహించే భగ
వంత్ునికి నమస్ాకరం.

3-శీర హనుమంత్ం వింధూ –స్త్ిత్ పారిజాత్ త్ర్ువార్ మయలం
దరషు ్ం త్్ంబ్ుర్ నార్ద –మున్న ఆదాదయూ సమాయాతయ “
తా—వింధూపరిత్ స్ానువులోే పారిజఞత్ వృక్ష మయలం లో విలసిలే శ్రీ హనుమత్రరభు దరశనం కరసం నారద, త్ుంబురులు సంతోషం తో
వచాచరు.

4-అనోూనాూదర్ పూర్ాక్ –నమః పరదరిశత్ మధసందుర తాంజల్చః
శిలా త్లయః ర్ుపరి స-నూవేశ యతయత క్ప్్ శేరసుః
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తా—పరసపరం ఆదరంగా పలకరించు క ని కపి శ్లీషా ుడు హనుమంత్ుడు అంజలి బదుధడెై వాళ్ళదద రిన్న త్న ఎదుట ఉనన శిలా పీఠం పై కూరోచ
బటాాడు.

5-భగ్వతి హనుమతి ధృతాా మోదం –క్ుర్ాతి మధుర్ం రామ నినాదం
సధ ర్తి బ్ాషి వారి యశోదం-సముతిత తయ తే వక్ుతం వాదం
తా-హనుమ దివూ రామనామ సంసీరణ చేసిన వదనం తో కళళనుండి బాషపదార కారుత్ుండగా నారద త్ుంబురులిదద రూ ఆశచరూం గా నిలబడి
మాటాేడటం పారరంభించారు.

6-రామ్ేతేూకే నెైవాప దేశే –భారా తెై స్తతత ర్ిహు భేదేన
హనుమతి గ్ాయతి సతి మోదేవ –తయ యుకతత విసమయ నాదేన.
తా-భావ రాగ త్ళ య్ుక్ ం గా అనేక విధాల రామ నామ దివూ నామ సంకీర్న తో ధనూడయిేూ హనుమంత్ుని భకీ్ త్త్పరత్ను చూసి ఆశచరూ
పడా్రు.

7స బ్ాషి వారి సాారితర్ూదిన –సమహా పుణూం బ్ాషిం యదిన
స మహా స్త్ది ఃపుణూం యదిన స పర్ం పశూతి స్త్ది ర్ూదిన

తా--మనసులో ఆరి్ కలిగితేనే కన్ననరోసు్ంది. అలా సరవించటం పుణూం. ఆ పుణూ పారపి్ వలే నే మహాసిదధ ి. ఆ సిదధ ి పరలోకపారపి్ కి స్ాధనం..
8-శీరమనుమన్నశారత తయ-సాహృది సోత త్రం ముదా క్ుర్ుతాం త్దా
శీర రామ రామ రామ్ే త్్్చెైరై రాాయతి క్ప్్ శేరస్తు ప”
తా-శ్రీరామ రామ అని ఎలుగతి్ పాడే ఆ వానర శ్లీసా ూని చూసి మున్నశిరులిదద రూ స్ో్ తారలు చేశ్ారు.
9-దృష్ాుా దృష్ాుా శీర హనుమంత్ం –సంత్్సుువత్్ ర్ిహు గ్ాయంత్ం
పాదో క్షేపణ గ్తి నృత్ూంత్ం –తయ మ్ే నాతేమహిమా వంత్ం.
తా—రామనామ గాన పారవశూం తో చిందులు దొ కేక హనుమాన్ ను కంట రపప వాలచకుండా చూసూ
్ ఆంజనేయ్ుని మహిమను
తెలుసుక నానరు.

10 –నిశచల చ్చత్త ః కోవా భవతి –సు చ్చర్ంజీవీ కోవా భవతి
భయష్
ా ర్్రహామ కోవా భవతి-సమహాతామ శీర హనుమాన్స భవతి
తా—నిశచల చిత్ు
్ డు ఎవరు?చిరంజీవి ఎవరు?భవిషూత్ు
్ లో బరహీ అయిేూది ఎవరు ?ఎవరోకాదు –ఆ మహాత్ుీడు శ్రీ హనుమత్ పరభువే.
11-యస్త్మన్స శీతోస్త్త క్ృషా వరాతా-యం ఖే గ్మయతి సమీర్ణాతామ
సయయే యసస్క్షమ సస
త లాతామ –సో యం శీర హనుమాన్స పర్మాతామ
తాత్పరూం –ఎవరికి అగిన చలే గా ఉంటుందయ , ఎవరు ఆకాశం లో గాలిలో విహరిస్్ ారో, ఎవరు సమయ్ానుకూలంగా సూక్షీ అతి సూక్షీ
రూఒపాలు దరిస్్ ారో అలాంట పరమాత్ీ శ్రీహనుమత్రరభువు.
12-భకతస్తపచతికం సాాధ్ాూయేన –సమర్ణం చేతికంమంత్ర జప్పన
ఆరితస్తపచతికం శుచ్చతాప్పన – లయతా చేతీకంసుతతి పఠనేన.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

280

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

తా—భకీ్ లో మునిగిన వాడికి వేదం పఠఠనం ఎందుకు?ఆర్ హృదయ్ం ఉంట పారయ్శిచత్్ ం దేనికి?భకీ్ తో ఆనంద నాటూ మాడేవానికి స్ో్ త్ర
పాఠాలేల?

13-శబ్ాదర్ి వాూక్ురతి విష యేష్ –భకాతయ వేశపోర లాాశేష్
భక్త శిఖండిః దుస్ంగ్ేష్ –హనుమత్్
త లోూ నహి లోకేష్.
తా-వాూకరణం లోను భకీ్ ఆవేశం తో గంత్ులు వేయ్టం లో, భకీ్ పరభావం లో దురితాల ధూళ్ని వదిలించటానికి హనుమంత్ునికి స్ాట
ములోేకాలలో ఎవరూ లేరు.

14-రామ్ేత్ూను పద ముదాాయంత్ం –సులల్చత్ సుర్ుచ్చర్ పదో చచలంత్ం
క్ృత్ క్ర్తాళం శిర్స్త్ వహంత్ం –పరణ మానస్ంత్ం శీర హనుమంత్ం.
తా—అనుక్షణ రామ నామ గానలోలుడెై, కరతాళ ధినులతో సుందర పదార విందాలతో గంత్ులేస్ ూ రండు చేత్ులు జయడించి శిరసుసన
ఉంచుక నే శ్రీహనుమంత్ునికి వందనం.

15-శీరర్మ్ేతాూలాప పదాని –మున్నందర వీణా శిలాత్లాని
క్ృతాా సంయగ్దరవ ర్ూపాణి-చక్షురరాణే లగ్ేుతాని.
తా—శ్రీరామ అనే పదం ఆలాపిసే్ శిలా త్లాలు కరిగి పో త్ునానయి. వాటకి ఆనించిన వీణలు కరిగిన ఆరాతి దరవం లో చికుకకరనానయి.
16-సమ సమతాం హనుమతే నితాంత్ం సమ విశదయతాం హర్్ సాాంత్ం
వూసమర్తాం సాాగ్మ వృతాతంత్ం –సమ పశూతాం సా వీణా కారంత్ం.
తా—అలాశిలా దరవం లో చికుకకు పో యిన వీణలను గురించి ఆలోచిసూ
్ తాము వచిచన పని మరిచిపో యి నారద, త్ుంబురులు త్మమనసు
పొ ందిన ఆనందానిన తెలియ్ జేస్ ూ వినయ్ంగా వంగి నమసకరిస్ ునానరు.
17- త్ం క్ప్్ వర్ూం మౌనిఖాూతయ –దృష్ాుా దృష్ాుా సమూక్ ప్ీరతయ
భకాతయ ముక్ుళిత్ హసౌత జాతయ –తయ దయా క్ృతార్ి తామాయాతయ “
తా-ఆ విధంగా ఆ ఇదద రు మునులు కపివరుని చూసిన క దీద పేరమ పొ ంగి, చేత్ులు జయడించి నిలబడి త్మ జనీలు స్ారధక మైనటు
ే భావించారు.
18-రామాలాపం విర్త్ం క్ృతాా –హనుమాన్స తయ గ్ాపయత్్ం మతాా
ఉభౌ యువాం గ్ాయత్ మిత్్ూకాతా –తిసు తి క్ర్తాళం గ్మయతాా. తా—అపుపడు హనుమ శ్రీరామ గానాలాపం ఆపి, ఎదుట అత్ూంత్ విధేయ్ంగా నిలబడిన ఆ ఇదద రు మునులను రామనామ గానంచేయ్మని,
తాళాలు అందజేయ్టానికి సిదధం గా ఉనానడు.

19-ఆదయ త్్ంబ్ుర్ ఉవాచ –భక్త యరరదవ సముతిత సు న్స ప్ీత
ర ాూ
సంజఞ ప తేశీర క్పయే –సనుమితాంగ్ః క్ృతాంజల్చః.
తా—మొదటగా త్ుంబురుడు భకీ్ ఆవేశం కలగలుపుగా నమస్ాకరం చేసి శ్రీ హనుమత్రరభువుతో ఇలా మాటాేడటం మొదలు పటాాడు,
20 –నిర్సత సమసత దురిత్ వారత్ం –మామిహ విదాూ గ్రాా ప్పత్ం
సుజన విన్నత్ం సాదుపున్నత్ం –క్రోతి హనుమాన్స యుషమదీా త్ం.
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తా-త్ుంబురుడు హనుమతో “హనుమ స్ాిమీ!నువుి చేసిన భకీ్ గాన లహరి విశి వాూప్ మై పాపాలనినటని పటా పంచలు చేసింది. నావిదాూ
గరాినిన అణచి వేసింది. సుజనతాినినచిచ పవిత్ురడిని చేసింది.
21-యుషమదుిుదయే రామో ర్మతే త్ాత్్మ భకోత నపా వగ్ పతే
క్ప్్ర్పూచలో స్త్త్ాం సుమతే-నితాూదుభత్ నసత్న భకత గ్తే.
తా—”కపివరా!న్నహృదయ్ం అంతా రామనామ మయ్ం. కరతి చపలుడు అనే మాట న్నకు చెలేనే చెలేదు. నవ నవోనేీషణం న్న భకి్ త్త్పరత్.
న్నసమాన భకు్డులేడు.

22-త్ామ్ేవ శకోత వీణోది ర్ణే-తే భకతరాా శకోతది ర్ణే
తే మహిమార్హః సాూదుది ర్ణే-నావం శకతత వీణౌ ది ర్ణే.
తా—ఈ వీణలను ఉదధ రించే శకి్ మాకు లేదు. వీటని ఉదధ రించే భకీ్ శకు్లు మహిమా న్నకే ఉనానయి హనుమయ్ాూ.
23 ఏత్చురుతాా హనుమాన్స –సర్ా సమర్దః సర్ాం క్ర్ుతం సం
శక్త ః శీరరామ ఏవ –భవతీత్్ూ వాచా నమసుకర్ాన్స.
తా-ఈ మాటలు వినన హనుమాన్” అయ్ాూ!సరి సమరుధడు, సమస్ సృషీాచేసి పాలించేవాడు శ్రీరామ చందురడు ఒకకడే “ అని వినయ్ంగా
చెపిప శ్రీ రాముని త్లచుక ని నమసకరించాడు.

24-యువ యర్మయ సర్ాతార ప్పూక్ం-దెైవం విలసతి త్చాచనేక్ం
త్త్్ం సోత త్్ం సర్ాం మయక్ం –ససక్షమమత్స్క్షమం మహతో సోత క్ం.
తా-మీలో నాలో, అంత్టా నిండి ఏకమై, సూక్షాతి సూక్షం గా, అనంత్ంగా వెలిగే ఆ పరబరహీ అయిన దెైవానిన మనం వరిణంచలేము.
25-పుణేూ లోకే యుషమ దదీతాం –తాం సనమధురాం గ్ాంధర్ా క్ృతాం
తాం పుణూజనాపాతం సంగ్రతాం-శోరత్్ం వాంచామూ మరాభి మతాం.
తా-పుణూ లోకాలన్నన మీ అధీనం లో ఉనానయి. మీరు నేరుచక నన మధురాతి మధురగానం విని భకు్లు త్రిస్్ ారు. అలాంట గానానిన నాకు
వినిపించి కుీతారుదడిని చేయ్ండి. అని హనుమ వారిని వేడాడు.
26 ఏత్దాాక్ూం శురతాా –శీరనారాయణ పవిత్ర పదాంకత్ం
గ్రతా మగ్ాయతాం తయ –మధుర్ సార్ సత్రమోప్పతాం.
తా-హనుమ పారరధన విని మునులిదద రూ శ్రీమనానరాయ్ణ దివూ వచన సమనిిత్మైన గానానిన ఆలాపించటం పారరంభించారు.
27 –శీరహరి మనిశం దార్య హు
ు త్ాం –పర్మాతామనం సదా భజత్ాం
సర్ా మసత్ూం విదిి జగ్త్ాం –నిత్ూం సత్ూం భగ్వత్త త్ాం.
తా-ఓమనస్ా!సదా శ్రీహరిని సీరించు పరమాత్ుీని సేవించు. ఈ కనబడే జగత్ు
్ మిధూ. భగవత్్ త్ిం ఒకకటే నిత్ూమైనది.
28 –ఏవం మున్న పర్వశం-సాగ్ాయతా మాప్్ బ్హుదా త్త్్మయే
శిలే, న ముోదుతాంపారప్పత –చలనం నాప్పత చ తే వీణే.
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తా-నారద త్ుంబురు లిదద రు అనేక విధాల పరవశత్ిం తో గానం చేసినా, శిలలు ఏమాత్రం మత్్ పడలేదు. వీణలు కించిత్ు
్ కూడా సడల
లేదు.

29-రామం హృది పశూంత్ం –శీర క్ప్్ ముప్త్ూ త్నమమ నిదాందాం
గ్ర్ాం త్ూకాతా పరణమూ-వినమితి శీర్్ం సుతతిం చకేర.
తా-ఎలే పుపడూ హృదయ్ం లో శ్రీరామ చందురని దరిశంచే కపి వరుడెైన అ హనుమ ముందు త్మ కుపిప గంత్ులు పనిచేయ్వని తెలుసు
క ని గరాినిన వదిలేసి మునులిదద రు భకి్ పరపత్ు
్ లతో ముకుళ్త్ హసు్ల ై హనుమను ఇలా సు్తించారు.
30 –హనుమా నుతాదయ భకత–భరితో వినమోతో బ్హు మొద మనాః
వీణా దానద ాముపసృత్ూ –రామ్ేత్్ూకాతా సమసాత వీత్.
తా-అపుపడు భకీ్ సంతోషాలతో ఆ నారద, త్ుంబురుల వీణలపై త్న దృషిాని ఒక స్ారి పరసరింప జేసి “శ్రీరామ “అంటూ అనేక స్ారుే. జపం
చేశ్ాడు.

31 –బ్ాష్ాిలం క్ృత్ లోచన వంత్ం –వినమిత్ త్ను మంత్ం పరణ మంత్ం
దురసౌుత్నమయ తో గ్ా యంత్ం-సదభకేత స్థ ను మివ హనుమంత్ం.
తా-వినమిత్ గాత్రం తో భకీ్ పరవశత్ిం తో, కళళవెంట ఆనంద బాషాపలు జలజలా రాలుత్ుండగా గానం చేస్ ునన హనుమ భకి్యిే శరలరం గా
అవత్రించిన మయరి్ అనిఆ ఇదద రు తెలుసుక నానరు.

32-శీర హనుమాన్స శీరరామం సమర్తి –పర్మాతామ త్నమనస్త్ సుిర్తి
హు
ు దిా దుూత్త చ్చచలయ శచర్తి- శిలాదాయం దరవ ర్ూపం ధర్తి.
తా-హనుమ శ్రీ రాముని సీరించాడు. అయ్న మనసుసలో పరమాత్ీ త్ళళకుకన మరిశ్ాడు. ఆ హృదయ్ విదుూత్ కాంతి ఆ రండు రాళళను
కపేపసి దరవ రూపం గా మారేచసింది.

33- ధ్ాూనేన శిలే ముోదేవే క్ృతాా –వీణే న్నతాా తాభాూం దతాా
హనుమాన్స మున్నందర వినుతిం శురతాా –త్దాప్్ రేజే గ్ర్ా మధురతాా.
తా-రామ ధాూనం తో శిలలు దరవిం చగా దానిలో చికుక పడిపో యిన వీణలు రండూ పైకి తీసి త్ుంబుర నారదులకు హనుమ ఇవిగా, ఆనంద
పరవశం చెంది వారు బహువిధ స్ో్ తారలతో కీర్ ంి చారు.
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34-శీర హనుమంత్ం దృష్ాుా –పారంజల్చ ఘటటత్స్న్స
నార్ద మౌన్న

సహ త్్ంబ్ు రేణ జాతాం –సిరాద మువాచ క్దా
విధ్ాం.
తా-అలాంట

శ్రీహనుమంత్ుని

కళాళరా

చూసి

అంజలి ఘటంచి నారదుడు త్ుంబు రునితో
పూరిం

త్నకు

జరిగిన

సపరధను కదగా చెపపటానికి పారరంభించాడు.

విదాూ

35 –సతోాం కార్ సా ర్ూప పుచచం –బ్రవీమి, పురి
క్దా హ మగ్చచం
త్్ంబ్ుర్ నిలయం ముదమాయచచన్స –కేయం

శృతి రిత్ూహ మా పుుచచం “

తా-ఓంకార రూప వాలం ఉనన హనుమతో ఇలా
అనానడు “స్ాిమీ !పూరిం ఒక రోజు నేను ఈ

త్ుంబు రుని ఇ౦ టకి వెళే ాను. అకకడ నాకు అతి
మధురమైనగానం వినిపిసే్ అది ఎకకడినుండి
వస్ో్ ంది అని అడిగాను.

36 –పుుచచంత్ం మాం దృష్ాుా –త్తెక
ైి ా గ్ృహ దాస్తీ
త్త్రసత ాం

వీణాం సంత్ర్శ యతీ –సంబ్ర్ వీనామ మిదం
వాక్ూం.
తా-నా పరశన వినన ఆ ఇంట దాసీ ననున లోపలి తీసుక ని వెళ్ే అకకడునన వీణను చూపిస్ ూ ఇలా అంది.
37 –బ్హూలోహ సపత త్ంతీర సహిత్-కోమల సుసార్ మాధుర్ూ హితా
వాతాలిగ్తే ర్ప్్, నాద హితా-త్్ంబ్ుర్ వీణా ససార్ ర్హితా,
తా—లోహం తో చేయ్బడి సప్ సిరాలకు సప్ త్ంత్ురలు అమరచబడి, సుసిర సునిసిత్ ధినులను పలికే ఈ వీణ క దిద గాలికే కంపించి చకకని
నాదానిన చేస్ ుంది ఇదే త్ుంబుర ముని వీణ. అపసిరం ఎపుపడూ పలకదు
38-.అపూంత్ ర్స్త్త త్్ంబ్ుర్ –ఇతి పుుచచంత్ం మా మిద మువాచసా
గ్ాత్్ం త్త్ర జగ్మిషతి –యాతార సారే ర్మా విషస
ా .
తా-నేను త్ుంబురుడు లోపల ఉనానడా అనిదాసిని అడిగితె లక్షీీ నారాయ్ణు సనినధిలో గానం చేయ్టానికి బయ్లేదరుత్ునానడని చెపిపంది.
39- అతారంత్రే పరరమళ-సువేష త్్ంబ్ుర్ ముని స్మాయాత్ః
శుచ్చ వేషం త్ం దృష్ాుా –పరపలాయత్ వాన్స భయేనాహం.
తా-ఇంత్లో బాగా అలంకరించుక ని త్ుంబురుడు ఇంటనుంచి బయ్టకి వసూ
్ ఉండగా చూసి భయ్పడి పారిపో య్ాను అనానడు నారదుడు.
40 –విదాూసిరాదమయ సజాుతా –సంగ్రతేచాచ మయ సంభయతా
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సుతతామయీ శీర భాష్ా మాతా –సాష్ాుంగ్ నమసురుతో విధ్ాతా.
తా-నాకు అపపటకపుపడే వీణ గాన విదూ నేరుచకరవాలనే కరరిక బల్మయ్ం గా ఏరపడింది . వెంటనే విదాూ రాణి సరసితీ దేవి, వాణీపతి బారహీ
దేవుల సనినధి చేరి స్ాషాాంగ నమస్ాకరం చేసి నిలబడా్ను

41-ప్్త్రత !గ్రత్ం ల్చఖిత్ం వామ్ే –త్చేరైయస్తప భవిషూతి వామ్ే
త్దిాజయాయ భవిషూతి వామ్ే –త్దభీప్్్త్ం ఫల్చషూతి వామ్ే.
తా-త్ల్మే !పితా !నాస్ొ సట సంగలత్ం రాయ్లేదా మీరు ?నా శ్లీయ్సుస, విజయ్ం అపక్షించి అలా రాయ్కుండా వదిలేశ్ారా?నాకు ఆజఞానం పొ ందే
అదృషా ం లేదా?

42-మాత్ర్మహూమ్ భాష్ా –మదాః సంగ్రత్ం నాదాఃకో హేత్్ః
నారోహ వాహం గ్ాత్్ం –క్ర్ుణాదాూప్్ మయస్త్త నా.

తా-త్ల్మే !చకకని భాషనిచాచవు. సంగలతానికి నేను త్గనా?ఇపపటకీ నా మీద న్నకు దయ్ రాలేదా?
43-ఏవం సంపుుచచ మాన –వాగ్్రహామణౌతయ –దాాపర్ యుగ్ే
శీర క్ృష్ాా త్్ంగ్రత్మ్-సంపారప్య –స్తీతిసమయచాతే.
తా-అని నారదుడు పదే పదే అడిగేసరికి వాగేదవీ చత్ురుీఖులిదద రు “దాిపర య్ుగం లో శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ వలన సంగలత్ం న్నకు అబుాత్ుంది
“అని సలవిచాచరు
44-త్తో మయా సుసుు త్ పత -మబ్ాదఃక్దం చ నానే కేగ్మితాః
శీర క్ృష్ోా దాాపరేదూ –సముదిత్ వానితి సమ శరరషం.

తా—అపుపడు క నేనళళళ త్పసుస చేశ్ాను. దాిపరం పారరంభమైంది శ్రీకృషణ పరమాత్ీ అవత్రించాడనే శుభ వార్ విని మికికలి సంతోషించాను.
45-యమునా తీర్ం సాగ్మం –సమపశూం సర్ా జగ్నమనోహార్ం
గ్ో గ్ోపావుుత్ బ్ాలం –సాలగ్ారమం యధ్ార్చనే.
తా-ఒక స్ారి య్మునా తీరానికి వెళే ాను అకకడ స్ాలిగాీమంలాగా గోవులతో గోపికలతో పరి వేషా ంి చి ఉనన గోప కిషో ర బాలుడిని
సందరిశంచాను.

46-సుమధుర్ సంగ్రత్ ర్సాధ్ార్ం –సున్నల సుందర్ మ్ేఘ శరరర్ం
సువర్ా సనమణిగ్ణ క్టట హార్ం –సమసుతవం సదాన సంచార్ం.

తా-మధుర సంగలతానికి ఆధార భయత్మైన న్నల న్నరద సుందర శరలరుని, బంగారు రతానల మొలతారడు ధరించిన బృందావన
సంచారిని దరిశంచాను.

47-శీర క్ృషా గ్ోపాలాన్స –మామప్్ సమీక్షూ ముదాధూ దర్హాసః
రాతిర షాభాూ సాత్్ –దిాదాాన్స సాూదితి త్దా బ్రవీత్

తా-అపుపడు సుందర మందహాస వదనార విందుడెైన కృషు
ణ డు నాపై దురసిటమరలిచ “రాతిర వేళసంగలత్ం నేరుచక ంటే మహా విదాింసు
డివిఅవుతావు “అనానడు.
48-లక్షయే బ్ాణా సుస్త్ితి –మాపాతయ యధ్ానూగ్ా న భవంతి త్దా

సరసభారతి ఉయ్యూరు

285

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

క్ృష్ాా దీరిత్ వాచః –మా మ్ేవ గ్తా సగ్ోపాన్స.
తా-లక్షూం వెైపు సూటగా వదిలిన బాణం లాగా శ్రీకృషణ మహా వాకూం గోపాలురకు అరధమైందయ లేదయ తెలియ్దుకాని నా హృదయ్ానికి మాత్రం
సూటగా త్గిలింది.

59-శీర క్ృషా సాామి మనో –జాఞతాా గ్చచం గ్ోపాల గ్ృహేష్
పారనాుయ సుగ్రతాయ –నూచర్ం బ్ృందావనే నక్త ం

తా—శ్రీ కృషణ స్ాిమి హృదయ్ రహసూం తెలుసుక ని, పగటపూట గోపాలక గృహిణులు ఇచేచ భిక్ష తింటూ రాతిర అంతా విదాూజన కరసం
సంచరించాను.

50-గ్ిరినన భీక్ర్ న్నలా-రాతిరరామ మను చర్తీ సదా వతీ
సదుార్ు మాన్న త్వతీ-సత్్ంగ్రత్ం సా శిక్ష యత్.

తా-ఆ విధంగా రాత్ురలలో క ండలోే కరనలోే ననున అను సరిస్ ూ సదు
ీ రువుగా నాకు అనుగీహం పరస్ాదించి శ్రీ కృషణ దేవుడు మంచి సంగలత్
శిక్షణ అందజేశ్ాడు.

51 –సంగ్రత్ం సంపారపత ం –శిలాదరవీక్ృత్ శకతర్ా పారపాత
సా లక్షూ స్త్ది సాధ్ేూ –త్్దూ జాఞత్ం మయా పరభో.

తా-”కృషణ పరభో ! న్న దయ్ వలే నాకు సంగలత్ జఞానం లభించింది. కాని కఠిన శిలలు కరిగించే శకి్ రాలేదే అని బాధ గా ఉంది. ఇది లక్షూ సిదధ ి చేత్
కాని లభించదు అనే సత్ూమయ తెలిసింది. అనానడు నారదుడు.
52-యత్్ంగ్రత్ం పారపత ం –త్త్్కర్ు నితాూభాూస మహా నిశిత్ం
టం శత్్రం జేషూ స్తీతి-మామాహ బ్ాల గ్ుర్ు సత దా.
తా-”అనుక్షణం సంగలతానిన అభాూసం చేస్ ూ ఉననపుపడే రస సిదధ క
ి లిీ , శత్ుర విజయ్ం సంపారప్ మౌత్ుంది “ అని నా బాల గురు మయరి్ శ్రీ
కృషు
ణ డు శ్లవిచాచడు.
53-పరణమసురుత్ూ శీర క్ృష్ాాయ –శీరమలా క్షరమశ దర్శనాయ
గ్తాా సంగ్రతే విజయాయ –పోర క్త ం సర్ాం సర్ాజాఞయ.

తా-శ్రీకృషణ పరమాత్ీకు నమసకరించి శ్రీ లక్షీీ నారాయ్ునులను సందరిశంచి, సంగలత్ విదాూ విజయ్ం కరసం మీ దగీ రకు వచాచను అయినా
మీకు తెలియ్ని విషయ్ం ఉంటుందా మహాతాీ అనానడు నారదుడు.
54 –క్ధ మాప స్ంగ్రత్ం –క్స్తపత గ్ుర్ుః క్ాని వసతి స మహాతామ
ఏవ మహం సంపోర క్త –సత దా వద మిదం హరిం దృష్ాుా.
తా- అపుపడు అయ్న “సరే,సంగలతా విదూ ఎలా న్నకు లభించింది ?న్నగురుమయరి్ ఎవరు?ఎకకడ ఉంటారు ?అని శ్రీహరి పరశినంచాడు, నేను ఈ
విధం గా సమాధానం చెపాపను –

55-సదోా ధసళి విభయతాూ విభాతి –భయలోకే మదుార్ు రా భాతి
గ్ుర్ుసుత బ్ాల ఇవ పరతిభాతి –శీర దక్షినాఖూ శివ ఇవ భాతి.
తా –గోధూళ్ విభయతిగాధరించి భయలోకం లో నా గురుదేవుడు బాలకృషు
ణ డు స్ాక్షాత్ు
్ శ్రీ దక్షిణ మయరి్ లాగా భాసిస్ ునానడు.
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56- అధ్ికోవా కం త్్ంబ్ుర్ ఏవ –ఆప్్ నాహామస్త్మ గ్ాయక్ ఏవ
పరరక్ష తాం మాం దేవో తిరవ –నాచే సదుార్ు ముప గ్చాచమ్ేూవ.

తా- “స్ాిమీ !నేను గాన విదూ నేరుచక నానను కదా. ఇపుపడు మీరు త్ుంబురు డిని, ననున పరలక్ష చేసి ఎవరు మాలో అధికులో నిరణ యించ
గలరా?ఒక వేళ నేనే అధికుడిని కాకపో తే మళ్ళళ మాగురువుల దగీ రకు వెళ్ళపో తాను “అని వినన వించాను.
57-శీరహరిణా శీర వాణౌూ-నాూయ సాినే క్ురతేదికారిణౌూ

తాభాూం నిరరాత్ మ్ేవ –సత్ూమితి హరిసతదావదత్.

తా –నాూయ్ నిరేణత్లుగా శ్రీ లక్షీీ సరసిత్ులు ఉంటారని వారి నిరణయ్మే త్ుది నిరణయ్మని హరి సలవిచాచడు.
58-శత్ పత్ర నేత్ర పరిచ్చత్ మిత్రం –ఆహూత్ం సదో ూ మమ శత్్రం

త్్ంబ్ుర్ు నామక్ శుది చరిత్రం –సమ పశూమిమం త్దా పవిత్రం.

తా –ఇ౦ త్ వరకు నాకుపరత్ూరిధగా ఉనన పవిత్ర చరిత్ురడు, విపాపరిన పదీ నేత్ురడు అయిన త్ుంబురుని పిలిచి నాకు పరిచయ్ం చేశ్ాడు.
59-శీరహరి నిశిచత్ కాలే –త్తారవాం దయా సమగ్ాచాచవ ముదా
సఖయూ రిాదుూదీదప్ై –ర్ూత్రస భాసా పరకాశతే.

తా –శ్రీహరి ఏరాపటు చేసిన ముహూరా్నికి మేమిదద రం విదుూదీదప కాంత్ులతో మిరు మిటు
ే గోలుపత్ునన సభావేదిక కుచేరాం
60-క్ుచేల వేష నాహం-పురాణ క్ధకో ధనో యధ్ా రేజే
ససజాల వేష నహం-శీర హరిదాసో యదా రేజే.
తా –నేను పురాణ కాలక్షేపం చేసే పేద కదకుడిలాగా కుచేల వేషం వేసే వేషదారిలాగా ఉంట త్ుంబురుడు పటుా బటా లు ధరించి బాగా పరకాశిసూ
్
కనిపించాడు.

61-అయమా రేభే సార్ మగ్ేున –భెైర్వి రాగ్ేనా సుతానేన
ఆహామారేభ ముోదుగ్ానేన –హంసధాని రాగ్ సులగ్ేున.
తా-త్ుంబురుడు తీవర సిరం తో భర
ై వ రాగాలాపన చేశ్ాడు. నేను నెమీదిగా సంయ్మనం తో మృదువెన
ై “హంస ధిని “రాగానిన
ఆలాపించాను.

62-సమ భయదేవ సార్ సంస్త్ా సు ః-అభయవ మహం సురాగ్ా విసు ః
వెైక్ుంఠ గ్ణో బ్హు సంత్్సు ః –శేమ
ర దిాష్
ా ః-సదూః పుషుః
తా –అత్డు సప్ సిరాలను మేళ వినిచపాడాడు. నేనూ నిండుగా రాగాలాపన తో పాడాను విషు
ణ లోక జనాలకు త్ుషిా శ్రీ మహా విషు
ణ వుకు పుషిా
కలిగాయి.

63-అనయః శేరసుఃక్సాూ –దితాూహ శీర భగ్వాన్స హరిసతదా

పరత్సూ చత్్ర్ుమదాశీర –హర్యే నమర రామా వాణౌూ.

తా-నారద త్ుముారులలో ఎవరు శ్లీసా ూలు అని శ్రీహరి లక్షీీ సరసిత్ులను అడిగాడు. ఇదద రూ ఆలోచించి త్మ నిరణయ్ానిన పరకటం చారు.
64-సుర్భయమిష్ సంగ్రత్ం –యతయతమిరరయ మితి త్డిహు ర్మూం
త్సామత్్
త ంబ్ుర్ గ్ానం –వర్ మిత్్ూ వాచర్మా దేవి.
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తా-దేవలోకం లో సంగలత్ం చాలా అవసరం. బహు రమూమైండి శ్లీసా మైనదీ త్ుంబురు గానమే ఐ లక్షీీ దేవి పరకటంచింది.
65-శీర భార్త్ సంగ్రత్ం –యత్్ర్ా లోక్ ర్మూమితిత్దుిువం
త్నాుర్దసంగ్రత్ం –వర్మిత్్ూవాచ సర్సాతీ.

తా –భయలోకం లో ముఖూంగా భారత్ దేశం లో వాూపించిన భారతీయ్ సంగలత్ం అనిన లోకాలను ఆనందింప జేస్ ుంది . అలాంట డి అయిన
నారద సంగలత్మే శ్లీషాం అని సరసితీ దేవి త్న తీరుప చెపిపంది.

66-యువయొర్ుభయయఃకో విజయీతి –వక్షూతి వాయసు్ట ఏ వేతీ
యువయరాానాచ ఫల్చషూతీతి –హరి రాహ గ్చచత్ం త్తేరతి
తా-”మీ ఇదద రి సంగలత్ం లో ఎదిగోపపదయ మీలో విజయ్ం ఎవరిదయ నిరణయించటానికి సమరుధడు వాయ్ుసుడు అయిన హనుమంత్ుడు ఒకకడే .
అకకడికే వెళ్ే తేలుచకరండి “అని శ్రీహరి చెపాపడు.
67-క్ప్్ర్తి లజాజం నధరేత్మితి-గ్ర్ాం ధృతాా నచ రేత్మితి

సునమో మనసా గ్ాఏతిమితి –హరి రాహ త్త్ర గ్చేచతి మితి.

తా-”హనుమ కపి అని సిగీ ుపడకండి . గరిం లేకుండా హాయిగా వినమరంగా మనస్ారా
భకి్తో గానం చేయ్ండి “అని మమీలిన ఇదద రిన్నమీ దగీ రకు హరిపంపాడు.
68-త్త్ర త్ధ్ెై వేత్్ూకాతా –క్ృతాా పరణామ మావా మాయాతో
త్ాదీయభకత మహిమాు –విజయీ క్ ఇతి పరనిస్త్చత్ః.

తా-శ్రీహరికి కృత్జా త్లతో నమసకరించి మీ సనినధికి వచాచం మేమిదద రం. భకి మహిమకు
విజయ్ం అనేది లేదు అని మాకు అరధ మైపో యింది.

69-యః పాష్ాణౌ దారవయతీతి –యస్రాాన్స విసామయ యతీతి

య భకాతన్స సంతార్ యతీతి –సమహాన్స నిశిచత్ ఏవ జయీతి.

తా-భకీ్ మహిమ తో కటక రాళళళ కూడా కరిగిపో తాయి. పారణికరట అనా్ఆసచరూమ్ లో

మునిగిపో త్ుంది. త్రించటానికి అందరికీ భకి్మాత్రమే స్ాధనం. అలాంట మహిమ ఉనన వాడె విజేత్ అని మాకు గటా నమీకం కలిగింది.
70-యసమనాుసన ప్ీఠే-నిత్ూం స్తీతా శీర రామ లక్షమణాన్స
సంసాిపూ సుపశూస్తీతి- శురనమసాతన్స దర్శయ పరభో.

తా-స్ాిమీ హనుమా !ణీ మానస పీత్ం పై శ్రీసీతా రాములు నిత్ూం భాసిస్ ూ ఉంటారని వినానం. కాన్న పరత్ూక్షం గా చూసే భాగూం మాకు దకక
లేదు. దయ్ చేసి ఒక స్ారి వారందరి దరశన భాగాూనిన మాకు పరస్ాదించు “అని వేడుక నానరు నారద త్ుంబురులు.

రచ
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71-ఏవం నిశమూ హనుమాన్స –క్షణం నిమీల్చత్ నేతరో హు
ు చ్చచతాా
స్తీతా శీరరామచందర –లక్షమణ సంస్త్ితి మదర్శయత్.

తా – నారద త్ుంబుర పారరధన విని హనుమ క్షణ కాలం నిమీలిత్ నేత్ురడెై , హృదయ్

కుహరం విపప జేసుక ని శ్రీ సీతా రామ లక్షీణుల దరశనానిన వారిదదరికీ ఇచాచడు.
72-తాభాూం గ్ర్ా సుసస
ు త్ూక్త –త్తారధ్ిక్ పరసంగ్ో ముక్తః

శీర రామ ఇత్ూనరార్త్ముక్త ః –హనుమాన్స త్్రసోత వక్ుత మశక్త ః

తా-వెంటనే వారిదరి గరిం ఖరిమై, అధిక పరసంగానిన ఆపేశ్ారు. శ్రీరామనామ సంకీర్న
చేసి హనుమకు ఆనందానిన చేకూరాచరు.
73-శీరరామ నామ సదాభజనేన-త్చెైచల వనం సనాత్నేన
సంయగ్ిానిత్ం పరతిసానేన –సర్ాం భువనం పూత్ మనేన.
తా –అలా వారిదదరూ శ్రీ రామ నామ భజన మధురాతి మధురంగా చేయ్గా శ్ైల వనాంత్రం అంతా పరతిధినించి, మయడు లోకాలను పవిత్రం
చేస్్ ో ంది.

74-హృదయే దెైవం క్ః సాిపయతి –హృదయం చ్చతాా కో దర్శ యతి
గ్ానేన శిలాః కో దారవయతి –సమహాన్స హనుమానేకో జయతి.

తా-హృదయ్ం లో పరతిసిాంప బడిన దెవ
ై ానిన తెర తీసి నటు
ే హృదయ్ానిన చీలిచ దరశన మిపిపంచి,త్న అఖండ గానమహిమతో కఠిన శిలలని
కరగించిన హనుమ ఒకకడే జయ్ శ్ాలి.

75-సదభజన పరా బ్హవస్ంతి-. సజాజప నిష్ాు బ్హవస్ంతి
వేదా సకాతబ్హువస్ంతి-హనుమత్్
త లాూః క్తి వా సంతి.

తా –సదాజనానంద కరులు ఎదరౌనానరు. జప నిస్ాాగరి సూ
ా లూ చాలా మంది ఉనానరు. కాని శ్రీ హనుమత్రరభువు కు స్ాట యిెైన
వారేవిరునానరు ?అంటే ఎవిరూ లేనే లేరు.

76-సుస్త్ిర్ చ్చతోత యః కో పూస్త్త –బ్రహమ చారరయః కో పూస్త్త
జీవనుమకోతహః కో పూస్త్త -హనుమత్్
త లోూ నెైకో పస్త్త .

తా –అలాంట నిశచల చిత్్ భాకా్గీగానుూడు, అలాంట నిషకలీష బరహీ చారి, అటా నిరామయ్ జీవనుీకు్డు అయిన శ్రీ హనుమ కు స్ాట
మరొకడు లేడు.

77-పరబ్ో దనే యసూ ణ సంతోషః-సమాచారాన ఏవ యసూ తోషః
అత్ ఏవ రామ చందేర తోషః-తాదృశ భగ్వాన్స హనుమానేషః.
తా –పరులకు ఉపదేశం చేసి నంత్ మాత్రం తో సంతోషం రాదు. సీియ్ ఆచరణలోనే సంతోషం పొ ందగలం. మహా మహిమానిిత్ులలో నిగయఢం
గా శకి్ నిలిచి ఉంటుంది అని నారద త్ుంబురు లిదద రూ గీహించారు.
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78-శీరరామ పదే సంపశూ౦త్ం –మందిర్ హృదయే వందన వంత్ం
బ్హిసచ దృష్ాుా శీర హనసమంత్ం –తయ మ్ే నాతే మహిమా వంత్ం.
తా –త్న హృదయ్ం అనే మందిరం లో నూ, బయ్టనూ, శ్రీరామ
పాదారవింద సనినధి లోను వినమురడెై వందనం చేసే శ్రీ హను మంత్ుని
దరిశంచి మహా మహిమానిిత్ునిగా అరధం చేసుక నానరు మునులిదద రూ.
79- హు
ు చేచదనం క్ద మితి-క్షణం సమాలోచూ, పారజూ మహిమాుం
ా ఢా-సాాదితి మౌనిదాాయ మ్ేనే.
మహతీ శకత ర్ూ

తా –మారుతిలాగా హృదయ్ానిన చీలచటం ఎలా స్ాధూం ?అని క్షణకాలం

ఆలోచించి మహా మహిమ గల మహన్నయ్ులలో శకి్ నిగయఢం గా
ఉంటుందని నారద త్ుంబురు లిదద రూ గీహించారు,

80-బ్రహామది సురా మునయః –సస్తీత ి కాసత దసభత్ల మావ తేర్ుః.సత్్ిష్ాిణి వవర్ు్ః –శీర రామాలయ కాప్ప శీరే్.

తా-బరహాీది సకలదేవత్లు త్మ దేవేరులతో సహా భయమిమీదకు శ్రీ

రామాలయ్ం గా రూపొ ందిన శ్రీ హనుమంత్ుని శ్రరీషం పై మహదానందం తో
పుషప వృషిా కురిపించారు.

81-సర్ాస్త్మన్స సుతత్ వతి సతి-యదా సార్ూపం ధృతాా శీర భగ్వాన్స
హనుమాన్స సువర్చ లాధూః –సత్కలాూణం త్దాపత వాన్స

తా-ఈ విధంగా సకల జగత్ు
్ కీర్ స
ి ్ ుండగా శ్రీ హనుమత్ భగవానుడు
సిసిరూపానిన పొ ంది సువరాచలాదేవి ని కళాూణ మాడాడు.
82-శీర హనుమత్కలాూణం-మంతెైిసత ానెత ైత రిాధ్ి వతేత

త్స్తూై త్స్తమై సువసుత –జాత్ం దతాా పరతిసస
ు వుః

తా-విధిపూరిక మంత్రం త్ంతారలతో శ్రీ హనుమ కలాూణం జరిపించి
మంగళాభరణాలను సమరిపంచి సంతోష స్ాిను్లయ్ాూరు.
83-రామాలయ నటంత్ం –సంభాషంత్ం కాాప్్ చ నా వశూం
తాదృశ మతార పశూం –శీర క్ప్్ మితి నార్దో మ్ేనే.
తా-ఈ కదిలే, మధురంగా మాటాేడే “శ్రీ రామాలయ్ానిన “ఎకకడెైనా
ఎపుపడెైనా ఎవరైనా చూశ్ారా?అలాంట స్ాక్షాత్ శ్రీ రామాలయ్ం గా

భాసించిన శ్రీ హనుమత్ పరభువు ను సందరిశంచే భాగూం కలిగిందని శ్రీ
నారద త్ుంబురు లు సంతోషా నందాలుపొ ందారు.,
84-శీర హనుమాన్స సరేాభూః –ఫలాని సువసుత చయంచ దతాా, స౦
త్్సాువ నమోత్ సాతన్స –తేత్ం సుతతాా త్తో జగ్ుమః
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తా-ఇలా త్న చుటూ
ా పరివేషా ంి చి ఉనన వారందరికి ఫలాలను, పుషాపలను నవ దంపత్ులు సమరిపంచి వినమిత్ గాత్ురల ై నిలిచారు. అపుపడు
పుణూ రాశి అయిన శ్రీ హనుమను సు్తింఛి సలవు పొ ంది వెళ్ళపో య్ారు.
85-శీరహనుమాన్స శీర సువర్చ-లా ముపగ్ామూ సుఖ ముష్తాా పుషుం
త్్షు మితి సుపుత్ర దాయ –మ్ేత్ూ మహా భక్త ఇతి పరఖాూత్ః.

తా-శ్రీ హనుమత్రరభువు శ్రీ సువరచలాదేవితో సుఖ జీవనం చేసి
“పుషుాడు, త్ుషుాడు”అనే ఇదద రు మంచి పుత్ురలను పొ ంది, మహా
భకు్డుగా విరాజిలాేడు.

ఓం త్త్్త్ –శీర శీర శీర శేర శీర

మంగ్ళం మహాత్

ఇతి శీర గ్ుర్జాడ పూర్ా చందర పరణత్
ీ ౦ శీర సువర్చ లాంజనేయం.
శీర శీర శీర శీర శీర
అంకత్ం
“అత్్ల్చత్ బ్ుదిి బ్లసమ –నిాత్ !వివినుత్ సువర్చలాంజ నేయ యదె యొసం
గ్ితి గ్ృతి, పల్చక౦పన్స ద –క్షత్, కాపాడ గ్ాదె !పూర్ా చందురడ !త్ండరర.
శీర సువర్చ లాంజనేయం సర్ాం సంపూర్ాం
మనవి –ముందే మనవి చేసినటు
ే కృషాణ జిలాే ఉయ్యూరు సమీపం లోని గురజఞడ

గాీమసు్లు, మా కు గురువుగారు,తెలుగు పండిత్ులు అయిన సిరలీయ్ గురజఞడ
పూరణ చందర శరీ గారి సంసకృత్ కృతి “శ్రీ సువరచలాంజ నేయ్ం “.చకకని చికకని

శ్ోేకాలతో, మహా సుందరంగా రాశ్ారు పరతి శ్ోేకానికి వారే సూక్షీగా తాత్పరూం

రాశ్ారు. కాని అది క ంత్ గాీంధికం లో నడిచింది. నేను స్ాహసించి అందరికి సులభం

గా అరధమయిేటే ు సరళమైన తెలుగు లోకి మారిచ మీకు అందజేశ్ాను. ఇందులో
గుణాలన్నన మా గురువుగారు బరహీశ్రీ పూరణ చందర శరీ గారివి. లోపాలన్నన నావి అని
సవినయ్ం గా మనవి చేసుక ంటునానను.

పారరంభం లోనే చెపిపనటు
ే శ్రీ మనీధ నామ సంవత్సర వెైశ్ాఖ బహుళ
దశమి 13-5-2015బుధవారం శ్రీ హనుమజజ య్ంతి నాడు స్ాిమి వారల శ్ాంతి
కలాూణోత్సవ సమయ్ం లో ఆవిషకరింప బడే

నేను రాసిన పదవ పుస్ కం,

సరసభారతి పరచురిస్ ునన పదిహేనవ గీంధం అయిన “ ‘దరశన్నయ్ శ్రీ ఆంజనేయ్
స్ాిమి దేవాలయ్ాలు “గీంధంలో” శ్రీ సువరచ లాంజనేయ్ం “ను చేరుసు్నానమని
మనవి చేస్ ునానను.
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వాశిసా గణపతి ముని
“ఉమా సహసరం “లో ఉమా మహేశిర త్తాినిన ఆవిషకరించిన వాశిసా గణపతి ముని
ఫిబరవరిలో శ్రీ రమణాశీమానిన సందరిశంచినపుడు అకకడి పుస్ క శ్ాలలో కావూ కంఠ గణపతి ముని సంసకృత్ం లో రాసిన వెయిూ శ్ోేకాల
“ఉమా సహసరం “క నానను. దానికి తెలుగు అరధ తాత్పరూ, వివరణలను శ్రీ పనానల రాధా కృషణ శరీ తేలిక భాష లో రాశ్ారు. శరీగారు
జిలే ళళమయడి అమీగారి ఒరిఎంత్ల్ఈ కాలేజీ పిరనిసపాల్ చేసి రిటైరైన సంసురూత్ందారనతల పండిత్ులు. గలరాిణ౦ -2 లో వారిని గురించి రాయ్టానికి
బరహీశ్రీ త్ూములూరిశ్రీ దక్షిణామయరి్ శ్ాసి్ ి గారు ఇచిచన ఫో న్ నంబర్ ను బటా హెమదరాబాద్ లో వారింటకి వెళ్ే ఇంటరుియ చేసి, వారి పుస్ కాలు
తీసుక ని వారి గురించి రాసి సంత్ృపి్ చెందాను అపపటనుంచి సరసభారతి పుస్ కాలు వారికి పంపుత్ూనే ఉనానను చాల శ్ాంత్ స్ౌజనూమయరి్

శరీగారు ఆయ్న సతీమణిగారుకూడా మంచి ఆతిధూమిచాచరు నాకు మా అబాాయి శ్ాసి్ క
ి ి., ఈ నెలలో ఒక వారం కిందటే చదవటం మొదలు
పటాాను. బారహీణ స్ాిమి అని పిలువా బడే ఆయ్నకు “భగవాన్ రమణ మహరిి “అని పటా , మహరిి చేత్ “నాయ్న “అని అందరిచేతా నాయ్న

గారు అని పించుకునన గణపతి ముని శ్రీ రమణా స్ాథన కవీశిరులు. అమీవారి పరమ భకు్లు. ఇరవెై రోజులోే ఉమా సహసరం రాస్ా్నని చెపిప
రాయ్టం మొదలు పటా , మయడు వంత్ులు రాసి, కుడి చేతి బ టన వేరలికి వరణం ఏరపడటం వలనక దిద రోజులు ఆగి, ఆపరేషన్ జరిగి కటుాకటా టం

వలే మళ్ళళ ఆగి, ఇంకా ఒకక రోజే మిగిలి ఉండటం రాయ్ాలిసన శ్ోేకాలు 250శ్ోేకాలు ఉండటం వలన చివరి రోజు 5గురు లేఖకులను
ఏరపరచుక ని, మహరిి త్న వెనుక ఆశ్రనులవిగా, అయిదుగురికి వరుసగా శ్ోేకాలు చెపపగా వారు రాసూ
్ ంటే అరధ రాతిరకి ముందే కావాూనిన

ముగించిన అఘటన ఘటనా సమరుధలు గణపతి ముని. స్ాకక్షాత్ు
్ వినాయ్కుని అవతారమే. వెనక ఉనన భగవాన్ సమాధి సి్ తి నుండి లేచి
“నేను చెపిపందంతా రాశ్ావా?”అని అడిగి ఆశచరూం కలిగిసే్, “అలాగే గీహించి గీంధానిన రాశ్ాను “అని వినయ్ం గా సమాధానం చెపాపరట.
ఇదొ క అపూరి సనినవేశమే.

గణ పతి ముని పుస్ కానిన పరధమ మొదల ైన శత్కాలుగా

శత్కం

లోని భాగాలను “స్ బకము “లు(పూల గుత్ు
్ లు ) గా పేరు పటా ఒక కకక
స్ బకం లో 25శ్ోేకాలుం డేటే ు, పరతి స్ బకం కధాంశ్ానిన బటా ఛందసుసను

ఉపయోగించి ఎంతో ఛందయ వెైవిధాూనిన పాటంచారు. బహుశ్ా అమీవారి

దివూ సుందర విగీహానిన మనోలోకం లో దరిశంచి రాసి ససమరిపంచిన భకీ్
తాత్పరూ సుమాలివి. మునికి వేదం ఉపనిషత్, శ్ాస్ ,ి దరశన పురాణాది
గీంధాలపై ఉనన అపారమైన పాండిత్ూ పరతిభకు నిదరశనం, అమీకు ఛందయ

రూప కదంబ పూల మాల ఇది. మొదట శత్కం మొదట స్ బకం లో శ్రీ

ఉమా మహేశిర త్తాివిషకరణ ననెనంత్ గానో ఆకరిించింది. ఆ వివరాలే
మీ ముందుంచుత్ునానను.

మొదట స్ బకం
మొదట

స్ బకం

లో

అమీ

వారి

మహా

శకి్

త్త్్ వ

వివరణ

వేదయ పనిషత్ సపరశగా ఉంది. ఆ శకి్ అనినటా అవిచిచననం గా వాూపించి ఉంది.

యోగం లో కూడా ఆశకి్ త్రంగాలు గోచరిస్్ ాయి. కాని య్దారధ సిరూపం కాన రాదు. శకి్ త్రంగాలు అంటే శకి్ వివర్ నాలు అంటే రూపాంత్
రాలు. మనకంటకి కని పించేవి కనిపించని త్రంగాలు గా. అనుభవేక వేదూమే కాని దృషిాకి గోచరించేవి కావు. ఆ మహా శకి్ సత్ సిరూపుడు,
సరి వాూపకుడు అయిన పరమేశిరుని త్పశశకి్యిే. ఆయ్న నుండి వేరు చేయ్టానికి వీలు లేని చిచచకి్యిే. ఆ శకే్ ల్మలా దేహ ధారిణి అయిన
హెమమవతి. అదే మనదేహం లోని కుండలిన్న శకి్.
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సత్ూ సిరూపుడెైన పరమ పురుషుడు, అనినలోకాలకు నాభి యిెై, కేందరమై సత్ూలోకం అన బడా్డు. ఆయ్న నుండి వెలువడి, అంత్టా
వాూపించే ఆయ్న సూక్షీ శకి్యిే త్పో లోకం. అఖండ వాూపన శ్రలుడు అని చెపపటానికే, అనినటకీ ఆదుూడు అని వివరించటానికే “లోక “శబాదనిన
వాడారు. బండి చకీం నాభి నుండి ఆకులు(కడీ్ లు) చుటూ
ా వాూపించి ఉననటు
ే పరమ పురుషుడెైన సత్ూ లోకం లో సరి లోకాలు పరతిషిాతాల ై

ఉనానయి. వృతా్నికి మధూ భాగం దాని కేందరం అయినటేే అనిన లోకాల సముదాయ్ానికి కేందరం సత్ూ లోకం. అదే పరమ పురుషుడు. పారణి
నుండి పారణానిన వేరు చేయ్టానికి వీలు లేనటు
ే , పరమ పురుషుని నుండి శకి్ని వేరు చేయ్టానికి వీలు లేదు. సత్ూ సిరూపుడు, శకు్డు
అయిన పరమ పురుషుని సహజ మైన సూక్షీ శకి్ యిే త్పసుసలేక త్పో లోకం. అగిన నుండి పొ గ వచిచ అనిన వెైపులకు వాూపించి నటు
ే

పరమ పురుషుని నుండి వూక్ ం అయిేూ గయడారాదలనిన వెలుపలికి వచిచ అయ్న శకి్ త్రంగాలన్నన అంత్టా వాూపిస్్ ాయి. ఇదే జనో లోకం.
గయడారాధలు అంటే అవూక్ సి్ తి లో నుండి పుటేా, పుటా న, పుటా బో యిే అనిన రకాల జగత్ జీవ ఉపాధులకు ఉపాదాన కారణాల ైన పదారాధలు

అని అరధం. పరమ పురుషుని నుండి వాని ఆవిషాకరం ధూమం లాగా ఉంటుంది. అది పరమ పురుషుని త్పో జఞిలల య్ందంత్టా వాూపించి
జనోలోక మైంది. జనో లోకం అంటే జనిీంచే లోకం అని అరధం.

పరమ పురుషుని శకి్ సహజ సిదధం. దాని
సిభావం కూడా ఆయ్న లోపల రహసూం గా

ఉనన పదారాధలను ఆవిషకరింప చేయ్టమే కనుక

జన, త్ప, సత్ూ అనే మయడు పేరే ుగల తిరలోకాలు

వేరు చేయ్టానికి వీలు లేవని భావం. వేదాంత్ులు
చెపేప సత్

చిత్

ఆనంద

లక్షణాలు

ఏకం,

అదిితీయ్ం అయిన పరబరహీ సృషిా సంబంధం
దృషాాయ మయడు లోకాలు గా ఉంటాయ్ని గణపతి

మునికవి వాూఖాూనించారు. కనుక సత్ –సత్ూం,
చిత్ –త్పశశకి్, జనం –ఆనందం. దీని త్రాితా
దక్ష సిరూపానిన, దాక్షయిణీ జనీ రహస్ాూనిన
దక్ష య్ాగం కధలో ఉనన అంత్రారాధనిన కవి

గొపపగా వాూఖాూనించారు. వెైదిక భాషలో ఉనన
పారితీ

శబాదనికి

అపూరిమైన

అరాధనిన

ఆవిషకరించారు గణపతి ముని. మొదట స్ బకం
లోని ఇరవెై అయిదు శ్ోేకాలు “ఆరాూ వృత్్ ం “లో
రాసి అమీవారి మహాతాూనిన “ఆరాూ మహాదేవతా
“అనన సతాూనిన పరతిషిాంచారు. ఆ విభాగానిన త్నివి తీరా దరిశదాదం.
“అఖిల జగనాీతోమా త్మస్ా తాపేన చాకులా నస్ాీన్ –అనుగుీహాన త్ిను కంపాసుదారదరయ్ా హసిత్ చందిరకయ్ా “అని పరధమ శ్ోేకం తో

అనిన లోకాలకు త్లిే అయిన ఉమాదేవి చీకట,అజఞానం చేత్ ఆధాూతిీక ఆది దెైవికాలన బడే మయడు తాపాల చేత్ పీడింప బడే మమీలిన

దయ్ామృత్ం తో చలే నయిన నవుి వెనెనలతో అనుగీహించాలి అని పారరిధంచారు గణపతి ముని. త్రాిత్ సమస్ వసు్వులోే యిెడ తెగ కుండా

పరవహిస్ ూ దేశ కాల పరిమిత్ులేే ని ఆలోచన కల యోగం లో దరిశంప త్గిన త్రంగాలుకలిగి జరామరణ ములకు అతీత్మైన , ఇలాంటది అని
వివరించటానికి వీలు లేని మహా శకి్కి నమసకరించారు. ఆ శకి్ పర మేశిరుని చుటూ
ా వాూపించిన త్పశశకి్యిే అని ఆమ యిే ల్మలా సిరూపం

లో హెమమవతి –పారితి అయిందని, ఆమయిే కుండలిన్న శకి్ అని కీర్ ంి చారు. పొ గ మధూ ఉనన వేడిమి వంట శుదధ జఞిలతో సమానమైన శకి్నే
క ందరు సిరీ ం అనానరు. పొ గ లాంట జనోలోకం అవధులు లేనిది. ఈజనోలోకానేన వోూమం, అంత్రిక్షం, గగనం అనే పేరే తో పిలిస్ా్రు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

293

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

జనోలోకం లో ఆకాశం

అనే ఉపాధి సంపరకం తో ఇలాంట

వాడు అని నిరిచించ టానికి
వీలు లేని అవూకు్డెైన పరమ

పురుషుడి కంటే వేరుగా చెపప

బడే స్ాిభిమానం గల ఒక వూకీ్
జనిీంచాడు.

కాంతి

మారీ ం

అయిన జిలించే ఆకాశ రూపం

అయిన ఈ జనోలోకామే దక్షుడు

అని గయఢ భాషలో చెపాపరు. ఆ
దక్షుడి

గరాాన

దాక్షాయ్ణి.

జిలిత్

జనించిందే
ఆకాశం

దక్షుడు అయ్ాూడని చెపపటానికి
“అదితేరదక్షో

అజఞయ్త్

దక్షాదాిదతిః పరి “అని వేదమే
చెపిపంది. అదితి నుండి దక్షుడు

పుటాాడు దక్షుడి నుండి అదితి
జనిీంచింది.

పరమేశిరుడికి

అభిమాని అయిన శకి్ దక్షాత్ీ

పరకాశ్ానికి ముందు కూడా ఉంది.
ఈ విషయ్ాన్నన “సతాూ “అనే

మాట తో చెపప బడింది శ్ోేకం లో.
సతీ

శబద ం

కూడా

సరిదా

ఉంటుంది అని సతాూ శబద ం లానే
అరాధనిన

చెపిపంది.

నిజం

గా

దక్షుడనే పేరు గల ఆకాశ్ానికి
జనని అయిన శకి్ లక్షణా వుుతి్

చేత్ పుతిరక వుత్ుంది. ఈ విధం గా

అదితి నుండి దక్షుడు, దక్షుడి
నుండి

చెపిపన

అదితి

సమరిదనాచడుకవి.

వేద

జనిీంచాయ్ని

జనని

వచానిన

అయిన

శకి్కి లక్షాూరధం “ సుత్ “అంటే పుతిరక అవుత్ుంది
“జగతాం మాతా పిత్రౌ సతీ భవౌ కేపి పండితాః పారహుహ్ –అదితి పరజఞ పతీ తావ పరేషాం భాషయ్ా విదుషాం “అని పద మయడవ శ్ోేకం లో
సు్తించారు ముని. అంటే లోకాలకు జనన్న జనకులు దాక్షాయ్ణీ శివులు అని క ందరు పండిత్ులు చెపపగా, మరి క ందరు ఆ జగజజ నన్న
జనకులే అదితి కశూపులని పురాణ కధనం గా చెపాపరని అరధం. కేన ఉపనిషత్ చెపిపన దానిన శ్ోేక బదధ ం చేసి లోకం లో కళళళనన వాళళలో
దేవేందురడు ధనుూడని కారణం ఆది మహిళ అయిన ఉమా దేవిని మొదట స్ారి చూడ గలిగాడని మిగిలిన దేవత్లేవిరికీ ఆ భాగూం కలగ

లేదని చెపాపరు. ఇంకర శ్ోేకం లో ఉత్్ మ స్ౌందరూ సీ్ ల
ి లో మొదట గా చెపప దగినది గౌరల దేవి అని క ందరు అంటే, హిమాలయ్ం దేవతాత్ీ అని
కాళ్దాస మహాకవి కుమార సంభవం లో చెపాపడనానరు.

వేద భాషలో మేఘానిన పరిత్ం గా భావించారు. ఆ పరిత్ం నుండి వచిచన గంభీర ఘోష కల సహింపరాని విదుూచచకి్ జనించింది .

నిరుక్ ం లో మేఘానికి ఉనన ముపైఫ పేరేలో పరిత్ం అనే పేరు కూడా ఉంది. అంత్ రిక్షం త్న రేణు సమయహం నుండి ఆహారానినస్ో్ ందని

కాని పరమేశిరుడికి ఇవిటం లేదని దక్ష య్జన పరం గా ఇరవెై ఒకటవ శ్ోేకం చెపాపరు గణపతి ముని. దీనికి వివరణ –ఆకాశమే దక్షుడు.
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దక్షుడి నుండే అన్నన పుటాాయి. అనిన ఆయ్నునంచే వచాచయి ఈ స్ామగిీ సృషిాకే ఇవి బడుత్ునిద కాని పరమ పురుషుడెైన ఈశిరునికి ఇవి

బడదు అని దక్ష య్జా ం లో శివుడికి దక్ష పరజఞపతి హవిరాాగానిన ఇవిక పో వటానిన సమరిశంచారు కవి ముని. శకి్ అంతా వాూపించి ఉనాన
అది రహసూం గా ఉంటుంది కనుక మామయలు దృషిాకి గోచరం కాదు. నషా ం అయినటు
ే కనిపిస్ ుంది. అందు చేత్నే దక్ష య్జా ం లో సతీ అంటే

దాక్షాయ్ణి నిరాూణం చెపప బడింది అంటారు ముని –”వాూపా్పి య్నినగయఢా బహి రలక్షక బుధూపేక్షూ య్ా –శకి్రాూగే త్సిీననవస్ానం
త్దుదిత్ంసతాూః “అని శ్ోేకం లో ఆ రహసూ భావానిన బంధించారు.
“పరిత్ నామనో వెైదిక భాషాయ్ాం య్దియ్ మతి బాలా శకి్హ్ –ఘనతో భవతి వూకా్ త్దభిహిత్ం పారితీ జననం “అంటారు. అత్ూంత్ బలం
ఉనన ఈ శకి్ వేద భాషలో పరిత్ం అని పేరుగల మేఘం నుండి పుటా ంది , అదే పారితీ జననం అనానరు. పరిత్ం నుండి పుటా నిదకనుక పారితి

పరిత్ం అంటే మేఘం కనుక మేఘం నుండి పుటా న శకి్యిే ఉమా దేవి అనే పారితీదేవి అని భావన. అంటే ఆమ విదుూతాకంతి సిరూపిణి
అనన మాట. భయలోక వాసులమైన మన బో ట వారిని అనుగీహించటానికే హిమాలయ్ పరిత్ం లో పారితీ పరమేశిరులు పరసనునల ై

ఉనానరని. ఇది భకు్లను అనుగాీహించటానికి వారు చేసిన ల్మలా విలాసం అని గణపతి ముని “తే జయమిత్ః శివా విహా హిఆచలేనుగీహాయ్
భయమి జుషాం –దతో్య్ తాసనినధూం ల్మలా చారిత్ర మానూ దిదం “అని ఇరవెై నాలుగవ శ్ోేకం లో చెపాపరు. ఇరవెై అయిదవది అయిన మొదట

స్ బకం లోని చివరి శ్ోేకం లో “ఆరాూ వృత్్ ం “ లో రచింప బడిన ఈ శ్ోేకాలు వేదాది శ్ాస్ ి సమీత్ మైన భావానిన తెలుసుకునన వారు శివుని
పటా పు రాణి జగనాీత్ అయిన ఉమా దేవి సిరూపం గానే తెలుసుక ంటారు అని ముగించారు ‘.

“ఏ తేషామారాూణాం జఞనం త్ః శ్ాస్ ి సమీత్ం భావం –జఞన్నయ్ు రావ మహిషీం భువనానా మంబ్బకాం దేవీం “
సముదర మధనానికి యోగ శ్ాస్ా్ారధం చెపిపన గణ పతి ముని
కావూ కంఠ గణపతి ముని “ఉమా సహసరం “పంచమ శత్కం, సప్ దశ స్ బకం లో ఉమా దేవి మందహాస వరణనను చంపక మాలా వృత్్ ం లో

వరిణంచారు. అందులో క్షీర స్ాగర మధనం పరస్్ ావన తెచిచ దానికి యోగ శ్ాస్ా్ారాధనిన జయడించి చకకని సమనియ్ము చేశ్ారు. ఆ వెైభోగమే
మనం ఇపుపడు దరిశంచ బో త్ునానం.

ఏడవ శ్ోేకం ”భయమి రుహాగీ స్ాథపిత్ భాండా దయ ూ మధు పాయ్ం పాయ్ మజశీం
విసీృత్ విశ్ోి ననద తి
మాత్ స్ త్ర కిల త్ిం ధామ దదాసి “-లో
“అమాీ!చెటా ు చివరనునన పాత్ర(తాట
చెటా ు చివర కటా న కలుే కుండ) నుండి
మదకరమైన
తాగి

తాగి

ఆనందించే

మధువును

నిరంత్రం

పరపంచానిన

శివుని

విసీరించి

య్ందు

న్నవు

ఉంటావట “అనానరు. ఇకకడ వాసిషా
గణపతి

ముని

ఆంత్రూం

ఏమిటో

తెలుసుక ందాం. శరలరమే చెటా ు. దాని
చివరిభాగమే

శిరసుస.

అందులోని

సహస్ారరమే పాత్ర. అందులో కారే స్ో మ

రసమే మధువు. ఆ మధుపానం వలన

కలిగిన బరహాీనందమే మదం. దాని వలేే పరపంచానిన మరిచ పో వటం. ఇలా బరహాీనందం లో అన్నన మరచి ఉనన వూకీ్ పరమ శివుడు. ఆయ్న
అంత్టన్న దేవీమయ్ం గానే భావిసూ
్ , అనినటోేనూ దేవినే దరిశస్ా్డని భావం. త్రువాత్ శ్ోేకం
“కరపి సహసైి రేష ముఖానాం శ్లష ఇతీడూఃపననగ రాజః –ఉదిీ ర తీదంయ్దినేభోూ దేవి!త్నౌ మే త్దాత్!పాసి “
లో”ఇలాంటది అని వరిణంచ టానికి వీలు కాని ఒక అనుభవం వెయిూ శిరసుసలునన ఆది శ్లషుని లాగా నా దేహం లో అనుక్షణం విషం లాగా
తాపానిన కలిగిస్్ ో ంది. దానిన నువుి తాగి నా తాపానిన హరిస్ ునానవు. అయోూ న్నకు యిెంత్ కషా ం కలిగిస్ ునానను త్ల్మే “అంటారు. ఇందులోని
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అంత్రారధం –దేవి అనుగీహం తో యోగ స్ాధన జరుగుత్ుంటే, ఏ సిదధ ీ సిదధ ాచక ముందు ఒక తాపం శరలరం అంతా వాూపిస్ ుంది. దానిన
అమృత్మయి అయిన దేవి హరించి స్ాధకుడిని కాపాడుత్ుంది. ఇది గణపతి ముని గారి స్ాినుభవమే. ఇపుపడు సముదర మధనం దగీ రకు
పరవేశిసు్నానం.

“మందర దారల నామృత్ హేత్ు రాిసుకి రజుజ రానమురతా హేత్ుః -మంధన హేత్ు స్ాసమృత్ హెత్ుః సరి బలాతాీ శరి పురంధీర “
అనన శ్ోేకం లో “అమృత్ మధన సమయ్ం లో మందర పరితానిన మోసిన ఆది కూరీ మైన శ్రీహరి కాని, కవిం తాడు అయిన వాసుకి కాని
అమృత్ పారపి్ కి కారణం కాదు. మధనానికి కారణం అయిన సరి బాల సిరూపిణి అయిన ఉమా దేవియిే అమృత్ పారపి్ కి కారణం అనానరు
గణపతి ముని. అంటే మందరం, వాసుకి సహాయ్ కారుల కాని అమృత్ పారపి్ కి భగవతి ఏ కారణం అని కవి హృదయ్ం.
“పారణి శరలరం మందర శ్ైలో మయల సరోజం కచచప రాజః –పూరణ మనంత్ం క్షీర సముదరః పృషా గ వీణా వాసుకి రజుజః”
అనే శ్ోేకం లో ముని “జీవుని దేహమే మందర పరిత్ం. మయలాధార పదీమే కూరీ రాజు. దహరా కాశమే క్షీర స్ాగరం వెనెనముక అయిన
వీణా దండమే రజుజవు అయిన వాసుకి. అని యోగ శ్ాస్ ి రహస్ాూరాధనిన వివరించారు. త్రు వాతిశ్ోేకం –

“దక్షిణ నాడీ నిరజర సేనా వామగ నాడీదానవ సేనా –శకి్ విలాస్ో మంధన కృత్ూం శ్రరిజ ధారా కాపి సుదయ క్ ా “
అంటే “దేహమధూం లోఉనన సుషుమాన నాడికి కుడి వెైపు ఉనన పింగళ నాడి దేవతా గణం. సుషుమనకు ఎడమ వెైపున ఉనన ఇడానాడి

రాక్షస గణం. శకి్ యొకక కీీడయిే మధనం అనే కారూం. సహసరం నుండి వెలు వడిన ఆనంద ధారయిే అమృత్ం. అని యోగారాధనిన వివరించారు.
ఇంక ంచెం ముందుకు స్ాగి త్రువాతి శ్ోేకం లో

“కంఠ నిరుదేద భయరి విషాగౌన తెైజస లింగా వాసి హరేణ -త్ిదాల జఞత్ం స్ాిదిమృత్ం కర దేవి!నిపీయ్ పేరత్ ఇహ స్ాూత్ “అంటారు –
”తేజసిరూపిణివి అయిన మాతా !అమృత్ మధన సమయ్ం లో మొదట వాసుకి ముఖం నుంచి వెలువడిన విషాగినని తేజయమయ్ లింగ

వాసి అయిన రుదురడు త్న కంఠం లో దాచేశ్ాడు. న్న శకి్ వలన పుటా న మధురామురతానిన గోీలాడు కనుక బతికి బయ్ట పడా్డు “.అంటే
అమీ బలం వలే కలిగిన అమృతానిన తాగిన వాడికి మరణం ఉండదని అరధం .

గణపతి ముని వరిణంచిన అరధ నారలశిరత్ిం
కావూ కంఠ, వాసిషా గణపతి ముని “ఉమా సహసరం “షసా శత్కం”ఏక వింశ స్ బకం ”(21) లో “అనుషుాప్ “వృతా్లలో పారితీ పరమేశిరుల

అరధనారలశిరతాినిన మహా వెైభవం గా వరిణంచారు. ఆ స్ొ గసు చూడ త్రమా –చూదాదం –

“ఇత్ం పీతాికుచం సకంధే పరస్ారిత్కరే త్త్ః –జయ్తి సిీత్ ముదూాత్ం శివయో రేక దేహయోః”అంటూ పరధమ శ్ోేకం రాశ్ారు. బాల
సుబరహీణూం ఎడమవెైపునునన స్ నం నుండి పాలు తాగి, కుడి వెైపుకు చేత్ులు చాపగా ఒకే శరలరం కల పారితీ పరమేశిరులకు పరమ
ఉత్కృషా మైన నవుి కలిగిందట.
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వామభాగం లో రతానలు

పొ దిగిన అందెల ధినికి
ఆకరిిత్ుల ైన

హంసలు,

కుడి వెైపు అందెగా ఉనన

నాగ రాజు బుసలతో వాటని
భయ్ పడుత్ునన నారల,
పురుషాకారం
దివూ

కల

ఒక

వసు్వు

త్న

హృదయ్ం లో ఉండుగాక
అని కరరారు రండవ శ్ోేకం

లో. ఎడమ వెైపు దేవ సేనా

నాయ్కుడెైన సుబరహీణూ
స్ాిమిని

బుజఞజ

గిస్ ూ,

కుడి వెైపు ఒడిలో గణపతి
శిశువును

ధరించిన

అరధనారలశిరత్ిం కాపాడు
గాక అని మయడయ శ్ోేకం లో
అంటారు. నాలుగులో

“విడంబ్బత్ బరహీ చారి కరకైకస్ న మేకత్ః –కవాతారధ నిభం బ్బభర దిక్షః కేవల మనూత్ః “
ఎడమ వెైపు తోడూ (జంట)లేకుండా జకకవ పక్షి లాగా ఉనన ఒంట

చనున కలిగి, కుడి వెైపున త్లుపు చెకక లాగా (బేస్ట్ బాల్ కరర్ా-లేక
టనినస్ట్ కరర్ా )విశ్ాలం గా ఉనన స్ నంలేని వక్షం ఉనన నారల

పురుషాకారం త్నను రక్షించు గాక అనానరు. త్రువాత్ పారితీ
భాగం లో శ్ాిసిస్ ూ కుమారస్ాిమి పాలుతాగుత్ుంటే, పరమేశిర
భాగం లో బుసక టేా భయ్ంకర సరపం ఉనన అరధనారలశిరులు
కాపాడాలని కరరుక నానరు. ఎడమ వెైపు తామర త్ూడు లాగా

మత్్ గా మృదువుగా ఉనన బాహు లత్ను ధరిస్ ూ, కుడివెైపు
ఐరావత్ గజ తొండం లాగ భీకర బాహుదండం ఉనన సీ్ ప
ి ురుషత్ిం
కాపాడాలని కరరారు. ఏడవ శ్ోేకం లో –

“కుతారపూ విదూ మానే పి వందన్నయిేత్దా త్దా-పరసపర కర సపరశ
లోభాతో విహితాంజలి”
పారితీ పరమేశిరులిదద రికి ఎవరికీ నమసకరించాలిసన అవసరం

లేని సరోిత్ుర కుీసూ
ా లు.

కాని అపుపడపుపడు ఒకరి చేయి

మరొకరు తాకాలనే కరరికతో దయ సిలి రూపం తో నమసకరిస్ ుననటు
ే
కని పిస్్ ారని చమత్కరించారు కవి. మరో శ్ోేకం –

“శకీ న్నల సవరనతాి దాాగయో రుభయోరపి –ఊరాధవధరాం గ
స్ాపేక్ష సంధి జఞాన గల సథ లం “
కంఠ సథ లం లో కుడి ఎడమ భాగాలు రండూ కూడా ఇందరన్నల

మణులాేఉననందున, ఆ సంధి జఞానం పై కింది అంగాల ఆపేక్ష కలది అయి అకకడ ఉనన అరధ నారలశ్ాిర వసు్వు నా హృదయ్ం లో ఉండుగాక
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అని పారరిధంచారు. ఇకకడ క ంత్ వివరణ అవసరం –దేవి కాళ్కా సిరూపం కనుక ఆమ కంఠం ఎడమ భాగమంతా న్నలం గా ఉంటుంది. తెలేని
శరలరం కల శివుడు విషానిన కంఠం లో దాచినందు వలే కుడి భాగం న్నలం గా ఉంటుంది. ఇలా కంఠం అంతా న్నలం కాగా ఏది పారితీదేవి

కంఠం లో సగం, ఏది శివుని కంఠం లో సగం అని తెలుసుకరవటం కషా ం గా ఉంది అని కవి భావం. కాని కుడి భాగం లోశివుడి కంఠం మీదునన
తెలుపు కంఠం కింద ఉనన తెలుపుల ను బటా పారితీ పరమేశిరుల కంఠసంధి భాగానిన గురి్ంచి తెలుసుకరవాలి అని భావం.

ఎడమ వెైపు కలువలను వికసింప జేసే చందురడు నేత్రం గా,, కుడివెైపుపదాీలను వికసింప జేసే సూరుూడిని నేత్రం గా కలిగి ఉనన
అరధనారలశిరానిన సు్తించారు. ఎడమ వెైపు అందమైన నలే గుీడు్నన నేత్రం చేత్, కుడివెైపున చేత్ులోే ఆడు క నే లేడి పిలే ఉననదట. అంటే
పారితికనున శివుడి చేతిలో ఉనన లేడి పిలే దృషిావిలాస్ానిన, శివుడి చేతిలో ఉనన లేడి పిలే పారితి దురషిా విలాస్ానిన నేరుచకరనానయ్ని

చమతాకరం. లలాటం లో ఎడమ వెైపు కాశ్రీర సుగంధ దరవూం చేత్, కుడి వెైపు మనీధ దహన అగిన నేత్రం చేత్ అలంకరింప బడి ఉందట. ఒక
వెైపు మంచి వారికి క్షేమం కలిగించే చూపు, రండవ వెైపు దుసూ
ా లకు భయ్ం కలిగించే మండే చూపు ఉనానయ్ట.. ఎడమ వెైపు నలే ని మరసే
కేశ్ాలుంటే, కుడివెైపు అగిన జఞిలలాే పాటల వరణ జడలునానట.అరధ నారలశిర వక్షం లో ఎడమ వెైపు కేశపాశం, కుడి వెైపు సరపహారాలునానయి.

ఎడమవెైపు క త్్ పారిజఞత్ పుషప మాల ఉంట, కుడివెైపు పదద కరటాలతో ఉనన ఆకాశ గంగ ఉందట. వెండిక ండలో, యోగుల మనసుసలోే
విహరించే అరధ నారలశిరం. యిెరీని ఈశిర జటా జూటం యిెరీని సంధాూకాశం లా ఉంట దేవి కురులు సంధాూకా మేఘం లాగా ఉనానయ్ట.
”దమతోూ రుూవాయో రేష లోపో య్నానసి్ శ్ైలజే –వామం పారశవం విభో సేిత్ుం దాత్ుం తే దక్షిణ కరః “
“అమాీ పారితీ !ణ పతి శివుడికి శయ్ నించటానికి ఎడమ వెైపు లేదు. దానం ఇవిటానికి న్నకు కుడి చెయిూ లేదు దంపత్ుల ైన మీ ఇదద రికీ
ఇదే లోపం అని భలేగా చమత్కరించారు ముని

లోకం లో సీ్ ల
ి ు రండుస్ నాల

తో ఒకక బ్బడ్ ను పో షించ
గలరో

లేదయ కాని

మాత్రం

ఒకే

నువుి

స్ నం

ములోేకాలనూ

పో షిస్ ునానవు.

కడుపులో

తో

సీ్ ల
ి ు

ఒక

బ్బడ్ ను

మోయ్టానికే ఆప స్ో పాలు
పడతారు.

సగం

నువుి

కడుపుతో

లోకాలని

మాత్రం

మయడు

అవల్మలగా

మోసు్నానవు.
“అనురూపా
త్ిమనురూపః

ఆలం కారో

శివసూ

శివస్ వ

నురూపో

–

వా

మకలంకర రాకః శశ్ర “.
అమాీ ! మీ ఇదద రు ఒకరికి ఒకరు త్గిన వారు. మీ ఇదద రికీ త్గిన ఆభరణం కళంకం లేని చందురడు.
“త్వెైవ త్వ దేహామోశ హరసైూవ హరసూ య్ః –పారణాసూ
్ జగతాం ధాతిర హరసూ త్ిం హర స్ వ “
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జగదీశిరల !న్న దేహం న్నదే –దానిపై శివుడికి అధికారం లేదు. శివుని దేహ భాగం ఆయ్నదే. దానిమీద న్నకూ అధికారం లేదు. దేహ భాగాలు

వేరైనా శివుడికి నువుి పారణం, శివుడు న్నకు పారణం గా ఉంటారు. కనుక మీ దాంపత్ూం, పేరమ లోకరత్్ రం అంటారు. ఇదద రూ ఏకం గా ఉనన
దయ్ామయ్మైన మీ మనసుస మాకు శుభం చేకూరాచలి అని ఇరవెై నాలుగో శ్ోేకం లో కరరారు.
చివరిదెైన ఇరవెై అయిదవ శ్ోేకం లో మళ్ళళ ఒక చమతాకరం చేశ్ారు –
“భవసూ భాగ ముత్సృజూ భవాన్న భాగ మాత్ీనః –భజ త్ినుసూ
ా భా మాస్ాం సృస్ా్నాం నార సింహినా “
నరసింహుని పుత్ురడినెైన ఈ గణపతి ముని కవి అనుషుాప్ ఛందసుసలో భవ (శివ) వరణన పరమైన పదూ భాగానిన న్న భర్ భవునికి
వదిలేసి భవాన్న !న్నకు సంబంధించిన పదూ భాగానిన నువుి సీికరించు.

గణపతి ముని చేసిన ఆధాూతిీక సరోిపచార పూజ
కావూ కంఠ వాసిషా గణపతి ముని “ఉమా సహసరం “లో అషా మ శత్కం,, ముపైఫ వ స్ బకం లో ఉమా దేవిని ధాూన, ఆవాహనలతో
కూడిన సరోిప చార పూజను ఆధాూతిీకం గా “పరమాణిక వృత్్ “శ్ోేకాల తో చేసి పరతేూకత్ను చూపారు. ఆ పూజలో మనమయ పాలకీని త్రిదద ాం.
“కృతేన స్ా నిసరాీతో దురతేన నిత్ూ మాననే –సితేన శ్రత్ శ్ైలజఞ సిీతేన శం త్నోత్ు మే “అని మొదట శ్ోేకం తో అమీ వారిని పారరిధంచి, ఎపుపడూ

పరకాశించే తెలేని నవుితో ఉమాదేవి త్నకు శుభం కలిగించాలని కరరుక నానరు. మామయలు మనం చేసే నిత్ూ పూజ ను ధాూనం తో మొదలు
పడతాం. గణపతి ముని

“పరతి క్షణం వినశిర నయిే విసృజూ గోచరాన్ –సమరచ యిేశిరలం మనో వివిచూ విశి శ్ాయినం “
అని రండయ శ్ోేకం లో నశించే శబాదది విషయ్ాలను వదిలి చిత్్ వృత్ు
్ లను వేరు పరచి చిత్్ వృత్ు
్ లకు, విషయ్ాలకు ఆధారం గా ఉనన చిదూ
ర పిణి

అయిన పరమేశిరిని అరిచంచ మని మనసును కరరారు. ఇదే ధాూనం.

విశుదద దరపనేన వా విదారితే హృదాంబ మే –అయి పరయ్చచ సనినధిం నిజే వాపు షూగాత్ీజే “
దీనిలో ఆవహనం చెపాపరు. నిరీలమైన అదద ంవంట నా హృదయ్ం లో న్నరూపానిన పరదరిశంపు అని దేవికి ఆవాహన చెపాపరు.
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“పురసూ మధూ మాశిీత్ం సిత్ం య్ దసి్ పంకజం –అజఞండ మయల

మసు్తే సురారిచతే త్వాసనం ““నా శరలర మధూమం లో ముఖూమైన
మయల స్ాథనం లో బరహాీండ మంత్ విలువ గల నా నిరీల హృదయ్

పదీం న్నకు ఆసనం గా వేస్ ునానను అని భావం. అంటే ఆసనం
ఇచాచరని భావం. త్రువాత్ పాదూం ఇవాిలి కదా –
“ఆఖండ ధారయ్ా దరవ ననవేందు శ్లఖర పిరయిే –మదీయ్ భకీ్ జీవనం
దదాత్ు తేంబ పాదూతాం ”
బాలేందు శ్లఖర పిరయ్ా !అవిచిచనన ధార గా పరవహించే నా భకి్ అనే
ఉదకానిన న్నకు పాదూం గా సమరిపసు్నానను. అంటారు. త్రువాత్
అర్యం ఇవాిలి

“వివాస నౌఘ మానస పరస్ాద తోయ్ మాంబ మే –సమస్ రాజిా
హస్ యో రనర్ మర్య మసు్తే”
సరేిశిరల !సమస్ వాసనా రహిత్ మైన నా మనో నిరీలత్ిం అనే
జలం న్నకు అర్యం అగుగాక ”అని సమరిపస్ా్రు. త్రువాత్ ఉపచారం

-పాన్నయ్ం –

“మహేందర యోని చింత్నా దావన్ భవసూ వలే భే –మహారస్ో రసస్ వయ్ా నిపీయ్తాం విశుదధ యిే “
శివకామిన్న దేవీ !జనన్న !ఇందర యోని ధాూనం వలన సరవించే గొపప రుచికల అమృత్ రస్ానిన నా శరలర శుదిధ కరసం నువుి తారగు. అని
పాన్నయ్ానిన సమరిపంచారు. సుషుమాన నాడీ మారీ ం లో దవడల మధూ స్ నం లాగా వేలాడే దానిన “ఇందర యోని “అంటారు. ఆ మారీ ం లో
ధాూనించే వారికి రసం సరవిసు్ందని యోగులు అంటారు. త్రువాత్ స్ాననం సమరిపంచాలి.
“సహసర పాత్ర పంకజ దరవ త్ుసదా జలేన స్ా –సహసర పత్ర లోచనా పినాకినో భిషిచూతే “
సహసరం అనే కమలం నుండి సరవించే అమృతా రసం తో పరమేశిరికి అభిషేకం చేస్్ ాను అని గణపతి ముని భావం. కనుక స్ాననం అనే
ఉపచారం పూరి్ అయినటేే . ఇపుపడు అమీవారికి పంచామృత్ స్ాననం సమరిపంచాలి. -

“మమారిజత్ం య్ దినిదయి
ా ెై సుసఖం సుగాతిర పంచభిః-త్దంబ త్ుభూ మరిపత్ం సుదాఖూ పంచాకాయ్త్మ్”
మంగ “ళాంగల !మాతా!కనున మొదల ైన అయిదు ఇందిరయ్ాల చేత్ దరశనాదుల వలన నేను పొ ందిన సుఖం న్నకు పంచామృత్ స్ాననం అగుగాక.
ఇక వస్ా్ానిన అరిపంచాలి –

“వసిషా గోత్ర జనీనా దిిజేన నిరిీత్ం శివే –ఇదం శరలర మేవ మే త్వాసు్ దివూ మంశుకం “
మంగళ రూపిణీ గౌరల!వసిషా గోత్రం లో పుటా న బారహీణుడెైన ఈ గణపతి ముని చేత్ రూపొ ందిన నా దేహమే న్నకు దివూ వస్ ంి అగుగాక. అని
దేహానేన వస్ ంి గా దేవికి సమరిపంచిన ఆధాూతిీక మహా యోగి పుంగవులు కావూ కంఠులు. నెైషా ి కుడెైన గణపతి ముని త్న త్పో బలం చేత్

దేవికి వస్ ంి కాదగిన అంత్రేదహానిన నిరిీంచి దాని పరిపాక పరభావం వలన భౌతికమైన దేహానిన కూడా దేవికి దుకూలం అంటే వస్ ంి అవాిలని
భావించారని దీని వాూఖాూత్ సంసకృత్ం లో కపాలి శ్ాసి్ ి గారు, తెలుగులో శ్రీ పనానల రాదా కృషణ శరీ గారు వివరించారు. త్రువాత్ య్జయాప
వీత్ సమరపణ –

“విచిత్ర సూక్షీ త్ంత్ు భురనీమేయ్ మాత్ీ నాడికా –సుఖ పరబో ధ విగీహే మఖయప వీత్ మసు్తే “
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“చిదానంద సిరూపిణీ !అదుాత్ం సూక్షం గోచరం అయిన నా ఈ ఆత్ీ నాడి అంటే సుషుమాన నాడి న్నకు య్జయాప వీత్ం గా సమరిపసు్నానను.
హృదయ్ం నుండి ఆత్ీ అనే జయూతిని భరిస్ ూ, సహస్ారరానికి పో యిే మధూ నాడిని సుషుమన అంటారని మనకు తెలుసు. దీనినే బరహీ నాడి
అని అమృత్ నాడిఅని కూడా అంటారు. ఇక చందన చరచ –

“మహాదిిచినితో మమ సికీయ్ త్త్ి వితి్ జం –ఇదం త్ు చిత్్ స్ౌరభం శివే త్వాసు్ చందనం “
“శ్లీయ్సకరల జనన్న !సరోిత్ురూ సా మైన దానిన వెత్ుకుత్ునన నాకు ఆత్ీ త్త్ి జఞానం వలన కలిగిన సువాసన తో నా మనసుస పరిపూరణ మైంది .
అలాంట నామనసు న్నకు గంధం. ఇపుపడు పుషాపలతో అరచన –

“మహేశ నారి !నిసశవసన్ త్ధాయ్ ముచచవసన్ సదా-త్వానిశం సమరచకర మమాసు్జీవ మారుత్ః “
“మహేశిరల!ఉచాచవస, నిశ్ాిస రూపం లో ఉనన నా పారణ వాయ్ువు న్నకు పూజఞ పుషపం అగుగాక అని ముని సమరిపంచారు త్న పారణానేన
అమీకు., పిమీట ధూప సమరపణ –

“విపాక కాల పావక పరదీప్ పుణూ గుగుీలుః-సువాసనాఖూ ధూప భురదావ త్ియ్ం మమాంబ తే ”
అమాీ !నా పుణూ పరిపాకం వలన కలిగిన సువాసనలే, మంచి సంస్ాకర విశ్లషాలే న్నకు ధూపం. ధూపం త్రాిత్ దీపం ఇవాిలి –
‘గుహావ తార మౌనినా మయిాశిరల పరదీపితా –ఇయ్ం పరబో ధ దీపికా పరమోద దాయికా సు్తే “
“పరమేశిరల!కుమారస్ాిమి అవతారం అయిన శ్రీ రమణ మారిి నాలో వెలిగించిన ఈ జఞాన దీపం న్నకు ఆనందానిన కలిగించుగాక. అంటూ

త్నగురువు రమణ మహరిి త్నలో జఞాన దీపం వెలిగించి అజఞాన తిమిరానిన పో గొటాారని గురుసు్తికూడా చేసి నటే యింది ముని –నాయ్న
గారు. ఇపుపడు మహా నెైవేదూం సమరిపంచాలి –
“ఇమామయి పిరయ్ా తిరూయ్ాం మహా రస్ా మహాం కృతిం –నివేద య్ామి భుజూతా మియ్ం త్ియ్ా నిరామయిే “
ఆరోగూ సిరూపిణీ అంబా!అత్ూంత్ పిరయ్మై, శుదధ మై అధిక రుచి కల నా ఈ అహంకారానేన న్నకు నెైవేదూం గా సమరిపసు్నాననని. గణపతి
ముని అహంకార వరిజత్ుల ై సరి సమరపణం చేశ్ారు.. నెైవేదూం పిమీట తాంబయలం ఇవాిలి.
“సరసితీ సుదాయ్తే మనో దదాతి పూగతాం –హృదేవ పత్ర మంబ్బకే త్రయ్ం సమేత్ూతే రపయతే”
“అమాీ ! వాకుకను సుననం గా, మనసుసను వకకముకకగా, హృదయ్ానిన త్మల పాకుగా చేసి ఈ మయడింట తో న్నకు తాంబయలానిన
సమరిపసు్నానను. తాంబయల సేవనం త్రాిత్ న్నరాజనం సమరిపంచాలి –

“విన్నల తోయ్ దాంత్రే విరాజ మాన విగీహా –నిజఞ విభయతి రసు్తే త్టలే తా పరకాశికా “
“న్నల మేఘం మధూ పరకాశిసూ
్ న్న విభయతి విశ్లషమైనదీ అయిన నా ఆజఞా చకీం లోని మరుపు తీగ నినున పరకా శింప జేసే న్నరాజనం అగుగాక
అనానరు –న్నరజనానంత్రం మంత్రపుషపం సమరప య్ామి కదా –

“సిరోయ్ మంత్ రంబ్బకే దిిరేఫ వత్సవరన్ సదా-మమాభి మంత్రయ దీసుమం దదాతి దేవి తేన్యి
ా ే‘
నా లోపల ఉనన విశుదధ పారణ రూపం అయిన సిరం నిరంత్రం త్ుమీద లాగ మోరగుత్ూ, అవూక్ నాదమై నా బుదిధ అనే పుషాపనిన అభి
మంతిరంచి న్న పాదాల చెంత్ సమరిపసు్నానను అని గణపతి ముని సరోిపచార ఆధాూతిీక పూజ పరి సమాపి్ చేశ్ారు.

స్ాధారణం గా పూజ అవగానే విసరజన చెపుపతాం. “శ్ోభానాయ్ పునరాగామనాయ్చ “ అని అంటాం కాని ఈ పూజలో గణపతి ముని

ఆవాహన చెపపరు. త్మాషాగా ఏమంటారో చూడండి –
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“త్వారచనం నిరంత్రం య్తో విధాత్ు మసీయహం -న విశినాధ పతినతే విసరజనం విధీయ్తే “
అమాీ విశ్లిశిరపటా మహిషీ ! నేను అవిచిచననంగా నినున అరిచంచాలి కనుక న్నకు ఉదాిసన చెపపటం లేదు అనానరు గడుసుపిండం అయిన
నాయ్న. ఇది ఆధాూతిీక పూజ కనుక ఆవాహనతో పారరంభమైనా విసరజనతో అంత్ం కారాదని భావం. మానసిక పూజ కదా ఇది.
“వియోగ మిందు దారిణా న చేహ విశి నాయ్కే మదంబ స్ో త్ర రాజతే త్టలే తా శిఖాంత్రే “
అమాీ విశ్లిశిరల!ఇకకడ చందర ధరుడెైన శివుడితో కూడా వియోగం లేదు. సహస్ారర చందర ధరుడు హృదయ్ాకాశం లో ఉండి పరమాత్ీ అయిన

శివుడు నాభి పైన విదుూలే తా జఞిల మధూ పరకాశిసు్నానడుకడా అని చమత్కరించారు. ఇంకర శ్ోేకం లో త్న దేహానిన ఏకాంత్ మందిరం గా

చేసుక ని, అభిమానించి అందులో నాధుడెైన పరమేశిరునితో విహరించ మని పారరిధంచారు. దేవికి సహస్ారరం శివునికి హృదయ్ం ముఖూ
స్ాథనాలని కనుక ఈశిర సహిత్ం గా హాయిగా విహరింప వచుచనని అంత్రారధం గా కరరుక నానరు.

మరో శ్ోేకం లో అజఞనలుల లో లాగా, స్ో మరులలో లాగా నిదర వలే పరయోజనం లేదని ఎలే పుపడూ త్న హృదయ్ం లో సంచరించమని

కరరారు. ఇరవెై నాలుగవ శ్ోేకం లో

“అయ్ం త్వాగిీమః సుత్ః శిీతో మనుషూ విగీహం –త్నూజ వేశీ స్ౌషా వం మురడాని !పశూ కీదురశం
భవాన్న –న్న పదద కరడుకు గణపతి మానవ దేహానిన (కావూ కంఠులు )ధరించాడు ఆ న్న క డుకు దేహం యొకక స్ౌషా వం ఎలాంటదయ పరిశ్రలించు
అని తాను గణపతి అవతారమే నని ఖచిచత్ం గా చెపుపక నానరు త్లిే కి. చివరి శ్ోేక

“గణయశిత్ు రీహాకవే రస్ౌ పరమాణికావల్మ –మనోంబుజే మహేశిరల పరపూజ నేషు శబద యతాం “
“అమాీ ఉమా దేవీ!గణపతి ముని నెైన నేను “పరమాణికా వృతా్లలో “రాసిన ఈ శ్ోేక సముదాయ్ం దేవీ పూజ లో అరచకుని చిత్్ కమలం లో

ధినించు గాక ”అని నిత్ూ పూజలో ఉనన అంత్రాూనిన గీహించి దేవుళళకు పూఅలు చేయ్మని, చేయించమని పూజఞరులకు అనాూపదేశం గా
సూచన ఇచాచరు గణపతి ముని.

ఈ పరమాణికా వృత్్ శ్ోేకాలు మహా రమణీయ్ం గా నడుస్ా్యి. చదువుత్ుంటేనే భకీ్ భావం ధారల ై పరవహిస్ ుననటు
ే ఉంటుంది నోటకి

రావటమయ సులభమే. వీటని కంఠస్ ంచేయ్టమే కాక హృదయ్ గత్ం చేసుక ని త్రిదద ాం.
68వ భారత్ స్ాిత్ంత్రయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో

అననటు
ే –గణపతి ముని గొపప స్ాిత్ంత్రయ సమార యోధులు. ఎనోన సంసకరణలు తెచిచన వారు అని గురు్ చేస్ ూ

ఉమాదేవి బీజఞక్షర వివరణ చేసిన గణపతి ముని
ఉమా సహసరం లో శ్రీ కావూ కంఠ గణపతి ముని దేవి బీజఞక్షరాలపై గొపప వివరణ నిచాచరు. ఈ దరశనం అంతా నవమ శత్కం లో ముపైఫ
మయడవ స్ బకం లో “వంశసథ వృతా్లు “లో మనోహరం గా, మనోజాం గా ఆరాధనా భావ బంధురంగా రచించి అమీవారి పరి పూరణ కటాక్ష సిదధ ి
పొ ంది, మనలనూ ఆ అనుభయతిని పొ ందమననటు
ే చేశ్ారు. మొదట శ్ోేకం లోనే
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“సుధాం కిరంతో ఖిల తాప హరిణీం,త్మో

హరంత్ః పటలేన రోచిషాం –శిీయ్ం దిశంతో

దిశి దిశూ సంక్షయ్ాం, జయ్ంతి శ్రతాదిర
సుతాసిీతాంకురాః”
తాపత్రయ్ానిన, వేడిని హరించే అమృతానిన
వెదజలుేత్ూ కాంతి పుంజం తో చీకటని
అజఞానానిన

నశింప

జేస్ ూ

అనినదికుకలలోను అక్షయ్మైన శ్ోభను,

సంపదను

పరదరిశసు్నన

ఉమా

దేవి

మందహాస్ాలు గొపపగా విరాజిలుేత్ునానయి
అని కీర్ ంి చారు. నాలుగవ శ్ోేకం లో

“మనః పరతాపసూ భవ త్ూసంశయ్ం పరవరధనం

వెైదిక

మంత్రం

చింత్నం

–పరశసూతే

పారణమహః పరదీపనే దయ్ానిితే తాంతిరక
మంత్రం సేవితా “

దయ్ామయిా !ఋషులు దరిశంచిన “త్త్స

విత్ుః మొదల ైన మంతారల ధాూనం తో మన

మనసుస పరభావం పరుగుత్ుంది. ఇందులో సందేహమే లేదు. శ్రీ విదూ మొదల ైన తాంతిరక మంతోరపాసన వలన పారణ తేజసుస వృదిధ చెందుత్ుంది .
అనానరు. వేదం మంతారలు తాంతిరక మంత్రలకంటే అరధ పారధానూం కలిగి ఉంటాయ్ని, ఆ మంతారరధ విచారణ వలే జఞానం కలుగుత్ుందని, హీుం
కారం మొదల ైన బీజఞక్షరాలు ఉండే తాంతిరక మంతారలపునశచరణ వలన పారణ నాడి శుదిధ జరిగి నాదం అభి వూక్ మౌత్ుందని దాని వలన పారణ
పరభావం పరుగుత్ుందని భావం.

తాంతిరక మంతారలనున ఉపాశించేవారి నుండి విదుూత్ు
్ తో సమానమైన తేజసుస బయ్టకి వచిచ పరపంచమంతా వాూపిస్ ుందని త్రాితి శ్ోేకం
లో చెపాపరు ముని. తాంతిరక మంతోరపాసకులకు మనసుసవికారం చెందదని వారి దురషిా, బుదిధ విషయ్ వాసనలకు లోను కాదని, వారి దేహం
లో రోగాలు పరవేశించలేవని మరో శ్ోేకం లో వివరించారు –ఏడవ శ్ోేకం లో –

“సీరని్ మాయ్ాం గగనాగిన శ్ాంతి భిః ససహాచచ భాస్ా స్ాహితాభి రంబ్బకే –త్దా రసజఞనం దురహిణాగిన శ్ాని్ భి రాణంతి దయ గధరంల త్ుఖషసా
బ్బనుదభిః”
అమాీ!పూరణ చందురడి తో కూడిన ఆకాశ -అగిన, శ్ాంత్ులతో మాయ్ా బీజఞనిన, చందురని తో కూడిన బరహీ –అగిన శ్ాంత్ులతో రసనా బీజఞనిన,

ఆకాశ –షసా సిర బ్బందువులతో ధేను బీజఞనిన చెపపటం లోకం లో అలవాటు గా ఉంది . దీనికి వివరణ తెలుసు కరవాలి. పూరణ చందురడు అంటే
పూరాణనుస్ాిరం అంటే నిండు సునాన. ఆకాశం అంటే హకారం అగిన అంటే రేఫం. శ్ాంతి అంటే ఈ కారం. పూరాణనుస్ాిరం తో కూడిన హకార,
రకార, ఈ కారాలతో “హీుం “అనే బీజఞక్షరం ఏరపడుత్ుంది. దీనిన మాయ్ా బీజం అంటారు. బరహీ అంటే క కారం. అగిన రకారం. శ్ాంతి ఈకారం.

పూరాణనుస్ాిరం తోకూడిన కకార, రకార, ఈ కారాలతో ఏరపడేదే”కీీం”అనే బీజఞక్షరం. దీనేన రసనా బీజం అంటారు. ఆకాశం అంటే ఖ. హకారం
షసా సిరం. అంటే ఆరవ సిరం ఊ కారం. వీటనినటతో బ్బందువు సునానతో ఏరపడిన “హూం “ అనే బీజఞక్షరం ఏరపడుత్ుంది. దీనికే
ధేనుబీజం అనిపేరు. ‘ఈ మయడు మహా మంతారలు.

త్రువాత్ గణపతి ముని ఈ మహా మంత్రం దేవత్లను వివరించారు.
“అభానూ తాడాూభువనేశిరల బుధెై రనంత్రా మాత్ రగాది కాళ్కా-పరచండ చండీ పరికీర్ త
ి ా పరా, త్రయోషూమీ తేమనవో మహా ఫలాః “
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దేవీ !మొదటది అయిన హీుంకార మాయ్ా బీజం కు దేవత్ భువనేశిరి. రండవది అయిన కీీం కార రసనా బీజఞనికి దేవత్ కాళ్కా దేవి.
మయడవది అయిన హూం కార మనే దేను బీజఞనికి దేవత్ పరచండ చండి అని మంత్రం వేత్్లు చెపాపరు. ఈ మయడు మంతారలూ మహా సిదధ ి
దాయ్కాలే. పరచండ చండికే మరో పేరు “చినన మస్ “లేక “వజర వెైరోచని “అంటారు.
మరిక ంచెం వివరణ ఇసూ
్ త్రువాతిశ్ోేకానిన రచించారు
“ఉపాధి భయత్ం శుచి నాభసం రజయ దధాతి స్ాక్షా దుావనేశిరలపదం-త్దాశీయ్ా వాూపక శకి్ రరుాతా,మనసిిన్న కాచన కాలి కేరితా “
దేనితోను సంబంధం లేని సిత్సిసదధ ం గా అందరికి ఉపాదాన మైన ఆకాశ రేణువే భువనేశిరి . ఆ ఆకాశ రేణువు ను ఆశీయింఛి పారజన అయి,

ఆశచరూ కరి అయి, మాటల తో వరిణంచటానికి వీలు లేని సరి వాూపక శకి్ యిే కాళ్కా దేవి గా చెపప బడింది అని ముని అభిపారయ్ం. అంటే
సూక్షం గా చెపాప లంటే ఆకాశ రేణువే భువనేశిరి అని సరి వాూపిని అయిన చిచచకి్యిే కాలి అని అరధం. త్రువాత్ –

“అమర్ య స్ామారజూ భురత్ః పరవరి్కా, విశ్ాల లోకత్రయ్ రంగ నరి్కా –పరాకీమాణా మది నాయికరచూతే, పరచండ చండీతి కలా సవితిర తే”
“దేవత్లా రాజు ఇందురడిని పరపంచ వూవహారాలకు నియ్మించి మయడు లోకాలలోనూ, అపరతి హత్ం గా విహరిస్ ూ, వివిధ పరాకీమాలకు అది

దేవత్వు అయిన న్న కళయిే పరచండ చండి గా లోకం లో పరసద
ి ధ మైంది . దీని వలన న్నకు శచి,, ఇందారణి అనే పేరే ు స్ారధకాల ైనాయి. క ంచెం
లోత్ుకు వెళ్ే విచారిసే్ –పరచండ చండికి కిీయ్ా శకి్ ముఖూం. కాలికి వాూపించటం జఞాన శకి్ ముఖూం. అయితే ఈ రండిటకి మయలం భువనేశిరల
మాత్యిే. ఈ రకం గా దేవి యొకక మయడు మహా మంత్రం దేవతా విభయత్ులను గణపతి ముని పరతిపాదించారు. అలాంట భువనేశిరిని
అరిచంచే వారికి ఏమి ఫలం లభిసు్ందయ త్రువాతి శ్ోేకాలలో చెపాపరు.

“సీరన్ మానుం రోదితి భకి్మాం స్ వ, పరగృహూ పాదం ముని రంబ లంబతే –ఫలం చిరాయ్ పరధమః సమాపునయ్ాత్, పరో మరందం పద ఏవ
వినద తి “
”త్ల్మే !న్న మంతారనిన ధాూనించే భకు్డు ఏడుసూ
్
చాలాకాలానికి కాని ఫలానిన పొ ందలేదు. కాని న్న పాదాలిన ఆశీయించిన మౌని మాత్రం

వెంటనే ఫలస్ారానిన పొ ందుతాడు. అంటే మంత్రం జపిసే్ ఎపుపడయ కాని ఫలిత్ం రాదు. అదే పాదాలను ఆశీయిసే్ వెంటనే ఫలితానిన పొ ందుతాడు
అని భావం.

పదహారవ శ్ోేకం లో –”అహం (నేను )అనే పదం యొకక అరధం జఞానం అనే తీగ అయితే , అది అంటే అహంకార పదారధం దేను బీజం అయిన
“హూం “అనే మంతారరధం కంటే వేరైనది ఎలా వుత్ుంది?అహం అనేది పారణ ధిని యొకక వెైఖరి అయితే దేనుబీజం అయిన హూం ఆ పారణ

ధిని వెైఖరి కాదు అని చెపపటానికి వీలే లేదు. ఇంక ంచెం వివరం గా –అహం శబద ం పారణ ధినియిే. హూమాకరమయ పారణ ధినే. కనుక శబద ం
లో ఈ రండిటకి భేదం ఉందికాని అరధం లో భేదం లేదని కావూ కంఠుల అభిపారయ్ం. మరో శ్ోేకం లో –

“పారేత్ు య్ాం చేత్న శకి్ మామన, న్ యభాణి స్ా కుండలి న్నతి తాని్ క
ా ైః-విలక్షణా నామ చమత్ురతి రజడాన్, పరతారయ్తాూగమ స్ార దూరాన్ “
క ందరుత్ంత్ర వేత్్లు చేత్న శకి్ ఉననదానేన కుండలిని అనానరు. ఈ అస్ాధారణ చమతాకరం మంత్రం శ్ాస్ ంి తెలియ్ని మంద

బుదుధలనువంచించ టానికే కదా అని పరశినంచారు. అంటే తాంతిరకులు చిచచకి్ని కుండలిని అనానరు. ఇది విలక్షణ మైన చమతాకరం. కుండలిని
అంటే పాము అని స్ామానుూలు భయ్ పడతారు కాని కుండలిని అని వారికీ చపుపన సుపరించదు. దీనివలన మొహం జరిగే పరమాదం ఉంది
అని అంటారు.

“మతిః పరాచీ వూవహార కారణం, భావేత్రరతీచీ పరమారధ సంపది –ఉభౌ దిశ్ల య్సూ మతి రిిగాహతే, పదా చ మయరాధ్ చ స సిదధ ి ఇషూతే
“బహిరుీఖం అయిన బుదిధ బయ్ట పరపంచ వూవహారానికి కారణం అవుత్ుంది. అంత్రుీఖం అయిన బుదిధ పరమ పురుషారధం అయిన

మోక్షానికి కారణం అవుత్ుంది. బహిరుీఖం అంత్రుీఖం అయిన బుదిధ గల యోగి పాదం చేతా, శిరసుస చేతా సిదద ుదౌతాడు. ఇకకడ పాదం
అంటే హృదయ్ం అనే ఆకాశం. మయరధ ం అంటే సహస్ారరం. అంటే హృదయ్ం చేత్ సిదద ుడెైన వాడు పరత్ూక దురషిా సిదధ ుడు అవుతాడు. సహస్ారరం
చేత్ సిదధ ుడెైన వాడు పరాక్ దురషిా సిదద ుదవుతాడు. అందరికి పరాగ్ దురషిా అంటే బాహూ దురషిా అవకాశం కలుగుత్ుంది . కాని పరత్ూక దురషిా అంటే
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అంత్ర్ దురషిా కలవాడికి బాహూ దురషిా అదుపులో ఉంటుంది. జీవనుీకు్డు అయిన పురుషుడు మాత్రమ అంత్రుీఖం గా పరజాను విడవ కుండా
బాహూ వూవహారాలూ నిరిహించే సమరుధడు అవుతాడు అంత్రారధం గా వివరించారు వాూఖాూత్ల ైన కపాలి శ్ాసి్ ,ి పనానల రాదా కృషణ గారుే.

బుదిధకి లక్షూమైన స్ాథనం హృదయ్ం అని హృదయ్ం లో ఎలే పుపడూ దురఢం గా ఉనన వాడు బుదిధ బయ్ట పరపంచం విషయ్ాలోే తిరుగుత్ునాన,

చిచిరూపిణి అయిన దేవి య్ందు నిమగునడయిేూ ఉంటాడు. కనుక జనన మరణ భయ్ం అలాంట వారికి ఉండదని త్రువాతి శ్ోేకం లో

చెపాపరు. ధాూనం లో అదుాత్మైన ధాూన శకి్గా, దరశనం లో దీప్ం అయిన దరశన శకి్గా, పరవచనం చేసేటపుపడు శ్లీషామైన పరవచన శకి్గా

దేవిని దరిశంచే నెైషా క
ి పురుషుడు బాహూ విషయ్ాల చేత్ బంధింప బడడు అని త్రువాతిశ్ోేకం లోవివరించారు. ఆశిీత్ుల భయ్ానిన పో గొడుత్ూ
పండిత్ుల చేత్ పరస్ ుతింప బడే పరమేశిరి కని పించేవాట య్ందు”సంగం”(బంధం ) వదిలి దరశన కరీ ను చూసే కాీంత్ దరిశఅయిన కవి
దృషిాలో నిత్ూం సనినహిత్ం గా ఉంటుంది అనానరు. చివరి శ్ోేకం లో-

“అయ్ం భయ్ానాం పరిమారజక ససతాం సమస్ పౌపేఘ నివారణ క్షమః –మనోజా వంశసథ గణో గణయషిత్ు-,రీనో మహేశ్ాబజ దురశ్ో దినోత్పలం “
సజజ నులకు భయ్ హరం గా, సమస్ పాపాలకు నివారణ గా గణపతి కవి “వంశస్ వృత్్ ం “లలో రచించిన ఈ రమణీయ్ శ్ోేక బృందం ఉమా

దేవికి పరమానందం కలిగించుగాక అని చెపిప ముగించారు.

పరమేశిరి యోగ సిదధ ుల విభయతి ని వివరించిన గణపతి ముని
కావూకంఠ వాసిషా గణపతి ముని “ఉమా సహసరం “ దశమ శత్కం లో ముపైఫ తొమిీదవది

స్ బకంలో దేవి యోగ సిదధ ులను ఇందరజఞ

వృతా్లలో ”లలో మహా స్ొ గసుగా వరిణంచి. ఆ దేవీ యోగ వెైభవానిన వివరించారు,. .. మొదట శ్ోేకం –
“వాూపేూద మిందయ రుావనం య్ ఏవ, పారయిేణత్స్ాూమల చందిరకా భయత్ –మంద స్ వారి్ం స ధునోత్ు హాస్ో , నిశ్లశష లోకేశిరా వలే భాయ్ాః”
పరతి స్ బకం లో చేసినటేే ఇకకడా అమీవారి చిరునవుి వెైభవానిన

ముందుగా సు్తించారు. చందర మండలం లో వాూపించి చందురని చలే ని
తెలేని వెనెనల అయిన పరమేశిరి మందహాసం న్న వూధను హరించుగాక

అని పారరిధంచారు. త్రాిత్ అఖండమైన ఆకాశం లో అదిితీయ్మైన
మరుపుగా పరకాశిసూ
్ అనినలోకాలను నిరంత్రం పరిణామానిన పొ ందిస్ ూ,

ఒకరక స్ారి మేఘం లో విదుూత్ రూపం గా ఉనన పరచండ దేవి మా

పాపాలను హరించాలి అని కరరుక నానరు. ఇలా మారుపలు జరుగుత్ునాన
ఇంకా క నిన బారహాీండాలు ఆవిరా విసూ
్ నే ఉనానయ్ని క నిన నశించి
పో త్ూ ఉనానయ్ని మరిక నిన వృదిధ చెందుత్ునానయ్ని తెలియ్ జేశ్ారు.

మహా పరమాణం అయిన సూరుూని తో, అతి పరమాణాల ైన కుజుడు
మొదల ైన గీహాతో కూడిన ఒక కకక బరహాీండం దేవి రోమ కూపం వంటది

కనుక ఆమ మహాదెైశిరాూనిన పొ గడ గల వాడు లేడు అంటారు. మేఘాల

గంభీర ధినియిే దేవి శబద ం అని, అందులోని మరుపులే ఆమ కాంతి త్రంగ
విలాసమన్న కీర్ ించారు. త్రాితి శ్ోేకాలన్నన పరమాదుాత్ రలతిలో రచించి బీజఞక్షర సముదాయ్మా అననంత్ పవిత్రం గా పరసుపటం గా
విరచించారు మహా ముని. ఏడవ శ్ోేకం నుండి ఈ కవితా ధారా విజుర మిాంచి భకీ్ వెలే ువెై విరుసు్ంది.

“ఇనద స
ా ూ వజరం జిలిత్ం కుీశ్ానో రోజతిససహసర చచదబంద వసూ –పీయ్యష భానో రహసిత్ం విస్ారి, జీవసూ చక్షు రీమ తాత్ దెైవత్ం “
ఇందురని వజఞరయ్ుధం, అగిన జఞిల, సూరుూని తేజసుస, చందురని వెనెనల, జీవుని దరశన శకి్, జయూతిరీయ్మైన అమీవారి దెైవ సిరూపమే
అనానరు. త్రువాత్ –

“య్సైూవ తేజః పారవి భక్ మారక, విదుూచచశ్ాం కానల లోచనేషు –గయఢం త్దాకాశ గృహే సమంతా దంతాన భిజనం పరణమామి దెైవం “
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“సూరూ- విదుూత్ చందర -అగిన నేతారలలో వేరుగా ఉననటు
ే భిననమై ఆకాశం అంతా గుప్ ంగా ఉనన అనంత్ తేజసుస కల దెైవానికి నమసుసలు
అని చెపుపక నానరు.

“జఞగీత్ుస బుదిధ రినమిశ్ాత్ుస నిదార, శుషేకషు పకి్ స్ రణయషు వుుదిధః-ధీరేషు నిస్ాాచపలేషు చేస్ా ా.దేవీ మమాపతి్ మపా కరోత్ు “
మేలకకనన వారిలో మలకువగా, నిదరపో యిే వారిలో నిదరగా, రసహీనాలలో పాకం గా, య్ౌవన వంత్ులలో పుషిా గా, దీరులలో ధెైరూం గా చంచల
మనసుకలలో చలనం గా ఉనన పరమేశిరి ఆపదలను తొలగించాలని మొకుకక నానరు.

“విదాూవతో వాద విధాన శకి్ఃవీరసూ సంగాీమ విధాన శకి్ః-నారలమణయరోీహ విధాన శకి్ః రేేశ త్రయ్ం కినిచదపార శక్ ః”
విదాింసుని వాదన శకి్, వీరుని య్ుదధ శకి్, సీ్ ి సమోీహన శకి్, అనే ఈ మయడూ “అనంత్ “అయిన మహాశకి్ సిలప అంశ్ాలు మాత్రమే.
తాపసుల మనసుసలకు ఉతాసహం కలిగించే శకి్, మహా కారాూలలో పేరరణ శకి్, దుసూ
ా ల హృదయ్ాలలో క్షోభ కలిగించే వాూమోహ శకీ్ అయిన
పరదేవత్ మనలిన కాపాడాలి అని వేడుక నానరు.
అంత్టా వాూపించే వాూన వాయ్ు శకి్ తో జీవుల దేహాలను నడిపించే సరేిశిర శకి్ , య్ుద్ధ విజేత్ పరతాపం లో, ఓడిపో యి భయ్ పడిన వాడి

పలాయ్నం లో ఉనన ఆశకి్కి నమస్ాకరాలు అంద జేశ్ారు.

ఒకకటే అయిన రూపానిన అనేక అదుాత్ కలపనలతో అనేక రూపాలుగా మయల సిరూపం ఎరుగని జనాలకు చూపిస్ ూ , య్దారధ దురషిా ఉనన

జనానికి మాత్రం త్న పరభువెైన సరేిశిరుని చూపించే ఈ విశి మయల శకి్కి పరణామాలు చేశ్ారు.

విశి సంవాదం కలవాడెై, ధాూనం తో కాని మంత్రం జపం తో కాని, గుణ సంకీర్న తో కాని దేవిని ఆశీ యించే వాడు ధనుూడు అని నిషకరి గా

తెలిపారు. -పదిహేనవ శ్ోేకం –లో

“మయలాగిన ముదీదగిన శిరశశశ్ాంకం సందారవూ య్స్ రపయ్తే కృతీ తాిం-త్సిీన్ నగాదీశిర కనూకే త్ిం, పారదురా వంతీ న కి మాదదాసి “
అమాీ పారితీ దేవీ !మయలాధారం లో అగిన ని పరజిలింప జేసి సహస్ారరాం లో చందురని దరవింప జేసి న్నకు సంత్ృపి్ కలిగించే భకు్ని కి నువుి
ఆవిరావించి చేసేదేముంది ?అని పరశినంచారు.

సహస్ారర పదీ మాధూమం లో చందర రూపిణి అయిన అమీ ను సేవించే యోగి ఆధాూతిీక తాపమే శ్ాంతిసు్ంటే అలపమైన బాహూ తాపం
శమిసు్ంది అని వేరుగా చెపాపలా అంటారు గణపతి ముని.
వీణా దండం గా ఉనన వెనక మారాీన పారణ వాయ్ువును గాని, వాక్ రూప మంత్రం కాని బుదిధని కాని స్ాధనం గా చేసుక ని హృదయ్ా కాశ
మదూం లో దిగే వాడు దేవి ఈశిరుని తోకలిసి అదుాత్ ల్మలలను పరదరిశంచే అదిితీయ్ బరహీ పురానిన పొ ందుతాడు అని భరోస్ా ఇస్ా్రు
జగనానయికా, రుదర పతీన, ఘనశ్ాూమా కేశ పాశ్ా! త్ంత్ర శ్ాస్ ంి లో చెపప బడ్ దేవి మంత్రం మనోనిగీహం తో ఉపశించే వాడు సంస్ార బంధ
విముకు్డెై అనినటని జయిస్ా్డు అని వివరించారు త్రువాత్ పందొ మిీది ఇరవెై శ్ోేకాలలో “పంచ దశ్ాక్షరల “మంతారనిన గయరిచ వివరించారు.
“పదాీసనో దాిదశ వరణ శ్ాంతీ దంభోలి పాణి రుావనాది నాదా –గలరాిణ మారోీ భురగు రాబజ యోని, రంతే త్దాగేీ చ హలం విరాజీ “
‘జమాసూ హనా్ నల శ్ాంతి చనె్ైఃసంయ్ుక్ ఊషాీ గల దేశ జనాీ –దంత్ సథ ల్మ సంభవ ఊషీ వరోణ, వాణీ పతిరిజర ధర శచ లజఞజ “
దీనికి పూరల్ వివరణ కావాలి –పదాీసనః అంటే బరహీ అంటే క కారం దాిదశ వరణ –శ్ాంతి పనెనండవ అక్షరం ఏ కారం శ్ాంతి, ఈ కారం దంభోలి
పాణి అంటే వజరయ్ుధదారి ఇందురడు ల కారం, భువనాదినాదా అంటే భువనేశిరి –హీుం కారం అంటేటే మొత్్ ం మీద క –ఏ –ఈ –ల –హీుం –
ఇది మొదటఖండం
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గలరాిణ మారీ –ఆకాశ మారీ ం అంటే హ కారం, భురగు అంటే స కారం, అబజ యోని అంటే బరహీ కకారం అగేీచ అంటే కకారానికి ముందు హలం
–హలక్షరం చివర విరాజే అంటే పరకాశించే హ కారం జమాసూ హనా్ అంటే జమాాసురుడిని చంపిన ఇందురడు అంటే ల కారం, గలదేశ జనాీ
అంటే కమలం లో పుటా న ఊషాీ అంటే శ స, స, హ లలో ఒకటైన హ కారం అనల శ్ాంతి అంటే రేఫ ఈ కార అనుస్ాిరాలతో కూడిన హీుం
కారం మొత్్ ం మీద హ –స –కః-ల –హీుం –ఇది రండవ ఖండం
దంత్ూసథ లం లో పుటా న ఊషీం అయిన స కారం, వాణీపతి అంటే బరహీ కనుక క కారం, వజరధర అంటే ఇందురడుకనుక ల కారం లజఞజ

హీుమాకరం మొత్్ ం మీద స-క-ల-హీుం ఇది మయడయ ఖండం

ఏతావాతా తేలింది ఏమిట అంటే క-ఏ-ఈ –ల –హీుం, హ –స-క-హ-ల- హీుం, స –క-ల—హీుం ఇదిపంచాదశ్ాక్షరి మంత్రం. త్రువాత్ శ్ోేకం లో
మయడు ఖండాలుగా ఉనన క ఏ ఈ ల హీుం, హ స క హ ల హీుం, సకల హీుం అనే పంచ దశ్ాక్షరాలో్ కూడిన శ్రీ విదూనూ స్ాక్షాత్ు
్ గా మహా

ముని దక్షిణా మయరి్ రూపం లో ఉనన మహా దేవుడు ఉపదేశించాడు అంటే ఈ పంచ దశ్ర విదూ కు రుషి దక్షి ణా మయరి్ –ఈ విదూ రహసూ
విదూలోే అత్ూంత్ రహసూమైంది. పుణూం చేసిన వారికే లభిసు్ంది. అనిన విదూలోే శ్లీషామైనది బరహీ చేత్ సు్తింప బడింది

ఈ విదూనే శరలరం లో కుండలిని అని వసు్వులో విదుూత్ అని, లోకం లో ఆకాశం అని చెపప బడింది. దేవతా సీ్ ి లచే నమసకరింప బడిన దేవి

దేవటా సీ్ ల
్ విశి
ి చే కీర్ ంి ప బడింది. ఉపాసకుడు నేతారనిన నిశచలం గా ఉంచి మనసుస తో మంతారక్షర రూపం మయిన పారణానిన దరిశసూ
పో షిణి అయిన దేవిని సేవిసే్ సరాిభీస్ాాలు సిదధ స్
ి ్ ాయ్ని త్రువాత్ శ్ోేకం లో చెపాపరు.

భువనేశిరి కాలి, పరచండ చండి, లలితా మొదల ైన దేవత్లకు హీుం, కీీం, హూ
ు ం, శ్రీం మొదల ైన ఏకాక్షర మంతారలినకాని పంచ దశ్ాక్షరల
మంతారనిన కాని, సరేిశిరుని శకి్ అయిన పర దేవతా యొకక శ్లీషామైన దశ మహా విదూలను కాని భకి్తో జపిసే్ స్ాట లేని సిదధ ులకు జనీ

భయమి అయిన పారణం వశం అవుత్ుంది. పారణ శకి్ వశం అయితే సరి శకు్లూ వశమైనటేే నని ఇరవెై నాలుగవ శ్ోేకం లో చెపాపరు --చివరి
శ్ోేకం

“ఏతాః కవీనాం పద కిమకరసూ,, పూతాః పరమోదం పద మావహంత్ు-గలతాఃసభకి్ దరవ మిందర వజఞరః,శ్లితాచలాదీశిర వలే భాయ్ాః”
కవులకు పాద సేవకుడెైన గణపతి భకి్ రస బంధురం గా ఇందరజఞ వృత్్ ం లో రచించిన శ్ోేకాలు కైలాస నాద పతిన అయిన పారితీదేవికి

పరమాందం కలి గించు గాక అని స్ బకానిన ముగించారు గణ పతి ముని.

పరమేశిరి విశి వాూపకతాినిన, విశిరూపానిన దరిశంచిన గణపతి ముని
శ్రీ కావూకంఠ వాసిషా

గణపతి ముని “ఉమా సహసరం

“చివరిదెైన పదవ శత్కం నలభై వ స్ బకం లో “పాదాకులక
వృత్్ ం “లో దేవి దివూ విభయతిని సందరిశంచి, ఆ అనుభయతిని
మనకూ అందజేస్ ునానరు. ఈ శ్ోేకాలన్నన పరమ పవిత్రం గా
భకి్కి పరాకాషా గా, ఆనందానికి అవధి రహిత్ం గా పదే పదే

మననం చేసుక నే రలతిగా ఉంటాయి. ఆ వెైభోగం చూదాదం –
”శమయ్త్ు పాపం దమయ్త్ు దుఖం, హరత్ు విమోహం

సుఫటయ్త్ు బో ధం –పరధయ్త్ు శకి్ం మందం హసిత్ం,
మనసిజ శ్ాసన కుల సుదృశ్ోనః “

అని మొదట శ్ోేకానిన చెపాపరు. మనీధ వెైఖరి అయిన శివుని ఇలాేలు పారితీ దేవి మందహాసం మన పాపాలను నివారించి దుఖాలను

నశింప జేసి, భరమలను తొలగించి, జఞానానిన వికసింప జేసి, శకి్ని పరకటంచాలని ముని కరరుక నానరు. రండవ శ్ోేకం లో –‘
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“ఆరాదర దయ్ాయ్ా పూరాణ శకా్య, దురషిా వశం వదవిసా పరాజఞ –అఖిల పురంధీర పూజఞూ నారల, మమ నిశ్లశషాంవిపదంహరత్ు “
దయ్తో అమీవారి మనసు మత్్ బడి శకి్ పూరణమై, చూపులతోనే లోకేశిర శివుని వశ పరచుక ని, లోకం లో ఇలాేండర చేత్ పూజింప బడుత్ూ
ఉనన పరమేశిరి ఆపదలను నశింప జేయ్ాలని వేడుక నానరు. ఇకకడి నుండి పరతి శ్ోేకం ఒక రస గుళ్క యిే.కవి కవితామృత్ దారయిే.
“శుదధ బారహీణి మోదయ దెైవం, త్త్ర సిసురక్షతి కామో దెైవం –సృజతి పదారాధన్ దృషిార్వ
ల ం,తానిాభారణయ మహిమా దెైవం “
సకలం అని నిషకళం అని విభజించ టానికి వీలు కాన్న దిందాినికి అతీత్మైన , సిత్సిసదధ ం అయిన బరహీలోని ఆనందం దెైవం. అంటే దెైవ
సిరూపం ఆనందమే అని అరధం. సృషిాంచాలి అనే బరహీ గారి కరరిక ఇచచ దెైవం.అంటే ఇకకడ దెైవ సిరూపం సృజ ఇచచ, పదారాధలలను
సృషిాంచే బరహీం లోని దురషిా దెైవం –అంటే సృషిా నిరాిహకం అయిన చూపు దెైవమ. సృజింప బడిన పదారాదలను భరించే బరహీం లోని మహిమ
దెైవం అంటే ధారణా శకి్ దెైవమ. త్రువాత్

“వికుీతౌ వికుీతౌ పరకృతిర్వ
ల ం, విషయిే విషయిే సతా్ దెైవం –దురస్ౌా దురస్ౌా పరమతిర్వ
ల ం, ధాూనే ధాూనే నిషాా దెైవం “
వసు్వులు నామ రూపాలతో వికారానిన పొ ందుత్ూ ఉండి,,వాట వికార రహిత్మైన పరకుీతి దెైవం. దృషిాకి గోచరం అయిేూ సమస్ విషయ్ాలలోనూ

ఉనికికి ఆధారమైన సత్్ దెైవామే. పరతి దరశన కిీయ్ లోను ఉనన బుదిధ దెైవమ . పరతి ధాూనం లో ఉనన నిషా అంటే దృఢమైన సి్ తి దెైవమ
నంటారు గణ పతి ముని. త్రువాతి శ్ోేకం లో –

“సూపరౌ్ సూపరౌ్ మాయ్ా దెైవం, చలనే చలనే శకి్ర్వ
ల ం –తేజసి తేజసి లక్షీీ ర్వ
ల ం, శబేద శబేద వాణీ దెైవం “
పరతి సపందన లోని మహా శకి్ దెైవమ. పరతి కదలిక లోని చలన ఆవశూక శకి్ దెైవమ. పరతి తేజసుసలోని కాంతి దెైవమ. పరతి ధినిలోని చెవులకు
వినిపింప జేసే శకి్ దెైవమ అని వివరించారు.

“హృదయిే హృదయిే జీవర్వ
ల ం, శ్రరేశ శ్రరేశ ధాూయ్దెద ్ధ వం –చక్షుషి చక్షుషి రాజర్వ
ల ం, మయలే మయలే పరరత్ప దె్ వం
ధ “
పరతిగుండేలో జఞగరూకం అయిఉండేది దెైవం. పరతి శిరసుసలో ధాూనించేది దెవ
ై మ. పరతి కంటలో పరకాశించేది దెైవమ. పరతి మయలాధార చకీం లో

పరజిలించేది దెైవమ.

“అభితో గగనే పరస ర్వ
ల ం, పృధివీ లోకే రోహదె్ వం
ధ –దినకర బ్బంబే దీపూదె్ వం,సి
ధ
త్ కర బ్బంబే సినిచదె్ వం”
ధ
ఆకాశం అంతా వాూపించేది దెైవం. భయమిలో మోలిచేది దెైవం. సూరూ మండలం లో వెలిగేది దెైవం. చందర మండలం లో అమృతానిన సరవించేది
దెైవం అనానరు.

“శ్ాీవం శ్ాీవం వేదూం దెైవం, నామం నామం రాధూం దెైవం –స్ాీరం స్ాీరం దారూం దెైవం, వారం వారం సు్త్ూం దెైవం “
మాట మాటకి విని తెలుసుకరన దగింది దెైవం. నిత్ూం పరణామం తో ఆరాదించేది దెైవం. సీరణ చేస్ ూ చేస్ ూ ధారణ తో పొ ందదగింది దెైవం. అనేక
రకాలుగా వరించి సు్తింప దగింది దెైవం.
“శుీతిషు వటూనాం గాీహూం దెైవం, గృహినా మగౌన త్రపయం దెైవం –త్పతా శ్రరేశ పుషా ం దెైవం, య్తీనాం హృదయిే శిషా దెైవత్ం “
బరహీ చారులకు వేదాధూయ్నమే ఆశీమ ధరీం అయిన త్పసుస. అదే వారికి దెైవం. గృహసు్లకు అగిన హో త్రమే దెైవం. త్పసుస చేసేవారికి

శిరసుసలో వృదిధ పొ ందినదే దెైవం. సనాూసులకు దహరా కాశం లో వుుతి్ రహిత్మై ఆత్ీ రూపం లో మిగిలిందే దెైవం.

“నమతా పుశ్ైపఃపూజూం దెైవం, కవినా పదాూరాధూం దెైవం –మునినా మనస్ా ధేూయ్ం దెైవం, య్తినా స్ాిత్ీని శ్ోధూం దెైవం “
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నమసకరించే వాడికి పుషాపలతో పూజింప దగినదే దెైవం. కవికి పదాూలతో ఆరాధింప బడేదే దెైవం. మునికి మనసులో దాూనింప దగినదే దెవ
ై ం.
ఇందిరయ్ నిగీహుడెైన య్తికి త్నలో శ్ోధింప దగిన అంటే త్న మయల రూప సిరూప మైనదే దెైవం అంటారు. త్రువాత్

“సు్వతాం వాచో విడధ దె్ వం,సీరతాం
ధ
చేత్ సుసుటయ్ దె్ వం
ధ –జపతాం శకి్ం పరదయ్ దె్ వం,
ధ
నమతాం దురిత్ం దమయ్త్ దెైవం “
స్ో్ త్రం చేసే వారి వాకుకలను సు్తి సమరాదలను చేసేదే దెైవం. ధాూనించే వారి చితా్నిన వికశింప జేసేదే దెైవం. మంత్ర జపం చేసే వారి శకి్ని
విజుర మిాంప జేసేదే దెైవం. నమసకరించే వారి పాపాలను నశింప జేసేదే దెైవం.
“వాచో వినయ్ం దాిహౌన దెైవం, పారణాన్ వినయ్ దిిదుూతి దెైవం –కామానిినయ్ చచందేర దెైవం, బుదీదరిినయ్ త్ూసరేూ దెైవం “
అగినలో ఉండి వాకుకలను ఉపదేశించేది దెైవం. మరుపు లో ఉండి పారణాలను నడిపేది దెైవం. చందురనిలో ఉండి నియ్మించేది దెైవం సూరుూనిలో

ఉండి బుదుధలను పేరరేపించేదే దెైవం. వివరం గా చెపాపలంటే –అగిన వాగేదవత్ అని వేదం చెపిపంది. అంత్ రిక్షం లో వాూపించిన జయూతిలో ఉనన

శకి్ పారణులకు చలన శకి్ కలిగిస్ ుంది. కరరిక తో మరణించిన వాడు చందర లోకం చేరుతాడు. కనుక చందురడిలో ఉండి కామాలను నియ్మిస్ా్డు.
సూరుూడు బుదిధ పేరరేపకుడు అని వేదం అననది. దీనికి గాయ్తీర మంత్రమే స్ాక్షూం.

“హృదయిే నివసద్ గృహణ దె్ వం,
ధ
వస్ౌ్ నిస్ాదిిసృజ దె్ వం
ధ –కంఠే నివాసత్రర వద దె్ వం,
ధ
కుక్షౌ నివసరరపచ దె్ వం
ధ “
హృదయ్ం లో స్ాక్షిగా ఉండి అంత్టని తెలుసుకరనేదే దెైవం. పొ తి్ కడుపు నుండి మలిన పదారాధలను విసరిజంచి, నిరీలతాినిన కలిీ ంచేదే దెైవం.
కంఠంలో ఉండి పరవచనం చేసేది దెైవం. పొ టా లో ఉండిద తిననదానిన జీరణం చేసేది దెైవం. “దేహే నివాసదిిచలదె్ వం,
ధ
పంచ పారణాకారం దెైవం –
భాగి సమస్ స్ాూనేన దెైవం, స్ాిహాకారే త్ురపూ దె్ వం
ధ “
దేహం లో సి్ రం గా ఉండి కదిలేది దెైవం. పంచాపారణాకారం కలది దెైవం. స్ాిహాకారం లో త్ృపి్ చెందేది దెైవం.
“భిభరనానరల వేషం దెైవం, శుభర దరసిీత్ విభారదె్ వం
ధ –అభరమ దాపహ చికురం దెైవం, విభరమ వాస స్ాథనం దెైవం “’
సీ్ ి వేషం ధరించిన ది దెవ
ై ం. తెలేని చిరునవుి పరకాశం కలది దెైవం. న్నల మేఘానిన మించిన కేశ్ాలు కలది దెైవం. విలాస్ాలకు నిలయ్మైనది
దెైవం.

“శ్రత్ జయూతి రిదనం దెైవం, రుచి బ్బందూప మరందం దెైవం –లావణాూమృత్ సదనం దెైవం, సమర రిపు లోచన మదనం దెైవం
చందురని వంట ముఖం కలది దెైవం. కాంతి బ్బందువులతో సమాన మైంది దెైవం. స్ౌందరూం అనే అమృతానికి నిలయ్మైంది దెైవం. కామారి
అయిన శివుని నేతారనందకారకం దెైవం.
“లక్షీీ వీచి మదలికం దెైవం, పరజా ఞ వీచి మదీక్షం దెైవం –తేజయ వీచి మదధరం దెైవం, సమీద వీఛి మదసూం దెైవం “
శ్ోభా త్రంగాలతో కూడిన లలాటం కలది దెైవం. చినీయ్ త్రంగ ముల చూపు కలది దెైవం. తేజసుస అనే త్రంగ సహిత్మైన కింది
పదవికలది దెైవం. ఆనంద త్రంగ భరిత్మైనది దెైవం.

“కరుణాలోలిత్ నేత్రం దెైవం, శ్రీ కారాభ శ్ోీత్రం దెైవం –కుసుమ సుకరమల గాత్రం దెైవం, కవి వాగైి భవ పాత్రం దెైవం “
దయ్ అలలాేగా పరసరిస్ ునన కనునలు కలది దెైవం. సంసకృత్ం లో, తెలుగులో రాయ్బడే శ్రీ అనే అక్షరానిన పో లిన చెవులు కలది దెైవం.
కుసుమ కరమల శరలరం కలది దెైవం. కవి వరణన లకు ఆసపదమైనది దెైవం.

“హిమవతి శ్ైలే వూక్ ం దెైవం,సిత్ గిరి శిఖరే కీీడ దె్ వం
ధ –త్ుంబురు నారద గలత్ం దెైవం, సురముని సిదధ ధాూత్మ్ దెైవం “

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

హిమాలయ్ాలలో ఉమాదేవి గా విరాజిలేే ది దెైవం. కైలాస శిఖరం పై కీీడించేది దెైవం. త్ుంబురు నారద భక్ గాయ్కులచే కీర్ ంి ప బడేది దెైవం.
దేవత్లు, మునులు, సిదధ ుల చేత్ ఏకాగీత్ తో దాూనింప బడేది దెైవం,

“కిచిదపి రతి శత్ లలిత్ం దెైవం, కిచి దపి సుత్రాం చండం దెైవం –భక్ మనోనుగవేషం దెైవం, యోగి మనోనుగ విభవం దెైవం “
ఒక చోట అనేక విలాస్ాలతో స్ౌమూం గా ఉండేది దెైవం. వేరొక చోట మికికలి భయ్ంకర ఉగీ రూపం లో ఉండేది దెైవం. భకు్ల మనసుసలను
బటా బాహూ ఆకారాలు ధరించేది దెైవం. అమోఘమైన సంకలపం ఉనన యోగుల మనసుసలను అనుసరించి ఐశిరూం కలది దెైవం.
“చరితే మధురం సు్వతాం దెైవం, చరణయ మధురం, నమతాం దెైవం –ఆధరే మధురం శంభోర్వ
ల ం, మమత్ుస్ నేూ మధురం దెైవం “
స్ో్ తారలు చేసే వారికరసం త్న చరూలోే మధురమైనది దెైవం. నమసకరించే వారి కరసం పాదాల య్ందు మధురమైనది దెైవం. పరమ శివుని
కరసం అధరోసా ం లో మధురమైనది దెైవం. పుత్ురడెైన గణపతి కి మాత్రము స్ నూం లో మధురమైనది దెైవం.

భుజ భురత్ విసా ప భారం దెైవం, పద దురత్ సంపతాసరం దెైవం –లాలిత్ నిరజ ర వీరం దెైవం, రక్షిత్ స్ాతిిక ధీరం దెైవం “
బాహువులోే జగత్ు
్ యొకక రక్షణ భారానినవహించేది దెైవం. అనిన సంపత్ు
్ లకు పాదములు కలది దెైవం. దేవ వీరులను లాలించేది దెైవం.
సత్ి గుణ పరధానుల ైన జఞానులిన రక్షించేది దెైవం. ఇరవెై నాలుగో శ్ోేకం లో

“రమణ మహరేి రంతే వాసీ, మధూమ పుతోర నరసింహసూ –వాసిషా ో య్ంమరుతాం మాత్ు రీ ణపతి రంఘిరం శరణ ముపైతి “
అరుణాచలం లో ఉంటుననభగవాన్ శ్రీ రమణ మహరిి శిషుూడు, శ్రీ నరసింహ జనకునికి మధూ త్నయ్ుడు, వసిషా గోతోరదావుడు అయిన ఈ

గణపతి కవి, దేవ మాత్ అయిన ఇందారణీ దేవి చరణాలను ఆశీయిసు్నానడు. అంటూ చరణ మే శరణం అని భకి్గా ఆరి్గా అమీ
పాదాలనాశీయించారు కవి ముని. చివరగా ఇరవెై అయిదవ శ్ోేకం –

“తిరభువన భరు్ఃపరమా శకి్ః, సకల సవితీర గౌరల జయ్తే –త్నునతి రేషా గణపతి రచితా –పాదాకుల పారంతా జయ్తి “
మయడు లోకాలకు పరభువు అయిన పరమేశిరుని సరోిత్ురూసా శకి్, విశ్ాినికి జనని అయిన ఉమాదేవి సరోిత్్ మం గా విరాజిలుే తోంది. గణపతి
కవి “పాదాకుల వృత్్ ం “లలో రచించిన శ్ోేకాలతో పరశస్ ం గా ముగిసిన శ్రీ ఉమా దేవి సు్తి సరోిత్ురూసాం గా విలసిలే ు తోంది అని గణ పతి
ముని త్న వెయిూ శ్ోేకాల “ఉమా సహస్ారనిన “చాలా అరధ వంత్ం గా ఎవరికైనా అమీ వారి పాదాలే శరణు అవే దారి చూపిస్్ ాయి అని,
సందరాానికి త్గిన ”పాదాకుల వృత్్ ం “ను ఎనునక ని మధుర మధురం గా దేవీ గానానిన చేసి అందులోని మాదురాూమృతానినత్నివార గోీలి,
మనకూ ఆ అమృత్ రససేవనం అందించి ధనుూలని చేశ్ారు.

గణపతి ముని రచించిన వెయిూ శ్ోేకాలతో,వాటకి చకకని అరధ తాత్పరాూలను శ్రీ పనానల రాధాకృషణ శరీ గారు మనసుసకు హత్ు
్ కరనేటే ు
రాసిన”ఉమా సహసరం “ పుస్ కం 555పేజీల ఉదీ ంా ధం. దీనిని ఫిబరవరిలో శ్రీ రమణాశీమానిన దరిశంచినపుడు క నానను. కాని జూల ై దాకా
చదవ టానికి అవకాశం కలగ లేదు., జుల ై 18న చదవటం పారరంభించి నినన అంటే ఆగస్ట్ా 17న నెల రోజులోే పూరల్ చేశ్ాను. ఎకకడికకకడ ఎనోన
క త్్ విషయ్ాలు ననున ఆకరిించాయి వాటని మీ అందరికి తెలియ్ జేయ్టానికే క నిన వాూస్ాలు రాసి గణపతి మునికవి ఆంత్రాూనిన తెలియ్
జేసే చిరు పరయ్త్నం చేశ్ాను. దయ షాలన్నన నావి. మహత్ు
్ అంతా మహన్నయ్ులు కావూ కంఠ వాసిషా గణపతి ముని కవి గారిది అని వినమరం

గా వినన వించు క ంటునానను. ఇంత్ట గొపప గీంధం చదివే మహదాాగూం నాకు ఏ పురాకృత్ సుకృత్ం వలే నో లభించిందని, ఉమా దేవి
అనుగీహమే ననున పేరరేపించి చది వి చిందని ని నముీత్ునానను.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

310

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

శ్రీ కృషు
ణ డు ఇందురని అవతారం
భగవాన్ శ్రీ కృషు
ణ డు ఇందురని అవతారం అని వేదాల ననుసరించి శ్రీ రమణ మహరిి కి గురువు ఆయ్నతో ‘నాయ్నా “అని గౌరవం

గా పిలిపించుక నన కావూ కంఠబ్బరుదాంకిత్ులు వాసిషా గణపతి మునిఅభిపారయ్ పడా్రు వేదాలలో కుత్ుసని స్ారధి గా చెపపబడిన వాడే
కృషు
ణ డు. కుత్ుసడు అంటే అరుజనుడు. ఋగేిదం 4-17-14 మంత్రం లో ఇందురడు సూరుూని రధ చకాీనిన తొలగించి య్ుదధ ం లో అరుజనుని

పరాభవానునండి కాపాడి నటు
ే ఉందట. కృషు
ణ డే సూరుూని కూడా మాయోపాయ్ం చేత్ కూల గొటాాడని ఆ రుకుక తాత్పరూం. అత్ని శరలరానికి

మయల భయత్ం భయమి. స్ాధారణం గా అందరి శరలరాలకు భయమియిే పరకృతి మరి కరుణడికి అవటానికి పరతేూకత్ ఏమిట ?/అని విత్రికంచి గణపతి
ముని భయదేవి అంశ్ావతారం పొ ందిన సీ్ క
ే తేలిచ అదీ విశ్లషం గా తెలియ్ జేశ్ారు. కనుక కుతిసత్ుని రక్షించిన ఇందురడే
ి ి అత్డు జనిీంచి నటు

కృషు
ణ డు అని తేలాచరు. అంశ్ావతారానికి అసలు అవతారానికి భేదం లేదని కృషు
ణ ని ఇందారవతారం గా నిగమాలు పేరొకనానయి అని తెలిపారు.
భారత్ ఇతి హాసం లో కృషు
ణ ని “శ్ౌరి
‘అనానరు. వేదాలలో “శూర దేవుని పౌత్ురనిగ వరిణంచి
“శ్ౌర దేవుడు “అనానరు. ఇతిహాసం లో దేవా అనే
పదానిన వదిలేశ్ారు. ఇందురనికి శ్ౌర దేవత్ిం కూడా

అవతార సంబంధమే అని మంత్రం చెబుతోంది ఈ మంత్రం
కర్ “పురుహనాీ రుషి “.ఆ మంతారరధం –”శ్ౌరదేవుడెైన
ఇందార !లేగ దూడలను తీసుక ని వచిచత్లిే ఆవు దగీ ర
పాలను

కుడిపించే

వాడి

లాగా

పరలోకం

చేరిన

కుమారులను మయడు లోకాలలోనూ గాలించి వాళళను
తెచిచ బతికించి పారణ పేరరణ చేయి. “.భాగవత్ం దశమ
సకంధం

లో

శ్రీకృషు
ణ డు

చనిపో యిన

బారహీణుని

బారహీణ

కరరిక

బాలకులను

మేరకు

పిలిచి

పునరలజవిత్ులను చేసిన కధ మనకు తెలిసిందే. ఈ రండు
మంతారలకు కర్ అయిన పురుహనాీ రుషియిే భాగవత్ం

లో శ్రీ కృషు
ణ ని విదాూ చెలికాడు అయిన కుచేలుడనే
సుదాముడు.

అత్డు

పేరమతో

తెచిచసమరిపంచిన

గుపపడు అటుకులు గీహించి అత్నికి స్ాట లేని సంపద
నిచిచ ఆదరించాడు బాలూ సఖుడెైన కృషు
ణ డు.

ఋగేిదం 4-32-22- రుకుక లో కృషు
ణ డు

నందుడు అనే గోపాలకునికి పుటా న పుత్ురడని ఉంది.

అదే భాగవత్పురాణం

భారతేతి హాస్ాలలో కృతిరమ

పుత్ురడని పేరొకనానయి. కనుక కృషు
ణ డు ఇందురని అవతారమే నంటారు వాసిషా ముని. ఇందురని కి ఉనన “వసు “శబాదనికి “దేవా “కలిపితే
వచేచది వసుదేవ నామమే. దానికి పుతారరధ కం గా వచేచ పేరే “వాసుదేవ “.ఈ రండు మంతారలకు రుషి వసిసా ుడు. రండయ మంత్రం లో
వసిసా ుడు”మనూ మానుడు “ను త్న శత్ురవు గా పేరొకనానడు. మరి వసిసా ుడు అంత్ట గొపప వాడికి శత్ురవు స్ామానుూడేవడు అవుతాడు
అని పరశినంచుకరవాలి. ఇకకడ క ంత్ దూరా లోచన చేయ్ాలంటారు “నాయ్న “.వసిషా శత్ురవు అంటే వసిసుడటడికి శత్ురవు కాదు ఆయ్న

పురోహిత్ుడు గా ఉనన రాజుకు శత్ురవు అని తీసుకరవాలని వివరణ ఇస్ా్రు. వేదాలలో సుదాసుడు అనే వాడు ఈయ్న శత్ురవు అని ఉంది .
సుదాసుని త్ండిర పిజ వసుడనే వాడు రాజు. త్ండిర క డుకు లలో ఒకరితో మనూ మాన వంశ్రకులు య్ుదధ ం చేశ్ారు. ఆ య్ుదధ ం లో ఇందారదుల

అనుగీహం పొ ంది రాజు దేవకుని చంపాడు. కనుక దీనిని బటా య్ుదధ ం చేసింది సుదాసుడే అని నిరాధరించారు కావూ కంఠులు. పది మంది
రాజులు ఇత్ని శత్ురవులని చెపప బడింది. అందులో “భేదాకుడు “అనే రాక్షసుడు కూడా ఉనానడు. ఈ య్ుదధ ం య్మునా నదీ తీరం లో

జరిగింది అని సపషా ం చేశ్ారు గణపతి ముని. దేవకుని రాజధాని మధుర అకకడే ఉంది. దేవజుడితో బాటు అత్ని కుమారులూ చచాచరు.,
అపుపడు దేవకుని త్ముీడు” ఉగీసేనుడు “రాజయ్ాూడు. ఈ రాజరికం అకస్ాీత్ు
్ గా లభించింది దీనికి కినిసిన కంసుడు అత్నిన బంధించి
తానే రాజై ఆరుూలనద రలన ఓడించాడు. వాళళళ దికుక లేక పారిపో య్ారు అని భాగవత్ పురాణ కధనం.
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ఇంత్కీ మనకు దీని వలే
తెలిసినద మి
ే ట

?దేవకుని

కూత్ురు”

వికుంఠ.

“దేవకుని కూత్ురు కనుక దేవకీ అయింది. దెైవకి అనే

పదం పారకృత్ భాష లో దేవకీ అయింది. వెైకుంఠ
నామం కృషు
ణ నికి చెందేది. ఈ పేరు తో కృషు
ణ డు
మంత్రం దరషా అయ్ాడు. కృషు
ణ డు అనే పేరఇంక కరు

కూడా మంత్రం దరసాగా ఉనానరంటారు గణపతి ముని.

ఈయ్నే పాండవుల పితామహుడెైన దెైిపాయ్న

మహరిి అనబడే వేద వాూసుడు. ఇంత్ దూరం

ఆలోచించి కావూ కం ఠులు నిరణయ్ాలు చేస్్ ారు వారి

సూక్షీ దృషిాకి అందనిది లేదు. ఇలాంటవి ఎనోన వారు
“భారత్ చరిత్ర పరలక్ష “లో త్రవిి పో శ్ారు సంసకృత్ం లో

రాశ్ారు. మన కు తెలియ్ాలని శ్రీ రాణీ శ్లషాదిర శ్ాసి్ ి

గారు తెలుగు లోకి అందునా సులభ మైన తెలుగు

లోకి అను వాదం చేయ్గా శ్రీ గుంటూరు లక్షీీ కాంత్ం

గారు దీనిని 1961 లో ముదిరంచి తెలుగు వారికి చేరువ

చేశ్ారు ఈ ముగుీరు మహాను భావులకు ఆందర జఞతి
ఎంతో రుణ పడి ఉంది,

వీలు వెంట మరినిన గణపతి ముని గారి భారత్

కధలను అందించ టానికి పరయ్తినస్ా్ను

వేద పరమా (త్ీ)రధం
శ్రీ మైనేని గోపాల కృషణ గారు ఏంతో ఆతీీయ్ం గా
నేను త్పపక చదవాలని భావించి అమరికా నుండి ఆర్ర్ పై సిరలీయ్ క త్్ సచిచదానంద మయరి్ గారు ఆంగే ం లో రాసిన “వేదారధ మీమాంస “కు
వాడేరవు చిన వీర భదురడు చేసిన తెలుగు సేత్ పుస్ కానిన పంపారు. హెమదరాబాద్ లో ఉంటునన ఈ అయిదారు రోజులోే దానిన ఆస్ాంత్ం

చదివాను. ఎనోన విషయ్ాలను గుది గుచిచ ఒక చోట చేరిచ కరత్లామలకం గా వేదం ఎందుకు చదవాలి, అందులో ఉనన పరమారధం ఏమిట,
ఎందుకు దానికి దూరమై పో త్ునానం, పాశ్ాచత్ుూలు వేదం ను సరిగీ ా అరధ ం చేసుకర కుండా, ఏవేవో చదివి విపరలతారాధలను ఎలా రాశ్ారు,

దానివలన వేద పరామారాదనికి ఏరపడిన ఇబాంది ఏమిట అనన విషయ్ాలను నాలుగు వేదాలు ఉపనిషత్ు
్ లు, మహా భారత్ భాగవత్
రామాయ్ణ, మనుసురూత్ులు మీమాంస, శ్రీ శంకర, రామానుజ, మాధవాచారుూల భాషాూలు, స్ాంఖూ, నాూయ్ వెైశ్లషిక, బరహీ సూత్ర, భగవద
గలతాదుల నాధారం గా సవివరం గా శ్ాస్ ి పరమాణం గా చరిచంచి నిగుీతేలిచ అతి సరళ భాషలో ఇంగలేష్ లో రచించి త్న విశ్లష శ్లముషీ వెైభవానికి,
పరిజా ఞనానికి దరపణం గా “వేదారధ మీమాంస “ను రాసే్ అంత్కంటే సరళ సుందరం గా పరతి మాటను స్ాధికారికం గా పరతి భావానిన ఉజజ వల తేజయ

విలసిత్ం గా అనువాదం చేసి అసలు మయల గీందానేన చదువుత్ునానమనే అమోఘ అనుభవానిన కలిగించారు చిన వీర భదురడు. నిజం గా
వాణినా రాణి అనన చిన వీరభదరకవి అనిపించి, పద వీర భదురడే అనే నిశచయ్ానిన కలిపంచారు. మయల, అనువాద రచయిత్లిదద రికీ కై మోడుప

ఘటసూ
్ అందులో నేను తెలుసుక నన నాకు నచిచన ముఖూ విషయ్ాలను “వేద పరమా (త్ీ)రధం “గా మీ ముందు ఉంచుత్ూ, మీకూ ఆ
అను భయతిని పంచుత్ునానను.

ఋగేిద,య్జురేిదాలలో లో సత్ూమే జఞానమని, య్జా ం కర్ వూమని య్జనమంటే శుదిధ చేసే కరీ అని తెలియ్ జేశ్ారు. రుకుకల దాిరా

వరిణంప బడింది స్ామం దాిరా గానమైంది. అధరిం అనిన వేదాల స్ారమే. య్జన మారాీనికి దారి చూపింది “అధరుిడు “. ఆయ్న పేర ఆ

వేదం పిలువ బడింది. భురగువులు కూడా ఆయ్నకు సమానమే అందుకే దానికి అధరాిన్నీరసం లేక భురగాిన్నీరసమని పిలుస్ా్రు, కైవలూ పధం
నాలుగు క ముీలు కల వృషభం అ క ముీలే నాలుగు వేదాలు య్జన మారీ ం లో పరమ పురుషుడిని తెలుసుకరవాలి. పరతిదీ ఈశిరునితో
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కూడుక ని ఉంది అనే భావం రావాలి. వేద వృక్షానికి పూసిన పువేి స్ామ వేదం. మానవుడిలో ఉనన బరహాీన్ ను ఎరుక పరచేదే అధరి వేదం.
వేదాలోే య్జన య్ాగాదులకు సంబంధించింది అంతా “త్ిం “, భగ వంత్ుని గుణ గణాలను వరిణంచేది “త్త్ “ వేదాంత్ం బారహీణ, ఆత్ీల
ఏకతాినిన తెలియ్ జేస్ ుంది.

వేదాలు ఎ భేదామయ లేకుండా ఒకే విషయ్ానిన గయరిచ చెపాపయ్ని భగవత్ పాదులనానరు. జీవిత్ం లోని అత్ుూననత్ సూత్రం గా సతాూనిన
పరతిసిాంచటం ఉపనిషత్ు
్ లు చేసిన గొపప పని అని “లూడర్స “వివరించాడు. ఏధరాీనిన బరహాీనిన ఎరుక పరుసు్ందయ అదే వేదం. కరరిన

కరరకలను తీరచటానికే వేదానిన వాడుకర రాదు అంత్కు మించిన అమయలూ జఞానం ఉందని గీహించాలి. మానవ జీవిత్ం లో ఏ కరీ అయినా

య్జా మ.ే అదొ క ఆరాధనా కారూ కీమం. మన కరరికలు తీరుచకరవటం కరసం దేవత్లకు అరిపంచే కానుకలే య్జా ం. య్జా ం మానవులిన దేవత్లిన
కలిపి ఉంచే ఒపపందాలు. య్జా ం చేయ్క పో వటం అమానుషం, స్ామాజిక ఉపదరవం. దేవత్లు పురుషుడిని హవిసుస చేసి య్జా ం చేశ్ారు.

అంటే మానసికం గా చేశ్ారని భావం, పరపంచం మహా పురుషుని దేహం. య్జా ం చేయ్టం పురుష సిరూపమే అవుత్ుంది. య్జమాని య్జా ం
హవిసుస, అగిన అన్నన పురుషుడే. “పురుషాత్ీకం సరిం “అననది వేదం. భగవంత్ుడు త్నలోని సమస్ జీవులిన వెలికి తీసి వాట అనుభవం
కరసం త్న సరిస్ాినిన వారికి పరస్ాదిస్ ునానడు. ఈ సృషిా భగవంత్ుడు చేసే య్ాగమే.

య్జా ం చేసేటపుపడు మానవుడు త్న పాత్ అసి్ తాినిన దేవత్లకు హవిసుసగా అరిపంచి దగధం చేసుక ంటాడు. ఏరూపం లో క లిసే్

ఆయ్న ఆరూపం లో చేరువౌతాడు బగవంత్ుడు. బారహీణాలు ఆరణూకాలు య్జఞానిన ఒక కారుణూ కరీ గా మారాచయి. త్న మంచికరసం

చేసేది య్జా ం. సమస్ పారణులకరసమయ జఞానోదయ్ం కరసం చేసే్ మహా సత్రం అంటారు. అందరం బరహీ, దేవ, పిత్ృ, మనుషూ, భయత్ య్జఞాలనే
పంచ మహా య్జఞాలు చేయ్ాలిసందే.. వేదం అధూయ్నం చేస్ ూ చిత్్ ఏకాగీత్, ఇందిరయ్ నిగీహం, సి్ త్ పరజాత్, ఆధాూతిీక శ్రలం, య్శసుసలో

అభివృదిధ బారహీన్ కు హవిసుసలంద జేయ్టమే బరహీ య్జా ం. త్న దగీ ర ఏది ఉందొ దానిన భగ వంత్ుడికి సమరిపంచటం దేవ య్జా ం.
బీదలకు, అవసరమునన వారికి స్ాయ్ం చేయ్టం మనుషూ య్జా ం. సరి భయత్ కరటకీ వీల ైనంత్ స్ాయ్ం చేయ్టం, పేరమించటం భయత్ య్జా ం.
మొత్్ ం జీవ కరటతో సంబంధమే భయత్ దయ్. మనిషి విశి పరణాళ్క లో ఒక భాగం. మనిషి శ్ాశిత్, అతీత్మైన దానితో బాటు తాతాకలిక
అసి్ త్ిం తో కూడా ముడి పడి ఉంటాడు. త్నకరసం తోటవారికరసం భగవంత్ుడికరసం జీవించటమే అనినటకనాన ఉత్ురూసా మైన య్జనం.

ఉపనిషత్ు
్ లు –పరజఞ పతియిే త్నను తానూ ఒక మహా య్జన పశువుగా భావించి త్నను తానె య్జా ం చేసుక నానడని చెపిపంది

మనిషి జీవిత్మంతా స్ో మయ్ాగమే నంది. పరపంచమే ఒక హో మం. భయమి దాని ఇంధనం. అగిన దాని పొ గ. రాతిర దాని మంట. చందురడు

భసీం. నక్షతారలు విసుఫలినాీలు ఈ అగినకి దేవతాలు వరాినిన హవిసుసగా సమరిపస్ా్రు. దాని నుంచి అననం వసు్ంది మనిషి ఒక అగిన.
అత్డికి దేవత్లు అనాననిన హవిసుసగా అరిపస్ా్రు. దానినుంచే జీవిత్ం పుడుత్ుంది. పరబరహీ మనిషిలోనే ఉనానడు. మనిషి తినేది అంతా
పరబరహాీనికి నెైవేదూమే. కౌతికీ ఉపనిషత్ు
్ –మనిషి నిదరపో త్ునాన మలకువ గా ఉనాన నిరిిరామం గా య్జా ం చేస్ ుననటేే ల కక అని చెపిపంది
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సిరలీయ్ ఉపుపలూరి గణపతి శ్ాసి్ ి య్జఞాల

ఘటాాలు అధూయ్నం, పారాయ్ణ య్జా ం చేసిన
దానితో

సమానమే

అనానరు.

స్ాిధాూయ్

పరవచానలకు మించిన య్జా మే లేదు. బరహీ
జఞానమే మానవ జీవిత్ పరమారధ ం. భయత్ భవిషూత్
వర్ మానాల మీద ఆధిపత్ూం ఎవరికి ఉందొ , ఎవరు
ఈ పరపంచానికి అతీత్ం గా ఉనానడయ ఆయ్నే

శ్ాశిత్ుడు నిత్ూ నూత్నుడు. ఆయ్నే మర్ య
పరపంచం

లో

ఉనన

అమరు్యడు,

అత్డు

మృత్ుూవుకు భయ్ పడడు. గాఢం గా కరరుక నే
వారికి పరమ ధామం లో పరతిదీ ఏక రూపం

ధరించినటేే ఉంటుంది. అనినట లోను పని చేసే ఏక
సూత్రమే

బారహీన్

అని

ఆరణూనూకాలు

అంటునానయి, అందరిలోనూ ఉననది ఒకటే ఆతాీ.
ఇవాళ ఉననది రేపు ఉండబో యిేది ఆయ్న ఒకకడు

మాత్రమ. పరమ పదం లో దివూ రూప రహిత్ుడెైన
పురుషుడి నుంచే దేవ మనుషూ జీవరాశులన్నన పరభ
వీసు్నానయ్ని

ముండకరపనిషత్

అంటోంది.

దేవాత్ల ైనా బారహాీన్ ను దాట ముందుకు పో లేరు.

ఈ మహా సత్ూమే వేద స్ారం ఆ సత్ూం తెలియ్క
పో తే స్ారాంశం బో ధ పడదు “నా వేద వినీనుతే
త్మ బృహంత్ం “.
వేదాలు
ఉనానయి.

ఒక

దానిక కట

సత్ూం

అనుసంధించుకునే

జిజఞాస,

మీమాంస

వలే నే

గోచరిస్ ుంది. “పో స్ట్ా మోడరన్ య్ుగ తాతిిక పధ్ధ తి

అయిన “హెరీ నూూట క్స “అంటే ఇరవయ్ూవ

శతాబద పు పాశ్ాచత్ూ తాతిికులు త్త్ి శ్ాస్ ంి లో తాము క త్్ గా కనుక కనే సత్ూం ఏదీ లేదని తాము పారచీన త్త్ి వేత్్ల రచనలను మళ్ళళ

పూరి్గా చదివితే సరిపో త్ుందని భావించారు. గత్ పది హేను వందల ఏళళేగా భారతీయ్ ఆచారుూలేవిరూ తాము క త్్ గా యిేదరశనానిన పరతి
పాదిస్ ుననటు
ే చెపప లేదు.. పాత్ వాటకి భాషాూలు మాత్రమ రాసు్నానరు. భాషూ సంపరదాయ్ానికి “హెరీ నూూటక్స”కు తేడా ఉంది. భాషూం
లో భాషూ కారుడు ఏదయ ఒక సంపరదాయ్ానికి బదుధడెై రాస్ా్డు కానిహిరీనూూ టక్స త్టసథ భావం తో నిషపక్ష పాత్ం గా, ఎటు వంట
లోగో సేంతిరజం లోను కాకుండా పారచీన రచనలను అరధం చేసుక ంటుంది . ఇదే విధానానినపదీ విభయషణ్ శ్రీ క త్్ సచిచదానంద మయరి్ గారు

అవలంబ్బంచి వేద స్ారానిన అరధం చేసుక నే పరయ్త్నం చేశ్ారు. ఇది నేడు భారత్ దేశ్ానికి అత్ూంత్ అవసరమైన రచన ‘అందుకే నాకు ఇషా ం
“అని అనువాదకులు శ్రీ చిన వీర భదురడు సపషా ం గా తెలియ్ జేశ్ారు.
“శబద బరహేీతి య్చేచదం శ్ాస్ ంి వేదాఖూ ముచూతే –త్దిషూదిధస
ీ ా త్
ి ం సరిమేకేన పరమాత్ీనా “
వేదం గా పిలువ బడే ఈ శ్ాస్ ంి అంతా శబద బారహీ సిరూపం గా, పరసిదధ ి కకికనది అంతా కూడా ఆ పరమాత్ీ వలే నే పేరరేపిత్ మైంది. ఆయ్నలోనే
పాదుకుని ఉంది.. (తాంతిరక వారి్కం లో కుమారిలుడు )

బారహీణాలు కదా కమామీషు
జూన్ తొమిీది స్ో మవారం మా అమాీయి ఛి స్ౌ విజయ్ లక్షిీ , మా మనవడు ఛి సంకల్ప –అంటే మా పదద బాాయి శ్ాసి్ ి క డుకు కలిసి ఆర్
ట సి వారి పాకేజ్ టూర్ లో శ్రీ వెంకటేశిర స్ాిమి దరశనానికి హెమదరాబాద్ నుండి తిరుమల వెళాళరు. మంగళ వారం ఉదయ్ం చేరి దరశనం
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పూరల్ చేసుక నానరు అన్నన వాళళళ దగీ రుండి తీసుకుని వెళే ారట. పరస్ాదం లాడూ్దలు కూడా వాళళళ కల క్ా చేసి ఇచాచరట. పదాీవతీ అమీవారి
దరశనం శ్రీ కాళ హసి్ చూపించి మళ్ళళ రాతిరకే బయ్లేదరి బుధవారం ఉదయ్ం హెమదరాబాద్ చేరారు. తిరుమలలో దేవస్ాథనం బుక్ స్ాాల్ కు వెళ్ళన
మా అమాీయికి అకకడ క త్్ గా పరచురించిన “బారహీణాలు “కనపించాయి “నానన అనినట మీదా రాశ్ారు కాని బారహీణాల పై రాయ్లేదే
“అనుకరని ఒక పుస్ కం క ని తీసుక ని వచిచంది నాకరసం. దీని పరధాన సంపాదకులుఆచారూ ఎస్ట్ బ్బ.రఘునాదా చారూ గారు.
దానిన

ఆ

పూట

నుంచే

చదవటం

మొదలు పటా నాలుగు వందల య్ాభై
పేజీలను అయిదు రోజులోే పూరి్చేశ్ాను.
బాగా ఉంది. అంత్కు ముందెపుపడయ ఇరవెై
ఏళళ

కిీత్ం

అరణూకాలు

చదివాను.

ఇందులో క నిన కధలు బాగునానయి
వాటన్న

అందులోని

బారహీణాల

విశ్లషాలను

వెైశిస్ా్యనిన

తెలియ్

జేయ్టానికి “ఆరణూకాల కదా కమా
మీషు “శ్రరిికతో రాయ్టం ఈ రోజు నుంచే
మొదలు పడుత్ునానను. నాకు తెలిసిన,
నచిచన

విషయ్ాలను

అందరికి

అందివిటమే నా ఉదేదశూం. ఇదొ క దారి
చూపే పనే కాని లోత్ులను త్రచి చూపే
పనికాదని సవినయ్ం గా మనవి చేస్ ూ
పారరంభిసు్నానను.

బారహీణాలు అంటే ఏమిట ?
వేదాలు భగవంత్ుని నిశ్ాిస్ాలు. అవి
రుక్, య్జు, స్ామ అధరాిలని నాలుగు.
వీట మయల గీంధాలను “సంహిత్లు
“అంటారు.

ఇవన్నన

దాదాపు

ఛందయ

బదధ మంతారలే. కనుక మంత్రభాగమన్న పేరు. దేవాతా సు్త్ులు, య్జన య్ాగాది వెైదిక కరీలు, ధారిీక పరకిీయ్లు, తాతిిక చింత్నలు వేదాలలో
పరతి పాదించ బడా్యి. మంత్రం దరసాల ైన మహరుిలు భావన లో వీటని దరిశంచారు. అందుకే వారు మంత్ర దరషాలు అయ్ాూరు. వారు దరిశంచిన
మంతారలనుపయోగించి వివిధ దేవతారూపం లో ఉనన భగవంత్ుని ఆరాధించటమే య్జా ం. య్జా ం చరా చర సృషిాకి సుఖ సంతోషాలను త్ుషిాని
పుసిాని ఇసు్ంది. య్జన య్ాగాలకు క నిన పదధ త్ులునానయి. వాటలోే స్ామాజిక దురషిా, తాతిిక చింత్న, ధరాీసకి్ ఉంటాయి. సంహిత్ను
సరిగీ ా అరధం చేసుకుని అనేక కరీలలో ఉపయోగించుకుంటూ, అందు లోని స్ాంకేతిక
“బారహీణాలు”

అనానరు.

ఇవి

గదూం లో

ఉంటాయి.

వేద

పరిజా ఞన అరాధనిన వివరిస్ ూ ఏరపడిన వాటనే

సంహిత్లకు, ఆ త్రాిత్

వచిచన

వాజీయ్ానికి బారహీణాలు

వంతెనలాంటవి.య్ాగసిరూపానిన వివరించటమే బారహాీణాల ముఖూ కర్ వూం.

బరహీ అనే శబాదనికి అరధం అంటుననది శ్ాత్ పద బారహీణం. నాలుగు వేదాలలోను ఉనన మంత్రం భాగానికి వినియోగానిన విధిస్ ూ, వాూఖాూనం
గా ఏరపడిన గీంధమే బారహీణం. మంతారలు కాకుండా మిగిలిన వన్నన బ బారహీణాలే.ఇవి గొపప పారమాణిక గీంధాలు.

సంహిత్లు –బారహీణాలు
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సంహిత్లలో పరతి ముఖూ శ్ాఖ కు ఒక బారహీణం ఉండేది. రుకసంహిత్కు 21శ్ాఖలునాన ఆరు మాత్రమ కని పిస్ ునానయి అవే ఐత్రేయ్
బారహీణం, కౌశ్రత్కి బారహీణం, పైంగి బారహీణం, బహాిచ బారహీణం, ఆశిలాయ్న బారహీణం, గాలవ బారహీణం.
య్జుససంహిత్కు రండు పరధాన శ్ాఖలునానయి. అందులో కృషణ య్ుజురేిదానికి తెైతి్రలయ్ శ్ాఖలకు సంబంధించింది తెైతి్రలయ్ బారహీణం.
మాధూందిన –కాని భేదం తో శుకే య్జురేిదానికి రండు శ్ాఖలునానయి వీటకి విడి విడిగా మాధూందిన శత్ పద బారహీణం, కాని శత్ పద
బారహీణం అని రండునానయి ఇవికాక కాల గరాం లో పనెనండు కలిసి పో య్ాయి.
స్ామ సంహిత్కు మయడు పరధాన బారహీణాలు త్లవకార బారహీణం, తాండూ బారహీణం, ఛాందయ గూ బారహీణం ఉనానయి ఇవి కాక ఉప
బారహీణాలు –స్ామ విధాన బారహీణం, దేవతాధాూయ్ బారహీణం, వంశ బారహీణం, సంహితోపనిష బారహీణం ఉనానయి
అధరి సంహిత్కు ఒకే ఒక బారహీణం గోపద బారహీణం ఉంది.
బారహీణాలు వివిధ కాలాలో ఏరపడా్యి. పంచ వింశ బారహీణం, తెైతి్రలయ్ బారహీణం మిగిలిన వాటకంటే పారచీన మైనవి. వీట త్రాిత్
త్లవకార లేక జైమిన్నయ్ బారహీణం ఆ త్రాిత్ కౌశ్రత్కి బారహీణం ఏరపడా్యి. దీనిత్రాిత్ ఐత్రేయ్ం ఆ త్రాిత్ శత్ పధం ఏరపడా్య్ని
భావిసు్నానరు. కృషణ దెైిపాయ్న వాూసుని చేత్ కలప సూతారలతో బాటు నిరిీంప బడిన బారహీణాలు ఆధునికమైనవి. అంత్కు ముందునన
బారహీణాలు పారచీనమైనవి అని అనుకుంటారు. మొత్్ ం మీద ఐత్రేయ్, పంచ వింశ, తెైతి్రలయ్ బారహీణాలు మిగిలిన వాటకంటే పారచేనమైనవి
శత్పద బారహీణం నవీనమైనది.

బారహీణాలు దేనికి చెందుతాయి ?
“బారహీణం చ వేదః “అని జైమిని సూతారలకు భాషూం రాసిన శబర
స్ాిమి అనానడు అంటే మంతారలే కాదు బారహీణాలు కూడా వేదమే
ననన మాట. బృహదారణూక ఉపనిషత్ు
్ కు భాషూం రాసూ
్ శ్రీ శంకర
భగవతాపదులు “వేదాను వచనేన మంత్రం బారహీణాధూయ్నే
“అనానరు అనగా మంత్ర భాగాన్నన, బారహీణ భాగానిన అధూయ్నం
చేయ్టమే వేదాను వచనం అని చెపాపరు అంటే బారహీణాలు
వేదాలేనని అంగలకరించారు. త్ంత్ర వారి్కం లో కుమారిలుడు
బారహీణాలకు

వేదం

అనే

పేరుందని

ఒక

ధరీ

శ్ాస్ా్ానిన

పేరొకనానడు. మనుసీృతి వాూఖాూనం లో మేధా తిది,మసకరి
ముననగు వారు

కూడా బారహీనాలను వేదాలుగా

గురి్ంచారు.

“మంత్రం బారహీనయోరేిద నామ దేయ్ం “శ్ోీత్ స్ాీర్ ం లో
మంతారలు బారహీణాలు వేదాలే అని ఆపస్ ంభుడు పేరొకనానడు.
స్ాయ్ణుడు”మంత్రం బారహీణాత్ీక శబద రాశిరేిదః “అంటే మంత్రం
భాగ, బారహీణ బాగ రూప మైన శబద రాసి అంతా వేదమే నని
చెపాపడు.

బారహీణాల వలే ఏం పరయోజనం ?
సంహిత్లలో

ఉనన

మంతారలను

అరధం

చేసుకరవటానికి

బారహీణాలు ఉపయోగ పడుతాయి. య్జఞానిన ఎలా చేసే్ ఏమేమి పరయోజనాలు కలుగుతాయో నిరి చిస్ా్యి. సంహిత్లలో నిక్షిప్మైన
నిగయఢ భావ రాశిని అరధం చేసుకరవటానికి నిఘంటువులు కావాలి. వాటని ఆధారాం గా య్ాసుకడు మొదల ైన మహరుిలు “నిరుకా్లు “రాశ్ారు.
ఒకపుపడు పరతి వేదానికి విడి విడిగా నిఘంటువు, నిరుక్ ం ఉండేవి. ఇపుపడన్నన నశించి పో యి య్ాసుకడు రాసిన నిఘంటువు నిరుక్ ం
మాత్రమే లభిసు్నానయి. నిఘంటువులు సంహిత్లోని పదాలకు అరధ నిరిచనం చేసేటపుపడు బారహీణాల పై ఆధార పడతాయి. బారహీణాలలో
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ఆయ్ా సందరాాలలో ఇవి బడిన అరాధలే నిఘంటువుల లో కూడా కన పడతాయి. దీనిన బటా తేలేది ఏమిట అంటే వేదం మంత్ర పదాలకు,
నిఘంటు అరాధలకు మయలాలు బారహీణాలే.. మంత్రం భాగానిన సరిగీ ా అరధం చేసుకరవటానికి బారహీణాలే సరైనవి.
మంత్రం దరసాల ైన మహరుిలు బార హీణాలలో సత్ూ సిరూప మంతారరాధలను తెలియ్ జేశ్ారు. వీటని ఆధారం గానే నిఘంటువులు, ఇత్ర
భాషాూలు ఏరపడా్య్ని భారతీయ్ పండిత్ులు భావించారు. మానవులకు వెైదిక కరీలను ఆచరించటానికి బారహీణాలు పేరరణ నిస్ా్యి అని
ఆపస్ ంభుడు త్న య్జన పరి భాషలో వివ రించాడు. విధి, అరధ వాదరూప మైన బారహీణాలు వెైదిక కరీలను విధిస్ ూ, వాటలో మానవుడు
పరవరి్ం చేటే ు సందరాానిన బటా సు్తిని, నిందను చేస్ ూ పేరరణనిస్ా్యి. బారహీణాల దాిరా పేరరణ పొ ందిన వాడు, మంతారరాధనిన సరిగీ ా అరధం
చేసుకుని, య్జన య్ాగాదులను చేస్్ ాడు. య్ాగాలు బాగా ఆచరించే కాలం లో బారహీణాలే దారి చూపాయి.
బారహీణాలను సరిగీ ా అధూయ్నం చేసే్ పారచీన భారతీయ్ చరిత్రను, సంసకృతిని, ఆచార వూవహారాలను, జీవిత్ లక్షాూనిన తెలుసుకర
వచుచ. బారహీణాలలో స్ాంకేతికం గా ఉనన ఉపాఖాూనాలు, త్రువాత్ వాగీయ్ం లో ఏ విధం గా నిరూపించ బడా్యో పో లుచక ని తెలుసుకర
వచుచ. అంటే పారచీన భారతీయ్ులకు సంబంధిన అనేక అంశ్ాలను బారహీణాలను అధూయ్నం చేసి తెలుసుకర వచుచ. ఒకకమాటలో చెపాప
లంటే పారచీన భారతీయ్ జీవన సంసకృత్ులను, ఆలోచనా ధయ రణులను, త్త్ి చింత్నకు బారహీనాలే అదద ంపటాాయి.

బారహీణాల లోని మహరుిలు
బారహీణాలలో వేద దరసాల ైన మహరుిల పేరే కాకుండా మరి క ందరు మహరుిల పేరే ు కని పిస్్ ాయి. ఇందులో సప్ రుిలే కాక కుత్స, అతిర, రేభ,
అగస్ య, కుశిక గణ, వసిషా,వూసి మహరుిల పేరే ునానయి. బృహదారనూకరపనిషత్ లో గౌత్మ, భరదాిజ, విశ్ాి మిత్ర, జమదగిన, విశిషా కశూప,
అతిర మహరుిల ను పేరొకననది. అధరి వేదం లో అదనం గా ఆంగలరస, గనిసి్ కర, కక్షీ వంత్, కణి మేదాటది, తిరషాక, ఉశనా, కావూ ముదీ ల
ఋషుల పేరే ు కని పిస్్ ాయి. ఋగేిదం త్రాితి వాగీయ్ం సప్ రిి నక్షత్ర మండలానికి సప్ రుిలకు ఉనన సంబంధానిన చరిచంచింది.
స్ాయ్నుడు నక్షతారనికి ఉనన “రుక్ష “శబాదనికి సప్ రుిలు అనే అరధం చెపిపంది. ఇపుపడు ఆయ్ా ఋషుల గురించి వివరాలు తెలుసు క ందాం.
అగస్ యడు –ఈయ్నేన ఆగసి్ అన్న అంటారు. ఈయ్న మరుదేదవత్లను వృషభాలను పో ర క్షించి పూజ చేశ్ాడు. అకకడి పశువులిన
ఇందురడు అపహరించుకు పో గా మరుదేదవత్లు వజర ధారుల ై ఇందురని చంపటానికి వచాచరు. అపుపడు ఇందురడు, అగసు్యడు “ కయ్ా శుభీయ్
“అనే స్ామ వేదం మంతారనిన చదివి వారిని శ్ాంతింప జేశ్ారు. ఇందురని బుదిధ విశ్లషానిన గురి్ంచి అగసు్యడు బరహీ జఞానానిన మొటా మొదట
స్ారిగా ఉపదేశించాడు.
కణుిడు—ఈయ్న వంశ్రకులే కణుిలు లేక కానుిలు.ఈయ్నేన “స్ౌశీ వసువులు “అన్న బహువచనం లో పిలుస్ా్రు. అతిర, కనివంశ్ాలకు
సంబంధం ఉంది.
గౌత్ముడు –ఇది రుషి గోత్రం పేరు. ఈ గోతీరకులకు ఆంగిరసులకు సనినహిత్ సంబంధాలునానయి. జనక, య్ాజనయ వలుకయలకు సమకాలికుడు.
ఒక ఋగేిద సు్తి “స్ో్ మానికి “పరణయత్ “.విదేహ రాజు మాధవుడు వెైశ్ాినరాగిన ని త్న నోటలో ధరించాడు. రాజుకు పురోహిత్ుడెైన గౌత్ముడు
అగినని పిలిచాడు. బదులు పలికితే బయ్ట పడతానేమో నని భయ్ం తో పలక లేదు. ఎలాగైనా అగినని బయ్టకి రపిపంచాలని గౌత్ముడు
ఋగేిద మంతారలతో అగినని స్ో్ త్రం చేశ్ాడు. అయినా రాజు కాని అగిన కాని పలక నే లేదు. రుషి మళ్ళళ దీర్ం గా తీవరం గా కరీధం గా అగినని
పిలిచాడు. ఊహూ అగిన జఞడే లేదు. అపుపడు గౌత్ముడు “త్నాియఘురత్ సరవీ మహె “అనే ఋగేిద మంతారనిన పలికాడు. మంత్రం లో ఉనన
“ఘురత్ “(నెయిూ)శబద ం వినపడగానే అగిన ఊరధవ ముఖం గా పరజిరిలే ాడు. రాజు అగినని భరించలేక పో య్ాడు. అపుపడా అగిన భయమి మీదకు
చేరింది. అగినని నోటలో భరించటం వలన ఏరపడిన తాపానిన పో గొటుాకరవటానికి రాజు సరసితీ నదిలో మునిగాడు. అపుపడు అగిన త్ూరుప
దికుక గా పరజి రిలే ుత్ూ భయమి అంత్టా వాూపించింది. గౌత్మరిి మండుత్ునన అగినని వెంబ డించాడు. అగిన భయమి పై ఉనన నదులనినటని
ఎండింప జేసింది. అందువలననే “మిత్ర విందా య్షిా “విదేహ రాజైన జనకుని ఉదేదశించి ఏరాపటైంది. దానిన ఇత్ను చూశ్ాడు.
కశూపుడు –విశి కరీ “సరి మేధా య్ాగం “చేశ్ాడు. కశూపునికి భయదానం చేయ్ాలను కునానడు విశి కరీ. భయమి అంగలకరించలేదు.
కషూపునికి దితి, అదితి అనే ఇదద రు భారూలునానరు. కశూపుడు బరహీ పుత్ురడెైన మరలచి క డుకు. కనుక దేవత్లకు అసురులకు, సరి పారణి
కరటకి కశూపుడు త్ండిర అననమాట. అదితి తో పాటు పనెనండు మంది దక్ష పుతిరకలను పళ్ే చేసుక నానడు. వారి వలన ఎంతో పారణి కరటని
సృషిాంచాడు కశూపుడు. కశూపుడు పరజఞపతి గోత్ర ఋషీకూడా. స్ామ వేదం లో నిక్షిప్మైన జఞానం మొదట స్ారిగా ఇందురని నుంచి అగినకి
త్రాిత్ కశూపుడికి సంకీమించింది.
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అతిర –రుషి గోత్రం. పరి వార రూపం గా పిరయ్ మేధులు, కణుిలు, గౌత్మ, కక్షీ వంత్ గుణాలతో అతిర గణం ఏరపడింది. అతిర జమదగిన, గౌత్ములు
కిీమి సంహారకులు అని ఛాందయ గూ బారహీణం తెలియ్ జేస్్ ో ంది.

య్ాజనయ వలుకయడు –శత్ పద బారహీణానిన రచించింది య్ాజనయ వలుకయడే. మైతేరయి కాతాూయిని ఇత్ని భారూలు. మైతేరయి పైన అధిక పేరమ
ఉండటం తో కాతాూయినిని “ఇత్ర “అనానడు. ఇత్ర పుత్ురడే “మహీదాస ఐత్ రేయ్ుడు “ఐత్ రేయ్ బారహీణ రచయిత్. వెైశంపాయ్న
శిషుూలలో య్ాజనయ వలుకయడొ కడు. ఒక స్ారి జనక రాజు య్జా ం లో “అందరి కంటే గొపప బరహీ జఞానికి పది వేల గోవులిన “ఇస్ా్నని
పరకటంచాడు. అకకడే ఉనన అశిల, య్ార్ భాగ, ఉషాసి్ , ఆహో ల, ఉదాదలక, గారిీ మొదల ైన రుషులతోను, రుశషికల తోను వాదం చేసి గేలు
పొ ంది, రాజు పరకటంచిన పది వేల ఆవులను తోలుకు పో యిన ధీశ్ాలి.
ఒక స్ారి ఉపనిషత్ పురుషుని సపషా ం గా ఆవిషకరించమని, లేక పొ తే శిరసుస తెగి పడుత్ుందని దేవ మిత్ర శ్ాకలుూని పరశినంచాడు.
శ్ాకలుూడు చెపప లేక పో య్ాడు. అంతే శిరసుస తెగి పడి పో యింది. జనకుడు య్ాజనయ వలుకయని వలన బరహీ జఞాన ఫలానిన పొ ంది రాజూ
సరిస్ాినిన గురు దక్షిణ గా సమరిపంచాడు. య్ాజనయ వలుకయడు ఒదద ని చెపిప జనకుడినే రాజూం ఏలుకరమ ని ఇచేచశ్ాడు, సనాూసం
తీసుకుంటూ త్న సంపదను భారూ లిదద రికీ పంచేశ్ాడు. మైతేరయి ఆత్ీ సంపదను అడిగి పొ ందితే, కాతాూయ్ని భౌతిక సంపదను వాంచించి
పొ ందింది.
భురగువు –వరుణ పుత్ురడు భురగువు అని శత్ పద బారహీణం చెపిపంది. తెైతి్రలయ్ం లో దీనికర కద ఉంది. భురగు గణం దురహుూలకు
పురోహిత్ులుగా ఉండేవారు. వీరికి అనిీ రసులతో సంబంధం ఉంది. చూవనుడికి భారీ వుడని అనిీ రసుడని పేరే ునానయి. వీరిపై ఆకీమణ ఫాలిత్ం
గా సృంజయ్, వెైత్హవుూలు సరి నాశన మైపో య్ారు.
భరదాిజుడు –గోత్ర రుషి. దివోదాసుని పురోహిత్ుడు. మంత్ర పరణయత్, దరషా.

బారహీణాలలో రాజులు
మిధిల రాజు జనక మహా రాజు గురించి శత్ పద బారహీణం లో ఉంది. ఆయ్న సభలో ఎకుకవగా ఆధాూతిీక విషయ్ాలే చరచకు వచేచవి.
ఒక స్ారి సభలో “అగిన హో త్రం చేసే విధానం ఏమిట ?అని పరశినంచాడు. శ్లిత్కేత్ువు, స్ో మ శుషుీడు, య్ాజనయ వలుకయడు తోచిన సమాధానం
చెపాపరు కాని రాజు సంత్ృపి్ చెందలేదు. కానిముగుీరిలో య్ాజనయ వలుకయడు చరచను బాగా నిరిహించినందుకు వెయిూ గోవులను
బహుమానం గా ఇచాచడు. కాని “అగిన హో త్ర త్త్్ వం య్ాజనయ వలుకడికీ సరిగీ ా బో ధ పడలేదు “అని చెపిప సభ చాలించేశ్ాడు జనకుడు.
మిగిలిన ఇదద రు ఋషులు జనకుడు పరి పూరణ జఞానం తో త్మను నిరుత్్ రులిన చేశ్ాడనుక నానరు. దీనికి పరతీకారం చేయ్ాలని ఆలోచించి
జనకు డిని బరహీ త్త్ి విచారం లోకి దించాలను క ంటే య్ాజనయ వలుకయడు ఒపుపకర లేదు, జనకునితో వాదానికి దిగి గలిచినా ఓడినా త్మకే
అవమానం అనానడు. అగిన హో త్రం నిజ విజఞానానిన జిజఞాస తో ఒంటరిగా తెలుసుక ని జనకునికి వివరించి విజయ్ం స్ాధించాడు. మహా రాజైన
జనకుడు ఎంత్ త్త్ి వివేక సంపంనునడయ మనకు తెలుసు్ంది.. జనకుడు సత్ూకామ జఞబాలి కి ముఖూ శిషుూడు.
వరత్రదనుడు అనే రాజు య్జన విధానానినగురించి య్ాజకులతో చరిచంచి నటు
ే కౌశ్రత్కీ బారహీణం లో ఉంది . పరవాహ జైవాలి అనే పాంచాల
రాజు శ్లిత్ కేత్ువు కు సమకాలికుడు. పరవాహ జైవాలి, శ్రలా కశ్ా వత్ుూడు, చెైకితాన దాలుాయడు అనే ఇదద రు క్షతిరయ్ులతో వాదం చేసినటు
ే
ఛాందయ గూం చెబుతోంది. దాలుాయని స్ో దరులు బక దాలుాయడు జైమిన్నయ్ బారహీణం, చానోదగాూలలోను కేశి దాలుాయడు కౌశ్రత్కి బారహీణం లోను
కనిపిస్్ ారు.ఈ ముగుీరి త్లిే ఉచెైచశీ వసుడు అనే కౌరవ రాజు స్ో దరి. త్ండిర శ్ాతాన్నకుడు. వీరందరి పరసకి్ జైమిన్నయ్ బారహీణం లో ఉననది.
దురపద మహా రాజు కూడా య్ాగ చరచ చేసినటు
ే అత్ని బ్బరుదు “య్ాజా సేనుడు “’దాిరాను, అత్నికుమారు ల ైన “సుతాి య్ాజా సేనుడు
“,శిఖండి య్ాజా సేనుడు “దాిరా తెలుస్ో్ ంది. దౌరపదికి య్ాజఞా సేన అనే బ్బరుదునన సంగతి తెలిసిందే. వీరంతా య్ాగ త్త్ిజునలే, కేశి
దాలుాయని సమకాలికులే. జీవల చెైత్కి, పారచీన శ్ాల, ఔపమనుూవు, సత్ూ య్జన పౌలుషి, బుడిలఅశిత్ రాశిి మొదల ైన క్షతిరయ్ులు ఉదాదలక
ఆరుణి తో చరచ చేసినటు
ే చానోదగూమే చెపిపంది. జీవాల కారి, ఆశ్ాఢ స్ావయ్సుడు, అనే ఇదద రు క్షతిరయ్ులగురించి కూడా జైమిని బారహీణం లో
ఉంది. జనక మహా రాజు సమకాలికుల ైన బారుక వారుిడు, పిరయ్ జఞన శుీతేయ్ుడు, ల విషయ్ం కూడా ఇందులోనే కనిపిస్్ ో ంది. సుదక్షిణ
క్మి
ల అనన క్షతిరయ్ుడు జనకుని తో “స్ో్ మ “శబాదరాధనిన చరిచనాచడని తెలుస్ో్ ంది.
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కౌశ్రత్కీ, జైమిని బారహీణాలలో కరసల రాజు బరహీ దత్్ పారసేన జిత్ుడి సమకాలికుల ైన హిరణీయ్ కుషణుడు, ఇటన్ కావుూడు బరహీ దత్్
చెైకితానుల గురించి ఉననది. పర ఆహనర అనే కరసల రాజు ను గురించి,సమీస్ాిహుడు అనే మరొక రాజు గురించి తాండూ బారహీణం, శత్
పదాలలో ఉననది. “సులభా “అనే క్షతిరయ్ సీ్ ి జనక మహా రాజు తో ఆధాూతిీక విషయ్ చరచ చేసి నటు
ే కనిపిస్్ ో ంది ఈమ మైతేరయి కావచుచ.
ఈమ పేర “స్ౌలభ బారహీణం “ఉండేది అని కాశికా వుుతి్ లో చెపప బడింది కాని కాలం లో కలిసి పో యి కని పించ లేదు. వీరందరి గురించి
తెలియ్ జపిపన బారహీణాలు వీరిని “బారహీణులు “అని శ్లీషా వాచకం తో పేరొకనటం వారికి ఉనన ఆధాూతిీక పారవీణాూనికి , సంఘం లో వారి
పలుకు బడికి, పరతిసథ కు నిదరశనం.

ఉపాఖాూనాలలో కధలు
వేదం య్జన య్ాగాది కరీల విషయ్ం బో ధించటం తో బాటు చినన పిలే లకు పదద లు కధలు చెపిప బుజజ గించి లాలించినటు
ే క నిన కధలను
కూడా చెపిపంది. వీటని ఉపాఖాూనాలు లేక ఆఖాూయికలు అని అంటారు. ఈ కదల వెనుక నిగయఢ సందేశం ఉంటుంది. తాను చెపపదలచిన
కరీ పారధానూత్ను తెలియ్ జేయ్టానికి లేక దయ షానిన వివరించటానికి అనేక ఉపాఖాూనాలను వే దం చెపిపంది. ఈ ఉపాఖాూనాలు బారహీనాలలో
ఎకుకవగా కనిపిస్్ ాయి. వాట వివరాలే ఇపుపడు మనం తెలుసుకర బో త్ునానం.

ఐత్రేయ్ బారహీణం
ఋగేిదానికి చెందినా ఐత్రేయ్ బారహీణం లో చాలా ఉపాఖాూనాలునానయి. అందులో ముఖూమైనది “శునసేిఫో పాఖాూనం “.ఇక్షాికు రాజు
హరిశచందురడు పుత్ర సంతానం లేక చాలా కాలం పరి త్పించి త్నకు పుత్ురడే కనక పుడితే వరుణ దేవుడికే సమరిపంచి కీత్ువు చేస్్ ానని
మొకుకక నానడు. వరుణానుగీహం తో “రోహిత్ుడు “అనే పుత్ురడు కలిగాడు. పుత్రజననం జరగాీనే వరుణుడు పరత్ూక్షమై వాగాదనం పరకారం ఆ
క డుకును త్నకు ఇచేచయ్మని అడిగాడు. బారస్ాల ముచచట తీరాక ఇస్ా్నని రాజు వాయిదా వేశ్ాడు. పది రోజుల త్రాిత్ మళ్ళళ వచిచ
అడిగితే దంతాలోచిచనత్రాిత్ అనానడు. ఇలా
చాలా స్ారుే వరుణుడు రావటం రాజు వాయిదా
వేయ్టం జరిగింది.
రోహిత్ుడికి

య్ుక్

వయ్సుస

వచిచ

గురుకులం లో చేరి శస్ా్ాస్ ి విదూలన్నన నేరిచ
ఇంటకి తిరిగి వచాచడు. త్ండిర క డుకుకు తాను
వరుణుడికి ఇచిచన మాటను జఞాపకం చేశ్ాడు.
తాను బలి పశువు కావటానికి ఒపుపకరక ఇలుే
వదిలి అరణాూలకు వెళ్ే పో య్ాడు. మొకుక
తీరచ

లేదనే

హరిశచందురనికి

కరపం
జలోదర

తో

వరుణుడు

వాూధి

వచేచటు
ే

చేశ్ాడు. వెైదుూలు ఎనిన పరయ్తానలు చేసినా
వాూధి

త్గీ క

మంచం

పటాాడు.

క డుకు

రోహిత్ుడికి విషయ్ం తెలిసి త్ండిర దగీ రకు
వచాచడు. ఇందురడు అడ్ గించి వనవాసమే
మంచిదని చెపిప అరణాూలకు పంపించేశ్ాడు.
ఇలా మయడు స్ారుే జరిగింది. త్ండిర రోగానిన
పో గొటా టానికి వేరవరైనా పురుషుడిని ఉంచి
య్ాగం జరిపించాలని రోహిత్ుడు త్లచాడు.
తిరిగి తిరిగి అజీ గరు్డు అనే ఆయ్న దగీ రకు వచాచడు రోహిత్ుడు. అత్నికిఉనన ముగుీరు క డుకులలో ఒకరిని త్నకిమీని వేడుక నానడు.
పదద క డుకును ఇవిటానికి త్ండిర, చినన క డుకునివిటానికి త్లిే ఒపుపకరలేదు. ఇదద రి అభిపారయ్ాలను తెలుసుక నన రండవ క డుకు శున
సేిఫుడు త్ను ఎవరికీ చెందడు కనుక రోహిత్ుని వెంట వెళాళడు. అజీ గరు్నికి పరతి ఫలం ముటా జపిప రోహిత్ుడు శునశ్లశఫుడి ని తీసుక ని
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వెళాళడు. య్ాగానికి అపపటకే అనిన ఏరాపటు
ే జరిగి పో య్ాయి. నరుడెైన పునసేిఫుడిని య్యప స్ ంభానికి కటా య్ూటానికి ఎవరూ ముందుకు
రాలేదు. చివరికి త్ండిర అజీ గరు్డే క డుకును య్యపానికి కటేాసి వంద ఆవులను తోలుకు పో య్ాడు. ఇంకర వంద గోవులను ఇసే్ క డుకును
చంపటానికి కూడా త్ండిర సిదధ పడా్డు. శునశ్లశఫుడు ఆరి్ తో వరుణుడిని పారరిధసే్ పరత్ూక్షమై య్యప స్ ంభంనుంచి త్పిపంచి హరిశచందురని
వాూధిని పో గొటాాడు. శునశ్లశఫుడు త్ండిర వెంట ఇంటకి వెళళటానికి ఒపుపకరలేదు. విశ్ాిమిత్ర మహరిి దగీ రకు చేరాడు. ఆ మహరిి శునశ్లశఫుడిని
కుమారుడి గా సీిక రించాడు. ఈ ఉపాఖాూనం లో వివిధ వూకు్ల మనస్ తాిల ఆవిషకరణ జరిగింది . దేవతా సు్తి రూపాల ైన అనేక రుకుకలు
ఈ ఉపాఖాూనం లో పారధానూత్ పొ ందాయి.

నేనవ
ె రిని ?
సంసకృత్ం లో “కః “శబాదనికి ఎవడు అని బరహీ అని రండు అరాధలునానయి. ఐత్రేయ్ బారహీణం లో ఉనన ఒక ఉపాఖాూనం లో దీనికి
సంబంధించిన కద ఉంది. ఇందురడు వృతారసురుడిని చంపి, లోకాలన్నన జయించి, పరజఞ పతి వదద కు వచిచ” నేను అనిన పారణుల కంటే గొపప
వాడిని “అని గరిం గా చెపాపడు. అపుపడు పరజఞపతి “నా గొపపత్నానిన నువుి లాగేసుక ంటే మరి నేను ఎవరిన ?”అని పరశినంచాడు. దానికి
ఇందురడు “పరజఞ పతీ !స్ాిత్ీ ను నువుి కః “అని అనానవు కనుక ఇక నుంచి నువుి ఆ శబద ం తోనే పిలువ బడుతావు “అనానడు. అపపట
నుంచి కః అనే శబాదనికి బరహీ అనే అరధం కూడా వచిచ చేరింది. పరజఞ పతి గొపప త్నానిన కూడా హరించటం చేత్ ఇందురడు మహేనద ుా డయ్ాూడు.
దేవత్లు ఇందురని కరసం “మాధూందిన సవనం ““నిషేకవలూ శస్ ంి “లను పరతేూకం గా కేటాయించారు. కనుక ఉపాఖాూనం లో మాధూందిన
సవనానికి నిషేవలూ శ్ాస్ా్ానికి మహాతాీయనిన కలిగించే శకి్ ఉననటు
ే సూచిస్ో్ ంది.

కౌశ్రత్కీ బారహీణం లో ఉపాఖాూనాలు
ఇందులో పరజఞ పతి త్పసుస అనే ఉపాఖాూనం ఉంది. సృషిా చేయ్ాలని పరజఞపతి త్పసుస చేశ్ాడు. ఆ త్పసుసలో నుంచి అగిన వాయ్ువు,
ఆదిత్ుూడు చందురడు, ఉషసుస జనిీంచారు. మొదట నలుగురు త్పసుస చేశ్ారు ఉషసుస దాిరా వెయిూ కళళళ, వేయి పాదాలు గల మహా
పురుషుడు ఉదా వించాడు. ఈ ఉపాఖాూనం సృషిా
పారరంభం లో ఉనన త్తాిలను గురించి తెలియ్
జేస్ ుంది.
అగినకి ఆజూం కధ –రాక్షసులతో య్ుదధ ం చేయ్ాలిస
వచిచనపుపడు కంటకి కనిపించకుండా పరారయిేూ
అగిన ఋత్ువులలో

పరవేశించి

దాకుకనానడు.

దేవత్లు అసురులను జయించి అగిన కరసం
వెత్ుకు త్ునానరు. య్మ, వరుణులు అగినని
పటుాక నానరు. అగిన కరరికను మనినంచి అత్నికి
వరం గా “పరయ్ాజఞను య్ాజలు “,ఆజూం “(నెయిూ
)ఇచిచ మళ్ళళ తీసుక చాచరు. అందుకే లోకం లో
“అగినకి

ఆజూం

పరయ్ాజఞను
కరరుకరనానడని

“స్ామత్

య్ాజ
దీనిన

లతో
బటా

పుటా ంది.
బాటు

అగిన
నెయిూన్న

తెలుస్ో్ ంది.

ఈ

ఉపాఖాూనం లో వృతారసుర వధ, సూరోూత్పతి్ కూడా ఉనానయి.

ఉపాఖాూనాలోే కధలు -2
’కాల కంజుల య్ాగం
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తెైతి్రలయ్ బారహీణం లో ఉపాఖాూనాలు చాలాఉనాన “కాల కంజుల య్ాగం “గురించి మంచి విషయ్ం కని పిస్ ుంది. కాల కనుజలు అనే
రాక్షసులు సిరాీనిన పొ ందటానికి ఇటుకలను (ఇసా కలు )పేరిచ య్ాగం చేస్ ునానరు. వీరి రాకతో సిరీ ం నాశనమవుత్ుందని ఇందురడు మారు
వేషం లో వెళ్ే వారిలో ఒకడుగా ఉండి “చిత్ర”అనే పేరుగల ఇటుకను ఉంచాడు. య్ాగం పూర్ యింది సిరాీనికి ఆ ఇటుకల మీదుగా కాల కంజ
రాక్షసులు నడిచి వెడుత్ునానరు. ఇందురడు తాను పేరిచన” చితేరసాక “ను తీసేశ్ాడు. చితి కూలి పో వటం తో రాక్షసులు నేల మీద పడిపో యి
స్ాల్మడు మొదల ైన కిీమి కీటకాల ై పో య్ారు. అందుకే స్ాల్మళళళ పూరి్గా నేల మీద ఉండక, ఆకాశం లో ఎగరలేక మధూలో గయళళళ నిరిీంచుక ని
ఉంటాయి. ఈ ఉపాఖాూనం లో ధరీ రక్షణ, ఆత్ీ రక్షణ రండూ కాన్న పిస్్ ాయి. శత్ురవును మాయోపాయ్ం తో జయించ వచుచననే సందేశం
ఉంది. కనుక చితార నక్షత్రం లో “ఇషా కాచాయ్నం “చేసే వాడి శత్ురవులు నశిస్ా్రనే అంత్రారధం ఇందులో ఉంది.

బరహీ కన
ై ా పుటుా రిమీ తెగులు
సురాసురులకు ఒకపుపడు ఘోర సంగాీమమే జరిగింది. సురులు తాము అసురుల చేతిలో ఓడిపో తామేమో ననన భయ్ం తో సమస్ వసు్
స్ామగిీని,ధనానిన “అగిన షో ములు “(అగిన స్ో ముడు )ల వదద దాచి య్ుదాధనికి త్రలి వెళాళరు. ఈ ధనానిన చూసి కళళళ కుటా ఆ ఇదద రూ
ఆ దనం తో జీవితాంత్ం హాయిగా బత్క వచుచనని, దేవత్లు జయించలేరని నమీకం తో దేవత్లు త్మ దగీ ర దాచిన దానిన అంతా తీసుక ని
ఉదాయినేచశ్ారు., దేవత్లే య్ుదధ ం లో రాక్షసులని జయించారు. అగినని వెతికి పటుాక ని క ంత్ పరతిఫలం ముటా చెపిప స్ామ దాన
ఉపాయ్ాలతో త్మ సంపదను రాబటుాక నానరు. అలాగే స్ో ముడిని కూడా పటుాక ని క టా , దండయ పాయ్ం తో ధనానిన స్ాిధీనం చేసుక నానరు.
త్రాితాఆ ధనమే ఇందురడు వాయ్ువు మొదల ైన గీహాలుగా మారటం వలన య్ాగం లో య్జమానుడు ఈ గీహాలను త్పపని సరిగా ఉంచి
య్ాగం చేయ్ాలని తెైతి్రలయ్ం చెబుతోంది.

సృషిాకి ఆది
సృషిాని గయరిచ ఉనన ఉపాఖాూనం లో ఈ జగత్ు
్ లో మొదట అరణాూలు, పరితాలు ఉండేవికావు. అంతా జలమయ్మే. పరజఞపతికి సృషిా
చేయ్ాలని సంకలపం రాగానే ఆ జలం పై ఆయ్నకు “పదీ లత్”కనిపించింది. వెంటనే వరాహ రూపం దాలిచ ఆ లత్కు దగీ ర న్నటలో మునిగి
మటా ని పైకి తెచిచ భయమిని, మిగిలిన సృసి్ న్న పూరల్ చేశ్ాడు.

అనుభ వినిచందే మనది
పరజఞపతి పరజఞ సృషిా చేయ్ాలనే కరరిక తో త్పసుస చేశ్ాడు. ఆయ్నకు బంగారం కన్న పించింది. అది త్న కరరక తీరుసు్ందని భావించి అగినలో
హో మం చేశ్ాడు. జరగలేదు. మళ్ళళ చేశ్ాడు లాభం లేదు. త్రాిత్ ఆ బంగారానిన త్న కడుపులో ఉన వెైశ్ాినరాగినకకి ఆహుతిగా మింగేశ్ాడు.
వెంటనే ఆయ్నకు పరజయతాపదన శకి్ వచేచసింది. అందుకే లోకం లో “దాచి పటా న దానికంటే ఉపయొగినిచనెదఉత్్ మమైనిద “ అనే స్ామత్
దీనివలే నే వచిచంది. సువరణ భసీం సంతాన పారపి్ కలిీ స్ ుందని ఆయ్ురేిదం చెబుతోంది.

అంత్ం లేని వేదాలు
వేదాలు అనంతాలు అని చెపేప ఉపాఖాూనం కూడా తెైతి్రలయ్ బారహీణం లో ఉంది . భరదాిజ మహరిి త్న జీవిత్ కాలమంతా త్పసుసలోనే
గడిపి, ఇంకా చాలా నేరాిలిసంది ఉందని గీహించాడు. ఇందురడిని పారరిధంచి మరొక జీవిత్కాలానిన వరం గా పొ ంది మళ్ళళ నేరిటం మొదలు పటా నా
ఇంకా నేరాిలిసన వేదాలు మిగిలే ఉనానయి. మరోజీవిత్కాలమయ చాల లేదు. 300సంవత్సరాలు వేదాధూయ్నం చేసి అలసిపో యి వృదుధడెై
పో యి పడిఉనన మహరిి దగీ రకు ఇందురడు వచిచ మయడు పదద పరితాలను చూపించి అవే వేదాలని చెపిప ఆ మయడింటలో నుంచి మయడు
గుపపళళ ధూళ్ తీసి ఇచిచ అంత్ట తో సంత్ృపి్ పడమనానడు. అందులోని ఒక కకక రేణువు ఒక కకక వేదం శ్ాఖ అని ఎరుక కలిగించాడు
అందుకే “అనంతావెై వేదాః “అనానరు.

మోదుగ చెటా ు పుటుాక
భయమి పైన మయడవ లోకం లో ఉండే స్ో మానిన గాయ్తీర దేవి బలాతాకరం గా తీసుక ని వెళ్ళంది. అపుపడు స్ో మానిన రక్షించే వారికి ఆమకు
య్ుదధ ం జరిగింది. ఆ య్ుదధ ం లో స్ో మలత్ః కు చెందిన యొక ఆకు ఒకట నేల మీద పడింది. దాని నుండి పలాశ లేక మోదుగ చెటా ు పుటా ంది.
అలాగే దరా, మరి,ీ మది జమిీ, వికంకత్ మొదల ైన వృక్షాల పుటుాక కూడా తెైతి్రలయ్ బారహీణం లో ఉంది.
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దీని త్రాితా శత్ పద బారహీనం లో ఉనన ఉపాఖాూనలలోని కధలను తెలుసుక ందాం.

శత్ పద బారహీణం లో ఉపాఖాూన కధలు
శుకే య్జురేిదానికి చెందిన శత్ పద బారహీణం లో అనేకు ఉపాఖాూనాలునాన మచుచకి ఒకట రండు తెలుసు క ందాం.

సంజీవిన్న విదూ
అధరి మహరిి పుత్ురోడు “దదాూత్ “ఈయ్నేన దధూజఞధిరుడు “అన్న అంటారు. క ందరు అదరుిడు అని పిలుస్ా్రు. ఈయ్న పారపంచిక
సుఖాలకు దూరమై పరశ్ాంత్ం గా ఒక ఆశీమం లో ముని వుుతి్ తో జీవితానిన గడుపుత్ునానడు. త్పసుస, విదాూరుధలకు అధాూపనం మాత్రమ
ఆయ్న నిత్ూ కృతాూలు. ఈ మహరిి ధారిీక జీవితానిన గమనించిన ఇందురడు సంపీరత్ుడెై మహరిి దగీ రకు వచిచ, అతిధి పూజలందుక ని మహరిి
సచీచలత్, ధరీ త్త్పరత్ త్నకు ఏంతో ఆనందానిన కలిీ నాచయ్ని వరం ఇవాిలని పిస్్ ో ందని ఏదెైనా వరం కరరుకరమని అనానడు. త్నకు కాంతా
కనకాలపై వాూమోహం లేదు. కాని బతిమాలి ఇందురడు వరం ఇస్ా్నంటే వదద న రాదనుక ని బరహీ స్ాక్షాతాకరం పొ ందే “మధు విదూ “ను
ఉపదేశించమని కరరాడు. ఇందురడు సంకటం లో పడా్డు. అయినా మాట నిలబటుాకరవాలని విదూను ఇందురడు మహరిికి ఉపదేశించాడు. ఆ
మధువిదూ ను ఇంకవరికైనా ఇసే్ మహరిి శిరసుసను వజఞరయ్ుధం తో ఖండినేచస్ా్నని ఇందురడు మహరిిని హెచచరించి వెళ్ే పో య్ాడు.
క ంత్కాలానికి ఇందురడి చేత్ య్జన భాగం లేకుండా
బహిషకరింప బడిన శిిన్న దేవత్లకీ విషయ్ం తెలిసింది.
పో యిన త్మ పారభవానిన మధు విదూ దాిరా మళ్ళళ
స్ాధించుకరవచచనే ఆశ్ా కలిగి దధూజఞచారు్యని చేరి మధు
విదూను ఉపదేశించమని కరరారు. ఇందురని శ్ాసనానిన
మహరిి వారికి తెలియ్ జేశ్ాడు.. అపుపడు అశిినులు
ముందుగా

మహరిి

త్లను

నరికి

గురీపు

త్లను

అతికిస్్ ామని, విదూ ఉపదేశం చేసిన త్రాిత్ ఇందురడు
గురీం త్లను ఖండిస్్ ాడని
మామాలు

త్లను

త్రాిత్ తాము మహరిికి

అంటంచి

సంజీవన్న

విదూ

తో

బరతికిస్్ ామని తెలిపారు. సరిగీ ా అలానే జరిగింది. మహరిి
మధు విదూను ఆశినిలకు ఇసే్ , ఇందురడు వచిచ మహరిి
శిరసుస ఖండించినందుకు దుఃఖ పడా్డు మహరిి ఇందురడిని
ఓదారుస్ా్డు. కనుక విదూలను అత్ూంత్ గోపూం గా
కాపాడుకరవాలని ఈ ఉపాఖాూనం తెలియ్ జేస్్ ో ంది. అలాగే
పాత్రల నెరిగి విదాూదానం చేయ్ాలనే సూచనా ఉంది.

ఊరిశ్ర పురూరవులు
ఇళళడుఅనే మహా రాజు పారితీ దేవి శ్ాపానికి గురై ఆరు
నెలలు సీ్ గ
ి ా ఉండాలిస వచిచ ఇళాదేవి అయ్ాడు, ఈమ మీద
బుధుడి దురషిా పడి వారిదదరి సంగమం తో పురూరవుడు జనిీంచాడు. పురూరవుడు త్లిదండురలను మించిన పరజా ఞ శ్ాలి. ఒక రోజు దేవ సభలో
చకీ వరి్ ఊరిశిని చూసి మోహించాడు. ఆమకూ అత్నిపై ఆకరిణ కలిగింది. మితారవరుణ శ్ాపం వలన ఊరిశి మానవ కాంత్ గా ఉండాలిసన
సమయ్మయ వచిచంది. ఊరిశి తాను ఎపుపడూ నేతినే ఆహారం గా సీికరిస్్ ానని, త్నవదద ఎపుపడూ ఒక మేకల జంట ఉండాలని, పడకకు
అవత్ల ఎపుపడూ పురూరవుడు నగనం గా కని పించరాదని మయడు షరత్ులను ప టా ,పురూరవ చకీ వరి్ పటా పు రాణిగా అత్నితోకలిసి
భయలోకానికి ఊరిశి వచిచంది. వారిదదరి దాంపత్ూం చాలా ఏళళళ ఆదరశ వంత్ం గా గడచి పో యింది. గంధరుిల మాయో పాయ్ం వలన చివరి
రండు షరత్ులు భగనం అయ్ాూయి. వెంటనే ఊరిశి తానూ చెపిపన మాటకు కటుా బడి సిరీ లోకం చేరింది . విరహ వేదనతో జిలిసు్నన
పురూరవుడు నిరీధనం దాిరా అగిన సృషిాంచి గారహపత్ూం, ఆహవ న్నయ్ం, దక్షిణాగిన సథ లాలలో తేరతాగునలను అరిచంచి సిరాీనికి చేరి ఊరిశి
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పొ ందు స్ౌఖూం పొ ందాడు. ఈ కధలో పురూరవుని నిషకళంక పేరమ తెలుసు్ంది విధిని ఎవరూ త్పిపంచలేరని అరధమౌత్ుంది. వుుతారసురో
పాఖాూనం కూడా ఈ బారహీణం లోనిదే.

జైమిని బారహీణ ఉపాఖాూన కధలు
మేడిచెటా ు పుటుాక
స్ామ వేదానికి చెందినా జైమిని బారహీణం లో అసంఖాూక ఉపాఖాూనాలునానయి. అందులో మేడి చెటా ు పుటుాక కద తెలుసు క ందాం.
మేడికి “ఉదుంబర “అని పేరు. ఇది
చాలా స్ారవంత్మైన వుుక్షం.
పరజఞపతి

అననం

అంత్టన్న

ఒక

స్ారానిన

చోట

చేరిచ

పరజలకు

పంచటం

పారరంభించాడు.

అపుపడు

క నిన చుకకలు నేల మీద పడి
మేడి చెటా ు పుటా ందట. అందుకే
మేడి

పండు

మంచి

నిచేచఆహారం

పుషిా
అని

ఆయ్ురేిదం చెబుతోంది.
పరజఞ పతి పరజఞ సృషిా
చేయ్టం, అగిన ని ముఖం
నుండి సృషిాంచటం,. పరజఞ పతి
ముఖం నుండి అగిన భయ్ంకర
జఞిలలతో

బయ్టకు

వచిచ

పరజఞపతి శిరసుసకు హాని కలగటం, దేవత్లు ఈ అగినని బృహసపతి దాిరా గీహించటం కూడా వివరింప బడింది.
తాండూ బారహీణ ఉపాఖాూన కధలు గురించి త్రువాత్ తెలుసు క ందాం.

తాండూ బారహీణం లో ఉపాఖాూన కధలు
స్ామ వేదానికి చెందిన తాండూ బారహీణం లో ఉపాఖాూనాలు క దిదగానే ఉనానయి. అందులో ముఖూమైన క నినటని తెలుసుక ందాం.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

323

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

పురోహిత్ుడిని వశిషు
ా డు అని ఎందుకు అంటారు ?
స్ాధారణం గా బారహీణుల వివాహాది శుభ కారాూలను చేయించే
పురోహిత్ుడిని వాళళళ గౌరవం గా “వశిషుాడు “అంటారు. ఈ పేరు ఎలా
వచిచందయ చూదాదం. వసిషా మహరిి ఇక్షాికు వంశ పురోహిత్ుడని మనకు
తెలిసిన విషయ్మే. వసిసా ూని సంత్తి లోని వారందరలన వసిసా ూడు అనే
పేరు తోనే పిలుస్ా్రు. అంతేకాక స్ామానూ పురోహిత్ుడినికూడా ఆ
గౌరవ వాచకం తో “వసిసా ూడు “అనే పేరు తో పిలవటం లోకం లో
సహజమై వసిసా ూడు అందరి వాడయ్ాూడు.
ఒకపుపడు రుషులందరికీ ఇందురడిని పరత్ూక్షం గా చూడాలని పించింది.
క ందరు క నిన రకాల పరయ్తానలు చేశ్ారు. కాని ఎవరి వలాే కాలేదు.
వసిషా మహరిి ఆలోచించి “నివహం “అనే పేరుగల స్ామ మంత్రం తో
ఇందురడిని సు్తించాడు. వెంటనే ఇందురడు పరత్ూక్షమై అనేక య్జన
య్ాగాది కీత్ువులను వాట అనుస్ాాన పదధ త్ులను సవివరం గా తెలియ్
జేశ్ాడు. అందుకనే మిగిలిన రుషులకంటే వశిసూ
ా డి కే పారధానూత్
కలిగింది. సకల వెైదిక కరీలూ సమగీం గా తెలిసిన వాడవటం వలే చకీవర్ లు ఇత్ర ఋషులను వదిలి పటా వశిసూ
ా డినే పురోహిత్ుడిగా
చేసుక నానరు.

నిజమన
ై పుత్ురడు ఎవరు?
పరజఞపతి భయమిని, అందులోని పారణులిన, సిరీ ం మొదల ైన లోకాలను, సూరూ చందారది మండలాలను సృషిాంచాడు. కాని సృషిాలోని పారణులు
పరజఞ పతి గారి పదద రికానిన మనినంచ లేదు. అపుపడు పరజఞ పతి సృషిా స్ారానిన అంత్టని ఒక మాలగా చేసి మడలో ధరించాడు. దీనితో సకల
సృషీా పరజఞపతి పాద కాీంత్మై దాస్ో హమననది. ఇపుపడు పరజఞపతికి త్న సృషిా కి ఒక నాయ్కుడు ఉంట బాగుండును అని పించి త్న మడలోని
మాలను ఇందురని మడలో వేశ్ాడు. పరజఞపతికి ఇందురడుకాక చాలా మంది పుత్ురలునానరు కాని త్ండిర ఇందురని మడలో మాల వేశ్ాడు కనుక
వంశ రక్షకుడిగా సమరుధడిగా ఇందురడినే ఎంపిక చేసి నటు
ే ల కక. త్ండిర విశ్ాిస్ానికి పాత్ురడెై ఆయ్న ఆసి్ లో అధిక భాగానిన పొ ందిన వాడే
నిజమైన పుత్ురడు అని తాండూ బరహీనం చెపిపంది.
త్రాిత్ ఇందురడు “అభిజిత్ “విశి జిత్ “అనే య్ాగాలు చేస,ి జైత్ర య్ాత్ర చేసి సమస్ లోకాది పతి అయ్ాూడు. కనుక త్ండిర అధికారం ఇచిచ
నందు వలే నే కాక సింత్ పరతిభా స్ామరాధయలు కూడా ఇందురనిలో ఉనానయ్ని ఈ బారహీణం తెలియ్ జేస్్ ో ంది . ఇందులోని ఉపాఖాూనాలు
ఎకుకవ గా స్ామల గురించే ఉనానయి. దేవాసురులు పశు సంపద కరసం య్ుదధ ం చేశ్ారు. దేవత్లు “ఆతే అగన”అనే “సంజయ్ స్ామ “ను
గానం చేసి స్ాధించారు. దేవత్ల మీద అలిగి పక్షి రూపం తో వెళ్ే పో యిన య్జన పురుషుడిని , దేవత్లు “స్ౌవరణ స్ామ “తో తిరిగి పొ ందారు.
ఇందురడు “పదస్ో్ భ స్ామ “గానం చేసి వుుతారసురిడిని సంహరింఛి నందుకు కలిగిన పాపానిన పో గొటుాక నానడు
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విఖనసుని పుత్ురలను వెైఖానసులు అంటారు వీరు ఇందురనికి
పీరతి

పాత్ురలు.

వెైఖానసులు

దేవత్లకు

ఉపకారం

చేస్ ునానరని కరకపం తో ఒక రాక్షసుడు వారిని రహసూం గా
ఎత్ు
్ క ని వెళ్ే “ముని మరణం “అనే చోట దాచేశ్ారు. త్న
ఆపు్లు కాన్న పించక పో యిే సరికి ఇందురడు కలవరం చెంది
నలుమయలలా వెతికించాడు. చివరికి వెైఖానసుల కళళబరాలు

కాన్న పించాయి. ఇందురడు అకకడికి వెళ్ే “వెైఖానస స్ామ “ను
గానం చేసి వారిని పునరుజీజ వులను చేశ్ాడు. అందకని
స్ామాలలో వెైఖానస స్ామ కు అధిక పారధానూం ఉంది అది
తీరచలేని కరరిక అనో్ ఉనద దని విశ్ాిసం. దానం పటా టం దయ షమే
కాని క ందరికి త్పపని పని అది ఆ దయ ష నివారణకు
“ధిసరమొహ్ పురుశ్ాస్ నొూహ్ “అనే మంతారనిన చదువుతారు.
ఇపుపడు గో పద బారహీ ఉపాఖాూనాలను గయరిచ తెలుసు
క ందాం.

గోపద బారహీణ ఉపాఖాూన కధలు
అధరి వేదానికి చెందిన గోపద బారహీణం లో చాలా గంభీర
అంత్రారాదలునన ఉపాఖాూనాలు ఉనానయి. ఇందులో ముఖూమైన “ఉదాదలక –శ్ౌనక సంవాదం “గురించి తెలుసుక ందాం.
అరుణుడు అనే మహరిి పుత్ురడే ఉదాదలకుడు. ఉదాదలకుడు శ్ాస్ా్ారధం చేసి త్నను జయించిన వారి కి త్న మడలో ఉనన విలువెైన హారం
ఇస్ా్నంటూ దేశ్ాలన్నన తిరిగాడు. ఎవరికి అంత్స్ాహాసం కని

పించలేదు. చివరికి ఉత్్ ర దేశ పండిత్ులు శ్ౌనకుడు అనే పేరునన

“సదేరవాయ్నుడు “ను నాయ్కుడిగా చేసుక ని ఉదాదలకునితో శ్ాస్ా్ారాదనికి త్ల పడా్రు, ఉదాదలకుడు పరశినసు్ంటే శ్ౌనకుడు జవాబులిచాచడు.
ఈ కధలో విజఞానాననిన పొ ందటమే కాక దానిన శ్ాస్ారరధ చరచలతో పంపొ ందించుకరవాలనే సందేశం ఉంది .
పేరది –ఉదాదలకుడు
ఉదాదలకుని గురువు ఇపపట పాటాన అయిన కౌశ్ాంబ్బ నగర నివాసి “పేరది”. శిషుూడికి బరహీ చరాూనిన గయరిచ బో ధించి “న్న త్ండిర సంవత్సర
య్జఞానిన ఎనిన రోజులోే పూరల్ చేస్్ ాడు ?”అని అడిగితె ఉదాదలకుడు “పది రోజులోే “అని సమాధానం చెపాపడు. ఇలా చెపపటానికి ఉదాదలకుడికి
ఒక ల కక ఉంది. ముఖూమైన విరాట్స ఛందసుసకు పదే అక్షరాలుంటాయి. ఆచారుూడు మళ్ళళ అడిగితే “తొమిీది “అనానడు శిషుూడు.
పారణాలు(నవ రంధారలు ) తొమిీది కనుక సరైన సమాధానమే చెపాపడు. మళ్ళళ అడిగితే గాయ్తిర అషాాక్షరి కనుక ఎనిమిది అనానడు. మళ్ళళ
అడిగితె ముఖూ ఛందసుసలు ఏడు కనుక ఏడు అనానడు. ఇలా సంఖూ త్గుీత్ూ చివరికి మనిషికి రండు పాదాలు కనుక రండు అనానడు.
ఇకకడ పాదం అంటే మనం అనుక నే కాలు కాదు కరీ, జఞాన మారాీలు. చివరి పరశనకు ఒకట అనానడు ఉదాదలకుడు. అంటే ఒక సంవత్సరం
అని అరధం. మానవుని కి పరమారాధనిన బో ధించే విషయ్ాల నోన ఇందులో ఉనానయి.

దక్షయ్జన ధింసం
ఒక స్ారి పరజఞపతి దక్షుడు రుదురనికి భాగం లేకుండా య్జా ం పారరంభించాడు. కూత్ురు సతీదేవిని అవమానించాడు కరపించిన రుదురడు వీర
భదురని సృషిాంచి దక్షాధిర విధింసం చేశ్ాడు. య్జా ం లో మిగిలిన “పారశితారనిన “చూడగానే భగుడి కళళళ పో య్ాయి. సవిత్ుర దేవత్ దానిన
తాకగానే చేత్ులు తెగిపో య్ాయి. బంగారు చేత్ులు అమరాచడు., అందుకే హిరణూ పాణి అనే పేరొచిచంది. సవిత్ురనికి. సూరుూడు స్ాహసించి
తిన బో తే పళళళ ఊది పో యి “పూషుడు “అని పిలువా బడా్డు.
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అందుకే

సూరుూనికి

పళళళ

లేవుకనుక మత్్ ని పిండి పదారాదలే
నెై వేదూం పటాాలని శృతి చెపిపంది.
ఇదుీడికి శిరసుస, బరిహకి కీళళళ
పడిపో య్ాయి. చివరికి బృహసపతి
మంతోరచాచరణ తో సూరుూని కళళ
తో

చూసూ
్

అశిిన్న

దేవత్ల

బాహువులతో సీికరించి లోపానిన
సరి

దిదద ాడు.

అంత్రారధం

ఇందులో

–పరజఞ

పతి

ఉనన
శరలర

అవయ్వాలకు అది పతి అయిన
జీవాత్ీ. రుదురడు సరిజునడెైన
పరమాత్ీ.

య్జా ం

అంటే

పరమాణు సంయోగం తో ఏరపడిన
శరలరం. పరజఞ పతి రుదురడని య్జా ం
నుంచి దూరం చేయ్టం వలన భగ,
సవిత్ుర,

పూషా,

ఇధీ,బరిహస్ట్

త్తాిలు త్మ త్మ పనులు చేయ్
లేక పో య్ాయి అని గీహించాలి.
జఞాని ఏ పనిలోనూ పరమాత్ీ ను
మరువ రాదు అని న్నతి.

కౌశ్రత్కీ బారహీణం లో
అగానయధానం కద
అగానయధానం

అంటే

హో మం

చేయ్టానికి కావాలిసన అగిన ని పరతి సిాం చటం. య్జా ం లో ఆహవన్నయ్ం, గారహపత్ూం, అనాిహారూ పచనం అనే మయడు అగునలుంటాయి.
ఒకక రోజు తో పూరల్ అయిేూ య్ాగాలనుంచి వెయిూ సంవత్సరాలు చేయ్ాలిసన “సత్రం “వరకు ఈ అగునలు అవసరమే. ముందు అగినని
పరతిషిాంచి మిగిలిన కారూ కీమాలు మొదలు పటాాలి.
ఒకపుపడు మానవులాేగా దేవత్లు కూడా భయలోకం లోనే ఉండి కరాీనుస్ాానాలు చేసుక ంటూ సిరీ ం పొ ందటానికి స్ాధన చేస్ ూండే వారు.
ఈ అనుషాానం వలే దేవత్లు పునరజనీ నుండి విముీకు్ల ై పునరా వుుతి్ లేని సిరాీనిన పొ ందారు. దీనితో మనుషుూల కంటే వేరు గా ఉనానరు.
సిరాీనికి పో త్ునన దేవత్లు అగినతో “నువుి భయలోకం లో ఉండి మానవులకు, మాకు అధూక్షుడు గా ఉండు. మానవులు శ్ౌీత్ స్ాీర్ కరీల
దాిరా సమరిపంచిన వి న్న దాిరా మేం సీికరిస్్ ాం. మా అనుగీహం చేత్ మానవులకు ఐహికాముషిీక పురుషారాధలు పొ ందుతారు.
మనుషుూలకు మాకు సంబంధం కలుపుత్ూ నువుి భయమి మీదే ఉండిపో . మానవులు య్జన య్ాగాదులలో ఇచేచ దరవాూలను నువుి
సీికరించు. మా త్రఫున వారి కరరకలు తీరుచ. “అని చెపాపరు. దానికి అగిన “నాకు తీవర దాహం ఉనన సంగతి మీకు తెలుసు. ననున
సమీపించటానికే భసీమై పో తామనే భయ్ం తో ఎవరూ స్ాహసం చేయ్లేరు కదా అందువలే మీరనుకరననటు
ే “పురోడాశం “మొదల ైనవి నాకు
మానవులు ఇవిరు “అనానడు.
దేవత్లకు సంకట పరిసతి
ి్ వచిచ బాగా ఆలోచించారు. అగిన లో ఇత్రులు సహింప రాని తీవర దాహక శకి్, మంగళకరమైన మానవాభతదయ్ానికి
ఉపయోగించే శ్ోభనకర దాహక శకి్ అని రండు రకాలు ఉనానయి. రండయ దానివలననే మనం వంటలు వగైరా చేసుకర గాలుగుత్ునానం. ఈ
శ్ోభన శకి్ని మాత్రం అగిన లో ఉంచి, దేవత్లు తీవర శకి్ని వేరు చేసి దానిన న్నటలో ఉంచారు. దీనికే “పవమానాగిన “అని పేరు. క ంత్
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వాయ్ువులో ఉంచారు. ఇదే పావకాగిన. మిగిలిన శకి్ నంత్టని సూరుూని లో ఉంచారు ఈ అగినకే శుచి అని పేరు. కనుక అగిన దేవుడిని
పూజించాలంటే ఆహవన్నయ్, గారహపత్ూ, అనాిహారూ రూపాలలో ఉండే శ్ోభంకర అగునలనే కాకుండా పావక, పవమాన, శుచి పేరేతో ఉనన అగిన
సిరూపలనూ పూజించాలిసందే. అందుచేత్ ఈ మయడు శరలరాలకు మయడు ఇషుాలు చేయ్ాలి. పావకేషా ి పూరణ మాసేషా క
ి ి వికృతి. శుచి,
పవమానేసా ూలకు దరేశషిా పరకృతి. ఇవన్నన చేసనే
ే్ అగానయధానం పూరల్ అయి నటు
ే ల కక.
కౌశ్రత్కీ బారహీణం విశిషా త్ స్ో మయ్ాగ నిరూపణం మీదే ఆధారపడి ఉంది. స్ో మయ్ాగం పది రోజులు చేస్్ ారు వాగలదక్ష తో ఇది పారరంభ
మవుత్ుంది. ఈ దీక్షతో పారణ దీక్ష లభిసు్ంది. ఈ రండిట వలాే య్జమానికి కరరిక నేర వేరుత్ుంది. కనుక మాటకునన విలువ, దానిన పేరరేపించే
మనసుకునన సంయ్మనం, మనసుతో పరభావిత్మయిేూ పారణ శకి్ పరయోజనం ఇందులో సూచించారు. ఇందులో సూచిన అభిజిత్, విశిజిత్
య్ాగాలు విశిషా మైనవి. అభిజిత్ అంటే అగిన. విశిజిత్ అంటే ఇందురడు. దేవత్లు అభిజ్్ య్ాగం తో ములోేకాలను జయించారు. మిగిలిన
లోకాలన్ విశి జిత్ చేసి జయించారు. పరజఞ రక్షకుడెైన డెైన రాజుకు విశి జిదాూగం చాలా అవసరం అని తెలుస్ో్ ంది . శత్ుర శ్లషం లేకుండా
చేస్ ుంది.దీనితో స్ామానూ పరజల సంక్షేమానికి హాని త్ల పటా దుస్ శకు్లను మటుా పటా వచుచ లోక క్షేమం కలుగు త్ుంది .
మనసుకు పరిధులు లేవు అని, మనసుస పరజఞపతి అని, ఆ పరజఞపతి య్జన మయ్ుడని, మనః పూరికం గా య్జా ం కరసమే య్జా ం చేయ్ాలని
తెలియ్ జేయ్ బడింది. పరజఞ

రక్షకు డెైన రాజు మనసుసజీవిత్ం నిస్ాిరధం గా ఉండాలి అనే సూచన ఉంది . విజునడి రాక తో య్జా ం

ఆనందిస్ ుందని చెపప బడింది. ఏదెైనా పరమాద వశ్ాత్ు
్ త్పుపలు చేసే్ సరి దిదద ుకరవాలని సూచించింది .. అందరూ చేరలేని ఎత్ు
్ లకు ఎగిరే
గరుత్ీంత్ుడే వాయ్ువు అని, వాయ్ువు అంటే పారణమని చివర సుపరణ పరిం లో వివరింప బడింది . వాల ఖిలుూలు అంటే భౌతిక శరలరం నుండి
విడి పో ని పారణాలు అని, వెైశ్ాలూం లో వాలం అంటే కేశం అంటే వెంటురక వంట పారణాలు, శరలరానిన వదల లేవుకనుక వాటకి వాలఖిలుూలు అనే
పేరొచిచంది. రండిటతో సంబంధం లేని దానిన ఖిల అంటారు. సూక్షీ సంబంధం ఉనిద కనుక వాలఖిలుూలనానరని భావం. చివరలో కరీ బదుధడెైన
జీవుని పరస్థ ానానిన కూడా సవివరం గా కౌశ్రత్కి బారహీణం వివరించింది.
అగిన బరహీణ

శకి్. స్ో మం క్షాత్ర శకి్. అనిన కరరకలను తీరేచ వాకుక మనసుస లే హో మ దరవాూలు. బలి సమరిపంచటం అంటే పురోడాశం

సమరిపంచటమే పశుబలి. పశువును కాక పశువుకు పరతీక అయిన పురోడాశం ను సమరిపంచాలి. య్జా ం చేసే య్జమానికి ఇహ పరాలోేను
అంత్రిక్షం లోను మేలు జరుగుత్ుంది. సంతానంకావాలని య్జా ం చేసేవారు “శుదధ పరణవం “ను, పరువు పరతిసా లకై చేసే వాళళళ “మకార
లేకుండా ఉనన పరణవానిన “ఉచచరించాలి ఈ య్జా ం సు సంపననం అయితే సిరీ రూపం, త్గిీతే అనానది రూపం, హెచిచతే సంతాన రూపం
అవుత్ుందని వివరించింది కౌశ్రతికం. స్ో మమే సవన్నయ్ం చేయ్ాలిసన పశువు. య్జనమే పరజఞపతి సిరూపం అని ముందే తెలుసుక నానం.
పారజఞపత్ూ య్జా ం సరాి భీస్ాాలను తీరుసు్ంది. సూక్షం గా విచారిసే్ య్జన కర్ శరలరమే పురోడాశం. ఆయ్న ఉచాచవస నిస్ాశవస్ాలే స్ో మ
పాన పాత్రలు. య్జా కర్ ఇహలోకం లో సంపూరణ జీవిత్ం గడిపి సిరీ ం లో అమరుడౌతాడు.
షో డశి లో ఈ విశిం షో డశ కళాత్ీక రూపం గా చెపప బడింది షో డశి ఇందురడే . ఇందురడు హరి యిే.య్జా ం పురుష సిరూపమే. పురుషుని
శిరసుస “హవిరాిహకం “.ముఖమే ఆహవ న్నయ్ం. ఉదరం సదసుస. ఆహారమే దేవత్లకు చేసే స్ో్ తారలు. బాహువులు మారాజల్మయ్ాగిన
దీరయ్ాలు. లోపలి దివూ శకు్లు సదసుసలోని దేవతా పీఠాలు. మనసుస బరహీ.. పారణమే ఉదాీత్. అపానం పరస్్ ో త్. వాూనం పరతి హర్ .వాకుక
హో త్. నేత్రమే అధిరుూడు. సంత్తే సదసుూలు. ఆత్ీ య్జమాని. అవయ్వాలు హో తారశంసులు. ఇవన్నన గమనిసే్ మానవ జీవిత్ం య్జన
మయ్ం అనే అంత్రారధం తెలుసు్ంది.

తెైతి్రలయ్ బారహీణ ఉపాఖాూనకధలు
కృషణ య్జురేిదానికి ఎనభై ఆరు శ్ాఖలునానయి. అందులో నశించి పో యినవి కాక మిగిలి ఉనన నాలుగు శ్ాఖలలో ముఖూమైనది తెైతి్రలయ్
శ్ాఖ. దానికి సంబంధించిన బారహీణమే తెైతి్రలయ్ బారహీణం. అంటే కృషణ య్జురేిదానికి మిగిలి ఉననది ఒకే ఒకక తెైతి్రలయ్ బారహీణమే
ననన మాట. కృషణ య్జుససంహిత్లో బారహీణ భాగాలు కలిసి పో యిే ఉంటాయి., బారహీణానికి సంహిత్కు పదద గా తేడా కని
పించదు.వెైశంపాయ్నుడి శిషుూడు పైంగి య్ాసుకడు. అత్ని శిషుూడే తితి్ రి మహరిి. ఉఖ మహరిి తితి్ రి శిషుూడు. ఆతేరయ్ుడు తితి్ రి పరశిషుూడు.
తెైతి్రలయ్ శ్ాఖా పరవర్ కులలో తితి్ రి మహరిి మణి లాంటవాడు. అత్నే ఈ బారహీణ కర్ కనుక ఆయ్న పేరనే చెలా మణి అయింది. ఈ బారహీణం
లో మొదటకాన్ ను పార క్షుదర అని రండవ దానిన అగిన హో త్రం అన్న అంటారు మయడవ దానిలో విభాగాలకు వాట పరతెూక పేరే ునానయి.
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ఒకపుపడు విదేహ రాజు జనకుడు స్ావితారగిన జఞానాని
సంపాదినాచలనుక ని దేవత్లను కలిశ్ాడు. వాళళళ లోకం
లో ఎవరు త్మను స్ావితారగిన సిరూపం గా ఉపాసన
చేస్్ ారో అలాంట వారు సరి పాపాల నుండి, అప మృత్ుూవు
నుండి ముకు్లౌతారని, పూరానయ్ుసుసపొ ంది ఎపపటకీ
అనానదులకు లోటు లేకుండా సరాినన స్ామురదిధ కలవారై
సిరాీనిన పొ ందుతారు అని చెపాపరు. అశిత్థ మహరిి
శిషుూడు అహీన మహరిి స్ావితారగిన సిరూపానిన ధాూనం
చేసి స్ాక్షాత్కరింప జేసుక నానడు. అందుకనే ఆయ్న దేహ
అవస్ాన దశలో” బంగారు హంస” అయి సిరీ ం చేరి
ఆదిత్ుూనితో తాదాత్ీయం చెందాడు.
ఈ బారహీణం లో న్నతికధలు తో బాటు లౌకిక జఞాన
విషయ్ాలూ చాలానే ఉనానయి. చందురడు ఏ రోజు ఏ
నక్షత్రం తో కలిసి ఉంటాడయ ఆ రోజు ఆ నక్షత్రం ఉంటుందని
లోక వూవహారం. కృతి్ కా నక్షత్రం తో చందురడు కలిసి ఉనన
రోజు కృతి్ కా నక్షత్రం అని అరధం. రోజుక క నక్షత్రం ఉంటుంది
కనుక దీనిన బటా తెలుసుకరవాలి. కృతి్ క ఒకపుపడు
మొదట నక్షత్రం గా ఉండేది. ఆ నక్షత్రం లో ఆధానం చేసే్
బరహీ వరచసుస కలుగుత్ుందని శ్ాస్ ంి . రోహిణి లో చేసే్ సిరి సంపదలు కలుగుతాయి. దేవత్లు ఒకపుపడు ధన గరిం లో విరీ వీగుత్ూ
అశీదధగా అగానయధానం చేసి సిరి సంపదలు పో గొటుాక ని దరిదురల ైనారు. త్పుప తెలుసుక ని పునరిసు నక్షత్రం లో శీదధ గా చేసి మళ్ళళ
ధనికుల ైనారు. పునః అంటే మళ్ళళ వసు అంటే సంపద పొ ందారు కనుక ఆ నక్షతారనికి పునరిసు అనే పేరొచిచంది . అలాగే విషువత్ కు ఇందులో
అరధం చెపపబడింది. సంవత్సరానిన రండు భాగాలు చేయ్ాలి. మొదట భాగం లో చివరి నాలుగు రోజులు, రండయ భాగం లోని మొదట నాలుగు
రోజులు తీసుక ని మధూలో ఉనన రోజును విషువత్ అంటారని ఈ తొమిీద రోజులోే య్ాగం చేసే్ అషా దికాపలకులు పాలించే ఎనిమిది
సిరాీలు,అంత్ కంటే పై నుండే సిరీ ం పొ ందగలరు.

అననం రండు స్ారుే ఎందుకు తినాలి?
ఒకపుపడు దేవత్లు, పిత్రులు, మనుషుూలు, పశువులు, అసురులు (వీరందరికీ పరజలనే పేరు )ఉపవాసం తో ఉండే సతారనిన గురించి త్పసుస
చేశ్ారు. వారిలో దేవత్లు నేతితో నిండిన చమన పాత్రను చూసి హో మం చేసి పది హీను రోజులకరస్ారి భోజనం చేసే రస పదారాధనిన పొ ందారు.
అందుకే అమావాసూ, పొ రణమి రోజులోే దేవత్ల పీరతికరసం దరశ, పూరనమాస య్ాగాలు చేస్్ ారు. పిత్ృదేవత్లు నెలకరస్ారి భోజనానిన
సంపాదించుక నానరు. అందుకే పరతి అమా వాసూ నాడు “పిండ పిత్ృ య్జా ం “చేసి పిత్ృ దేవత్లను సంత్ృపి్ పరుస్ా్రు. మానవులు ఒకేరోజు
రండు భోజనాలను సంపాదించారు. పశువులు మయడు స్ారుే తిని మిగిలిన సమయ్ం లో నెమరేస్్ ాయి. రాక్షసులు సంవత్సరానికి ఒక స్ారే
తిండి సంపాదించారు. అందుకే ఏడాదికి ఒక స్ారే తిండి తిని మిగిలిన రోజులోే దేవత్ల తో య్ుదాధలు చేసే వారు.

నక్షతారలే పరజఞ పతి శరలరం. హస్ా్ నక్షత్రం పరజఞ పతి హస్ ం. చితా్ నక్షత్రం శిరసుస. స్ాితి హృదయ్ం. విశ్ాఖ తొడలు, అనురాధ
పాదాలు. ఇలా నక్షత్ర సిరూపిగా పరజఞపతిని ధాూనిస్ా్రు.

గోవులే అగిన హో తారలు
పరితాలు మొదల ైన అచేత్నాలను సృషిాంచి త్రాిత్ పరజఞపతి అగిన వాయ్ువు, ఆదిత్ుూడు అనే చేత్నలను హో మం దాిరా సృషిాంచాడు. ఈ
ముగుీరూ తాము కూడా పరజఞ పతి లాగానే సృషిా చేయ్ాలను క ని అగిన పారణం కరసం వాయ్ువు శరలరం కరసం, ఆదిత్ుూడు కండే కరసం హో మం
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చేశ్ారు. దీనితో ఒక గోవు పుటా ంది. దాని పాలు పంచుకరవటం లో ముగుీరికీ పేచీ వచిచంది. పరిషాకరం కరసం పరజఞ పతి దగీ రకు చేరారు.
పారణాలు లేని శరలరం, కండుే వూరధం కనుక పారణాలకరసం హో మం చేసిన అగినదే ఆవు అని తీరుప చెపాపడు. అపపట నుంచి ఆవుకు “అగిన
హో త్రం ‘అనే పేరొచిచంది. ఆవును అగిన హో త్రం గా ఉపాసించే వారికి అప మృత్ుూ భయ్ం ఉండదని ఈ బారహీణం చెపిపంది .

మానవ సృషిా
పరజఞపతి సృషిా చేయ్ాలను క ని ముందు పారణ వాయ్ువు తో బలాదికుల ైన అసురులిన సృషిాంఛి “పిత్ “అని పించుక నానడు. త్రాిత్
పిత్ృదేవత్లను సృషిాంచి, ఇంకా ఏమేమి సృషిాంచాలా అని మనసులో ఆలోచించాడు. అపుపడు మనుషుూలేరపడా్రు. మననం చేయ్టం వాళళ
ఎరపడా్రుకనుక మానవులని పించుక నానరు. మనుషుూలు లౌకిక వెైదిక వూవ హారాలు చేసే సరికి అంతా కాంతి తో నిండి పో యింది . ఆ కాంతి
ననుసరించి దేవత్లను సృషిాంచాడు. ఈ ఆలుగు రకాల సృషిా” జలం” లాంటది. నదీ జలం త్టాక జలం వగైరా ఎలా భోగానికి ఉపయోగిస్్ ాయో
సృషిా కూడా భోగానికి ఉపయోగ పడుత్ుందని అంత్రారధం.

బ లిే ఎలాే పో త్ుంది?
తెలే బ లిే మచచలునన శరలరానిన “కిలాపం “అంటారు. త్ల నెరిసి పో వడానిన “పలిత్ం”అంటారు.;;న్నలి “అనే ఓషది ఈ రండు వాూదుల్మన
పో గొటుా త్ుంది. ఈ ఓషధిని అభిమంతిరస్ ూ చెపాపలిసన మంతారలు ఇందులో ఉనానయి. బ లిే ఎనిన రకాలో, వాటని పో గొటా శకి్ న్నలికి ఎలా
వచిచందయ వివరాలునానయి.

పగలు రాత్ురలకు పేరే ు
స్ావిత్ర చయ్నం లో క నిన వెైదిక పరిభాషలునానయి. పరతీనెలలో మొదట పదిహేను రోజులు శుకే పక్షం. త్రువాతిది కృషణ పక్షం.
శుకే పాడూమి తో మొదల ైన తిధుల పగట వేళలను వరుసగా సంజఞానం, విజఞానం, పరజా ఞనం, జఞనాథ్, అభిజఞనాథ్, సంకలపమానం, పరకలప మానం,
ఉపకలపమానం, ఉప కే ప్ం,కే ప్ం,శ్లీయ్ః, వసీయ్, ఆయ్త్,సంభయత్ం, భయత్ం అనే పేరేతో పిలుస్ా్రు. శుకే పక్ష రాత్ురలకు వరుసగా దరశ, దృషాా,
దరశత్, విశి రూపా, సుదరశనా, ఆపాూయ్ మానా, పాూయ్ మానా, పాూయ్ా, సూనృతా, ఇరా, అపూరూమానా, పూరయ్న్న్ , పూరాన, పౌరన మాసీ
అనే పేరే ునానయి. అలాగే కృషణ పక్ష పగళళకు రాత్ురలకు పేరే ు చెపాప బడా్యి
తెైతి్రలయ్ం మయడు కాండలలో అనేక పేరే ునన య్జన య్ాగాదుల నిరిహణ విధానం వివరణ ఉంది మధూమధూలో సందరాానిన బటా
లోకానికి పనికి వచేచ కబురే నోన చెపిపంది.వీటననినటని అరధం చేసుక ని సంస్ాకరం తో జీవితానిన మలచుక ని సమాజ భుూదయ్ానికి పాటు
పడమనే ఏ బారహీనమైనా బో ధించే విషయ్ం.
త్రువాత్ శత్ పద బారహీణ విశ్లషాలు తెలుసుక ందాం

శత్ పధబారహీణ ఉపాఖాూన కధలు
శుకే య్జురేిదానికి ఉనన ఒకే ఒకక బారహీణం శత్ పద బారహీణం నూరు అధాూయ్ాల గీంధం. అందుకే శత్ పధం అని పేరు. ఇకకడ పధ
అంటే అధాూయ్ం అని అరధం. అమయలూ త్తాిలను ఆవిషకరించిన గీంధం కనుక విశ్లష పారచురూం పొ ందింది. అనినరకాల య్జా య్ాగాదుల
గురించి వివరణ ఉంది. ఇందులో రాజసూయ్ య్ాగం గురించి సంపూరణం గా ఉంది.

రాజ సూయ్ య్ాగం
రాజఞూధికారానికి వచిచన రాజు రాజసూయ్ య్ాగం చేయ్ాలి. దీని వలే రాజు పరతిషా పరగటమేకాక పవిత్రత్ కూడా పరుగుత్ుంది . ఇందులో 6
స్ో మయ్ాగాలు, 2పశు య్ాగాలు, 129ఇషుాలు ఉంటాయి ఏడు దరలి హో మాలతో పదానలుగు నెలలోే పూర్ వుత్ుంది . ఫాలుీణ శుకే పాడూమి
నాడు రాజసూయ్ానిన పారరంభిస్ా్రు. అభిషేక సంస్ాకరం చేసి ఆరు య్ాగాలు చేసి, అభిషేచన్నయ్ మనే స్ో మ య్ాగం తో మధాూహన సవనం,
పరధాన ఆహుతి చేసిన త్రాిత్ బరహీ గారు రాజు చేయి పటుాక ని సభుూలకు, పరజలకు ఇత్డు రాజు అని పరిచయ్ం చేస్్ ాడు. త్రువాత్ అభిషేకం
జరుగుత్ుంది. సముదరం నది, సరసుస, సలయిేరు మొదల ైన పదహారు పుణూ తీరాధలలో ని పవిత్ర జలానిన సేకరించి ఇరుగు నెయిూ, పాలు తేనే
మొదల ైన పంచాగవాూలను కలిపి రాజును అభి షకిస్్ ారు. దీనికి మేడి పాత్రను ఉపయోగిస్్ ారు.
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విలుే బాణం పటుాక ని రాజు పులి తోలు పరచిన
మేడిసింహాసనం

పై

ఆహవన్నయ్ాగిన

దగీ ర

కూరుచంటాడు. ఆరు పారధ హో మాలు చేస్్ ారు.
మహేందర స్ో్ తారనిన ఉదాీత్ పఠిస్్ ాడు. అధిరుూడు
బరహాీ, హో త్, ఉదాీత్ రాజు చుటూ
ా నిలుచుని పవిత్ర
జలాలతో అభిషేకిస్్ ారు. త్రాిత్ రాజు నూత్న
వస్ా్ాలు ధరిస్్ ాడు.. మళ్ళళ ఆరు పారధ హో మాలు
చేస్్ ారు అందులో “రతిననాం హవీ షింఛి “అనే
పనెనండు ఇషుాలు చేస్్ ారు. ఈ కారూకీమం వలననే
రాజ ఉదయ ూగులకు రతినన్ అంటే రతానలు అనే
పేరొచిచంది.

వీరే పురోహిత్, సూత్, సంగీహీత్ుర,

అక్షావాప, క్షతిర, గోణికర్ న, పాలాగల, త్క్షన్, రధకార
మొదల ైన వారు.
రాజు మయడు గురాీలు ఇదద రు అంగ రక్షకులు గల
రధానిన ఎకిక ఒక వీరుడితో దింది య్ుదధ ం చేసి
జయిస్ా్డు. పరిహాస్ానికి త్న బంధువులకు చెందిన
గో సమయహం మీదకు దండెతి్, జయించి, క ంత్ దనం రాజూ భాగం వారికి పరతి ఫలం గాఇస్ా్డు. త్రాిత్ అధిరుూని తో పాచిక లాడుతాడు.
ఇందులో పందెం ఆవు. దాన్నన జయిస్ా్డు. స్ో మయ్ాగం త్రాిత్ శునసేిఫుని వృతా్ంతానిన రాజు పఠిస్్ ాడు..మరానట నుంచి పది రోజులు
“సంసృపాం హవీం షి “అనే పది ఇషుాలు చేస్్ ారు. పదక ండవ రోజు “దశ పేయ్ం “చేస్్ ారు ఈ స్ో మయ్ాగం లో పది చమనలు అంటే పాత్రలు
ఉపయోగిస్్ ారు. పది మంది ఋతిికుకలు పాలకీంటారు అందుకే దశపేయ్ం అయింది. “కేశవా న్నయ్ “అనే స్ో మయ్ాగం ఒక ఏడాది త్రాిత్
చేస్్ ారు. త్రాిత్ వుూసిాదిిరాత్ర, క్షత్రసూ ధృతి అనే స్ో మయ్ాగ నిరాిహణ జరుగుత్ుంది. దీనితో రాజ సూయ్ం సమాప్ మౌత్ుంది. ఈ య్ాగం
లో పరధాన దేవత్ వరుణుడు.. ”వరునసవో వా యిేష య్ద్ రాజ సూయ్ం “అని ఈ బారహీణం చెపిపంది. రాజ సూయ్, అశి మేధ, పురుష
మేధ, సరిమేద య్ాగాలు క్షతిరయ్ య్ాగాలు. రాజ సూయ్ం లో రాజును పరజఞ పతికి పరత్ూక్ష పరతి నిదిగా పేరొకనానరు. ఈ బారహీణం లో
పదానలుగు కానద లునానయి.
అగిన స్ాీరా్గిన అని శ్ౌీతాగిన అని రండు రకాలు. వివాహం అయిన గృహసు్ స్ాీరా్గిన ని సేవించాలి. స్ాీరా్గిన తో చేసే య్జఞాలనినటకీ పాక
య్జఞాలంటారు. వీటని చేసిన వారు పాక య్ాజులు. ఇందులో ఔపో సన హో మం, విశి దేవం, పారిణ య్జఞాలు, ఇసా కాలు మొదల ైన ఏడు
య్జఞాలుంటాయి..గారహ పత్ూం ఆహవన్నయ్ం, దాక్షిణూం, సభూం అని శ్ౌీతాగిన నాలుగు రకాలు. దీని విదానం లో గాంధార, కేకయ్, స్ాలి కురు
పాంచాల కరసల దేశ్ాది పరస్్ ావన వసు్ంది
ఒక సంవత్సరం పాటు చేసే “స్ౌతారమణి య్జా ం “గురించి ఇందులో ఉననది. ఈ బారహీణం లో అపుపడే పుటా న బౌదధ , స్ాంఖూ మతాల పరస్్ ావన
కని పిస్ ుంది. జనమేజయ్ుడు కురు రాజు గా పేరొకన బడా్డు.

పాండవ పరస్్ ావన ఉండదు. ఇందులో అరుజన శబద ం కేవలం ఇందురడికే

పరిమిత్ం. జనకుడు మిదిలాదిపతిగా, సీత్ కు జనకుడిగా చెపప బడా్డు. ఊరిశ్ర పురూరవోపాఖాూనం శకుంత్ల దుషూనో్ పాఖాూనమయ
ఉనానయి. భరత్ుని పరస్్ ావన ఉంది. పరళయ్ానికి సంబంధించిన మను –మతాసయల వృతా్ంత్ం రమణీయ్ం గా వరిణంచ బడింది. శుకే య్జురేిదం
లో మాధూందిన, కానిశ్ాఖా భేదం వలన మాధూందిన శత్ పద బారహీణం, కాని శత్ పద బారహీణం అని రండు ఉనానయి ఈ బారహీణానిన
య్ాజనయ వలకయ మహరిి ముసలిత్నం లో రాసి ఉంటాడని భావిసు్నానరు. పాంచాల దేశ్ానికి చెందినగొపప య్ాజిా కుడు ఆరుణి శిషుూడే య్ాజనయ
వలుకయడు. జనక రాజు ఆస్ాథన సభాపతి య్ాజఞావలుకయడే. దీనికే వాజసనేయ్ బారహీణం అని కూడా పేరుంది.,
ఈ బారహీణం కీీ పూ 800-500మధూ కాలం నాటదని చెపుత్ునానరు. మాధూందిన శత్పదానికి హరిస్ాిమి “శుీత్ూరధ వివుుతి “అనే పరసద
ి ధ
భాషూం రాశ్ాడు.. అవంతీ రాజు వికీమాదిత్ుూని ఆస్ాథనం లో ధరాీధూక్షుడు, దానాధూక్షుడు గా హరిస్ాిమి ఉండేవాడు. త్ండిర నాగ స్ాిమి.
హరిస్ాిమికి “సరి విదాూ నిధాన కవీనాదాచారూ సరసితి “బ్బరుదు ఉంది. ఇత్ని భాషూం సమగీం గా దొ రక లేదు. దొ రికిన దానిలో అత్ని గాంభీరూ
విధానం కని పిస్ ుంది. దీనికి స్ాయ్ణుడు సమగీమైన భాషూం రాశ్ాడు. అరి వీర భయ్ంకరుడు, వెైదిక ధరీ సంరక్షకుడు అయిన హరిహర
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

రాయ్లు య్జన విధిని పూరి్గా తెలియ్ జేసే ఒక గీంధానికి ఒక దానికి వాూఖాూనం రాయ్మని కరరితే స్ాయ్ణుడు శత్ పద బారహీనానికి
వాూఖాూనం రాశ్ాడు. కనుక సంహిత్ల త్రాిత్ అంత్ట ఉననత్ స్ాథనానిన పొ ందింది శత్ పద బారహీణం.

త్లవకార బారహీణ ఉపాఖాూన కధలు
వాూసమహరిి శిషుూడెైన జైమిని శిషుూడే త్లవ కారుడు. జైమిని చేత్ రచించ బడి త్లవకారుని చేత్ పరచారం పొ ందింది త్లవకార బారహీణం.
రచయిత్కంటే పరచారకునికే అధిక పారధానూం కలగటం విశ్లషం. క ందరు జైమిన్నయ్ బారహీణం అన్న పిలవటం కదుద. స్ామ వేదానికికునన అనేక
శ్ాఖలలో ఇదొ కట. ఇందులో అయిదు కాండలుంటాయి అవే ఆగేనయ్, ఐందర పవమాన అరుణ, శుకిీయ్లు. నాలీ వ దానిన ఉపనిషద్ బారహీణం
అన్న పిలుస్ా్రు. చివరి దానికి ఆరేియ్ బారహీణం అనే పేరు కూడా ఉంది. సింధు నదీ తీర పారంత్ం లో ఇది పుటా ందని భావిస్ా్రు. స్ాయ్నుడు
దీనికి భాషూం రాయ్ లేదు. భావతారత్ుడు రాసినటు
ే తెలుస్ో్ ంది.

స్ామగాచారుూలలో జైమిని పరసిదధ ుడు. కరానటక దేశం వాడని “కరానటకే

జైమినిహ్ పరసిదధః “అని “చరణ వూూహం” బటా తెలుస్ో్ ంది. య్జన య్ాగాదుల విషయ్ాలే ఎకుకవ. జయూతి స్ో్ మం చేసే్ సిరీ ం వసు్ందని
చెపిపంది సిరీ ం అంటే సుఖం అనే అరధం కూడా ఉంది.
ఇందులో

ఋతిికుకల

విధుల

గురించి పూరల్ సమాచారం ఉంది. య్ాగం
మొదటోే అధిరుూడు “దీక్షణీయ్ “అనే ఇషిా
జరిపి య్జమానికి అత్ని భారూకు దీక్ష నిస్ా్డు.
దీక్షా కాలం లో య్ాజమాన దంపత్ులు వంటకి
వెనన రాసుక ని, కంటకి కాటుక పటుాక ని
ఉండాలి. గోళళతో గోకరక రాదు. జింక క ముీతో
గోకరకవాలి. పాలు, అతి్ పండుే, పరుగు, పేలాలు
మాత్రమ ఆహారం గా గీహించాలి. కడుపు నిండక
పో తే

వటా

అననం

తినచుచ.

అపశబాదలు,

అసతాూలు పలకరాడు. పళళళ కనబడేటే ు నవి
రాదు. సీ్ మ
ి ుఖం చూడరాదు. య్జన శ్ాల
విడిచి వెళళరాదు, ఋతిికుకలకు దక్షిణ ఇచేచవరకూ త్న చేతి తో ఎవరికీ ఏమీ ఇవిరాదు. య్ాగా దరవూ సేకరణకు నాలుగు దికుకలకు
య్ాచకులను పంపాలి. య్ాచకులు అంటే అడుక కనే వాళళళ కాదు హో మ దరవాూలను సేకరించేవారు. యిెంత్ ధన వంత్ుడెైనా ఇది త్పపని
సరి విధి. దీనితో మొదట రోజు కారూ కీమం పూర్ వుత్ుంది.
రండవ రోజు “పారయ్ణీయ్ “ఇషిా జరిపి వస్ా్ానినచిచ స్ో మలత్ను క నుకరకవాలి. ఇపుపడు స్ో మలత్ దొ రకటం లేదుకనుక “పూతిక “ను
పరతాూమానయ్ం గా వాడుత్ునానరు. ఈ స్ో మాని కి “రాజు “అని వేదం పేరు పటా ంది.
రాజు మన ఇంటకి వసే్ ఎలా ఆతిధూమిస్ా్మో స్ో మానికీ అలానే ఇవాిలి. దీనిన “అతిధేూషిా”అంటారు. దీని త్రాిత్ య్జమాని, ఋతిికుకలు
పరసపరం సేనహం తో ఉంటామని పరతిజా చేయ్ాలి. త్రాిత్ “పరవరీ య కరీ “పారరంభిస్ా్రు. మనశరలరం లో శిరసుసకు యిెంత్ పారధానూం ఉందయ
దీనికీ అంటే పారముఖూం ఉంది. దీనికర కద కూడా ఉంది. పూరిం విషు
ణ మయరి్ ధనురుూదధ ం లో దేవత్లను ఓడించి, ధనుసుసను గడ్ ం కింద
పటుాక ని విలాసం గా నిల బడి ఉంట, పరతీకారేచచ తో ఇందురడు చెద పురుగులను పంపి అలేే తారటని కరరికిస్్ ాడు. బంధం ఊడిపో యి ధనుసుసకరీ
అతి వేగం తో పైకగిరి విషు
ణ వు శిరసుసను శరలరం నుండి వేరు చేస్ ుంది. పరతికిీయ్ జరిగింది కనుక య్జా ం విచిచననమైంది. అశిిన్న దేవత్లు
వచిచ శిరసుసను అతికించిన త్రాిత్ దేవత్లు య్జఞానిన పూరల్ చేశ్ారు. దీనిన అనుకరిస్ ూ “మహా వీర”అనే శిరసుస లాంట కుండ ఒకదానిన
మంత్రం పూత్ం గా త్య్ారు చేసి అందులో ఆవుపాలను మేక పాలను నేతిన్న పో స్ా్రు. వీటతో హో మం చేస్్ ారు ఇదే పరవరీ యం. ఉపసత్ అనే
ఇషిాని చేసి రండయ రోజు పని పూరల్ చేస్్ ారు. మయడవ రోజు “సుత్ూ”అనే అయిదవ రోజుకుస్ో మయ్ాగానికి కావాలిసన వేదికను త్య్ారు చేస్్ ారు.
నాలీ వ నాడు “అగినస్ో్ మీయ్ం “అనే పశు య్ాగం చేస్్ ారు అ రోజే స్ో మలత్ను రాతి మీద ఉంచి, రాతి తో దంచి రసం తీసి దానిన క య్ూ తో
త్య్ారైన “గీహం “అనే చినన పాత్రలో పో సి ఇందారది దేవత్ల నుదేదశించి హో మం చేస్్ ారు. హో మం చేయ్గా మిగిలిన రస్ానిన య్జమానులు
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తాగుతారు. స్ో మ లత్ అనే ఓషధిని రాతి తో క టా రసం తీయ్టం పీ డనమే కనుక పరిహారం కరసం “వసతీరా “అనే పుణూ జలానిన సపరిశంచి
దయ షానిన పో గొటుాక ంటారు.
ఇందులో ఒక ఉపాఖాూనం సరదాగా ఉంటుంది. జంటగా ఉండే క ండ గుహలాేంట చీకటోే నివశించే బలుడు అనే రాక్షసుడు
దేవత్లను విపరలత్ం గా పీడించేవాడు. వాళళళ బృహ సపతి తో మొరపటుాక ంటే ఆయ్న “బల భిత్ “అనే య్ాగానిన చేసి వాడిని చీక టోేంచి
వెలుగు లోకి రపిపంచి ఆయ్ుధాలతో చీలిచ చంపాడు. అంటే ఈ య్ాగం శత్ురనాశన కారి అని తెలుస్ో్ ంది. అనన సమృదిధ దిధకరసం విరాట అనే
య్ాగానిన, స్ాిరాట్స వలే స్ాిరాజఞూనిన అంటే త్నకు తాను పరకాశించేలోకంపొ ందాలి, వృషభ య్ాగం చేసి దేవ శ్లీసా ూడెైనాడు ఇందురడు వృషభం
శ్లీసాతాినికి సూచిక. పదమయడు నుండి వెయిేూళళ వరకు చేసే య్ాగానిన సత్రం అంటారు. “గవా మయ్నం”అనేది అయ్న కీత్ువులకు వికృతి.
ఏడాదిపాటు చేస్్ ారు. ఇది చేసే్ సిరీ ం శత్ుర విజయ్ం, వాకపటుత్ిం మొదల ైనవి. పరమాత్ీ సమరపణ బుదిధతో చేసే్ మోక్షం లభిసు్ందని ఈ
బారహీణం తెలియ్ జేస్్ ో ంది.
ఇత్ర స్ామ వేద బారహీణాల కంటే త్లవికారం అతి పదద ది. కాని ఇది ససిరం గా లభించలేదు. దీని వాూఖాూనం, పరయోగ పధ్ధ తి, శ్ౌీత్
సూత్రం కాని దొ రకక పో వటం దురదృషా ం. ఉపాఖాూనాలలో పరసిదధ రాజుల, ఆచారుూల పేరే ు కని పిస్్ ాయి. జనకుని సమకాలిక రాజు ల ందరినో
ఇది పరస్్ ావించింది. వీరిలో చిత్ుడు, దాలాయ వంశ మయల పురుషుడు దరుాయడు, కేశి దారుాయడు, సుతాి య్ాజన సేనుడు, లుషాకపి, ఖారాీలి,
సుదక్షిణ కే మి
ల ,బరహీ దత్్ పరసేన జిత్ు
్ లునానరు. చెటే ు, చేమలు లేక పొ తే పారణి మనుగడ అస్ాధూం అని ఈ బారహీణం చెపిపంది . ఓషధులు
వనసపత్ులు లేక పో తే భయమి పారణ నివాస్ా యోగూం కాదని గరుడుడు సిరీ ం నుంచి స్ో మలత్ను తెచిచ భయమిపై పిండాడు. ఆ రస
బ్బందువులు పడిన చోటేలో తాబేలు వీపులాగా కఠినం గా ఉనన బో డి గా ఉనన భయమి మీద ఓషధ వనసపత్ులు పుటాాయ్ట. వీటవలే నే భయమి
నివాస యోగూమైంది.
వాయ్ువు అంత్రిక్షం లో పరకాశిసు్ందని, శకి్ వంత్మైన అణువులతో నిండిన అయ్స్ాకంత్ క్షేత్రం చేత్ ఆకరిింప బడి అడ్ ం గా వీసు్ందని,
ఉత్్ రాభిముఖం గానే ఈ వాయ్ువు వీసు్ందని, తెలేగా పరకాశించే రూపం తో ఉంటుందని, ఈ వాయ్ువే అంత్ రిక్షాదిపతి అని ఈ బారహీణం
చెపిపంది. అంత్రిక్షం లో శకి్ పూరిత్ అణువులుంటాయి పారణం నుంచి జలం నుంచి, అగిన నుంచి ఇవి పుటా పరకాశిస్ా్య్ని చెపిపంది ఇవే. ఈ
బారహీణం లో “పశు “శబద ం చేత్ పేరొకన బడా్యి. వరిం కరసం దుందుభి అనే వాయిదాూలను మోగించాలని చెపిపంది. య్ాజిా క, చారితిరక,
భాషా పరయోగ దృషిాలో త్లవికార బారహీణం ఎనోన విశిషా త్లను పరదరిశంచింది
“ఏష వెై శశః య్ ఏషో న్ శచందరమసి “అని చెపిపంది అంటే చందురనిలో కన బడే మచచ కుందేలే అని కవితా పరం గా చెపిపంది. వీణకు ఒకపుపడు
నూరు తీగాలుండేవని “వాణంశత్ త్ంతిర మాహరాంతి “అనే వాకూం వలన తెలుస్ో్ ంది.. గరాసథ శిశువుకు అడ లేక మగ లక్షణాలు అయిదవ
మాసంలో ఏరపడతాయ్ని “త్స్ాీత్ పంచమే మాసి గరాా వికిీయ్నే్ “అననదాని దాిరా తెలుస్ో్ ంది.
దేవత్లకు రాక్షసులకు తాగాదాలు మామయలే కాని ఇందులో దేవత్లకు ఋషులకు త్గాదాలుననటు
ే చెపప బడింది . మనువుపుత్ురడు
శ్ారాూవత్ుడు అనే రుషి య్జా ం చేశ్ాడు. భురగు వంశ్ానికి చెందిన చూవన మహరిి స్ో మ పాత్రను అశిిన్న దేవత్ల కరసం హో మం చేయ్టానికి
చేతిలోకి తీసుక నానడు. ఇందురడు మహరిికి తెలియ్కుండా ఆ పాత్రను దొ ంగిలించుకు పారిపో య్ాడు. ఈ పని చేసింది ఇందురడే అని తెలిసి
చూవనుడు ఇందురడిని క టాాడు. దేవత్లకు కరపమొచిచంది. రుషులకూశువాళళ పై కరపం ఏరపడింది. దేవత్ల య్జఞాలను ఋషులు ఋషుల
య్జఞాలను దేవత్లు పాడు చేయ్టానికి సిదధ పడా్రు. ఋషులు దేవత్లను ఎదురొకని ఓడించటానికి “మదం “అనే పేరుగల రాక్షసుడిని
పుటా ంచారని ఈ బారహీణం క త్్ విషయ్ం తెలియ్ జేసింది.

తాండూ బారహీణం
స్ామ వేదం లోని “కౌదుమ శ్ాఖ “కు చెందినదే తాండూ బారహీణం. దీనిలో ఇరవెై అయిదు అధాూలున్ టం చేత్ పంచ వింశ బారహీణమన్న
పేరుంది. త్ండి మహరిి దీనికి పరవర్ కుడు కనుక ఆపేరోచిచంది. చివరి రండు ఖండికలను “అదుాత్ బారహీణం “అంటారు. తాండాూనికి
అదిితీయ్ స్ాథనం ఉంది. 180య్ాగాల నిరిహణ వివారా లిందులో ఉనానయి. కురుక్షేతారనికి దూరం గా ఇది వరిధలిేందని భావన. కీీ
పూ.ఎనిమిదవ శతాబ్బద కి చెందినదిగా భావిసు్నానరు. య్జన య్ాగాది విషయ్ాలు వివరిస్ ూనే మధూలో అనేక లౌకిక విషయ్ాలను ఈ
బా్ూహీణం చెపిపంది. విదాూ సంపనునడెైన అతిధి ఇంటకి వచిచ భోజనం చేస్ ుననపుపడు ఎవరూ కూడా మనసు నొపిపంచే మాట
మాటాేడకూడదు. అతిధి మనసుకు నొపిపకలిగితే ఆతిధూం వూరధమౌత్ుందని తెలిపింది. కరీకాండకు, దారిీకత్కు బాగా తోడపడింది.
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సత్ర య్ాగాలు రండు రకాలు. పనెనండు నుంచి వంద
రోజులు చేసేయ్ాగానికి రాతిర సత్రమని, వంద రోజులు దాటన
దానిన అయ్న సత్రమన్న అంటారు. గలత్ బదధ ం గా
ఋకుకలను గానం చేసే్ స్ో్ త్రమని, గలత్ రహిత్ రుకుకలిన
“శస్ మ
ి ని “అంటారు. స్ామ వేదాధాూయి అయిన ఉదాీత్
స్ో్ త్రం చేస్్ ాడు. రుగేిదాధేూత్ అయిన హో త్ మంతోరచాచరణ
చేస్్ ాడు, స్ామ వేదం నేరిచన ఉదాీత్ ఋకుకలను గానం చేసే్
స్ో్ త్రం అవుత్ుంది. స్ామగానానికి ఉదాీత్, స్ో్ త్, పరతి హర్ ,
సుబరహీణుూడు

అనే

నలుగురు

రుతిికుకలుంటారు.

మయడు డరుకుకలకు ఒక స్ామ గానం చేయ్ాలి. ఇవి ఇరవెై,
లేక ఇరవెై ఎనిమిది ఆవుుత్ు
్ లుగా ఉంటాయి. ఈ సంఖూలకే
స్ో్ మం అని పేరు. గానం చేయ్ాలిసన మంతారలను కీమ
పదధ తిలో ఏరాపటు చేయ్టానిన “విషుాతి “అంటారు. ఇషిా,
పశు య్ాగాలలో స్ో మ య్ాగం ఒక భాగం గా ఉంటుంది
స్ో మయ్ాగం రుక్, య్జు స్ామ వేదాల ననుసరించే
చేయ్ాలి. వసంత్ రుత్ువులోనే స్ామయ్ాగానిన నిరి
హించాలి. పది పదిహేనవ అధాూయ్ాల మధూ పనెనండు
రోజులు చేసే “వూూఢ దాిదశ్ాహం “అనే య్ాగం చెపాప
బడింది. క నిన య్ాగాలలో య్జమాని మయడు రోజులు
అడవిలో నివశించాలి. సరి సత్ర య్ాగం ఏడాది పాటు చేయ్ాలి.
తాండూ బారహీణ శ్ైలి పారచీనమైనది. కలప సూత్ర శ్ైలిలో ఇది ఉంటుంది. స్ామ వేదం బారహీణాలు రండు ఒకట తాండూ శ్ాఖ రండయ ది
త్లవర శ్ాఖ. సరసితీ, దురషదితి నదుల మధూ ఈ య్ాగాలు చేశ్ారు వారత్ూ స్ో మాలు అనే య్ాగాల దాిరా బారహీణులు కాని ఆరుూలు
పారయ్శిచత్్ ం చేసుక ని బారహీణ సంఘం లో పరవేశించటానిన ఈ బారహీణం తెలిపంది. నెైమిశ్ారణూం లో ఋషులు అనేక య్ాగాలు చేశ్ారు.
ఇకకడ “సుదామ “అనే నది ఉననటు
ే చెపప బడింది. జనకుడి పరస్్ ావన ఇందులో కని పించదు, దీని చివరలో “అతి రాత్రం పరజఞ పథెహ్ సహసర
సంవత్సరః “అంటే వెయిేూళళళ అతి రాత్రం అనే సత్ర య్ాగానిన చేసే్ పరజఞపతికి మళ్ళళ పరజఞ సృషిా చేసే శకి్ ఏరపడుత్ుంది అని అరధం.
స్ౌమిత్ర స్ామ గొపప త్నానిన చెపేప కద ఒకట ఉంది. దీర్ జిహి అనే రాక్షసి చరువు, పురోడాశ్ాడులను త్న నాలుక తో నాకేస్ ూ య్జఞానిన
పాడు చేసింది. ఇందురడు దానిన ఏ విధం గానూ చంప లేక పో య్ాడు. సుమిత్ురడు అనే కుత్స మహరిి సహకారానిన కరరాడు. సంస్ాకర
వంత్మైన య్ాగా శ్ాలలో ఆమను మాయ్ చేసి వశం చేసుక ని ఇందురడితో స్ామస్ాయ్ం తో ఆ రాక్షసిని చంపించాడు. అందుకే దీనికి “స్ౌమిత్ర
స్ామ “అనే పేరొచిచంది.
కాలేయ్ం అని ఇంక క స్ామ ఉంది. లోకాధి పత్ూం సురాసురులు పో టీ పడా్రు దేవత్లు త్ండిర పరజఞపతి తో మొర పటుాక నానరు. వారికి
స్ామాను ఉపదేశించి అసుర బాధ నుండి విముకు్లవమని ఉపదేశించాడు “ఏతే వెైతాన్ కాలయిషూదిం “అనటం వలన కాలేయ్ం అనే
పేరొచిచంది. కలి అనే రుషి దరిశంచాడుకనుక కాలేయ్ం అన్న అంటారు. శ్ాినాశుిడు సత్ర య్ాగం చేస్ ుంటే క ందరు య్ాజిా కులు కరీధం తో
అత్డిని న్నళళళ లేని మరు భయమికి తీసికళ్ళ వదిలేశ్ారు. అపుపడు ఆయ్న వరిం కరసం ఈ స్ామాను కను గోనానడు. దీనిన గానం చేయ్గానే
అకకడ వరిం పడి పంటలు బాగా పండాయి. మరుభయమిని ససూ శ్ాూమలం చేసి మళ్ళళ య్జన భయమికి చేరాడు. దయ వ త్పిపన వాడు ఈ
స్ామానిన గానం చేసే్ మళ్ళళ గురి్ంచగలడు అని స్ారాంశం.
కవి అంటే శుకాీచారుూడు. ఆయ్న దరిశంచిన స్ామ ను “కావం “అంటారు. ఉశనా అనాన శుకుీడే కనుక ఇంకర స్ామకు “ఔశనం “అని
పేరొచిచంది. బరహీ అనిన య్జఞాలను ఈ స్ామ చేత్ సృషిాంచాడట. పూరిం దేవత్లు వేదరాశిని త్మలో తాము పంచుకరగా బరహీ క చిచన
భాగమే పదద దిగా ఉందట. దీనిన య్జఞా య్జీనయ్ం అంటారు. ఎదుద మయత్రం పో సినపుపడు ఎలా వంకర టంకర గా పో సు్ందయ స్ామానినకూడా
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అలా మలికలు గా గానం చేయ్ాలి. దేవత్లు అగినని ముందు పటుాక ని అశిం తో శత్ురవులను ముటా డించేట పుపడు చేసిన స్ామగానానిన
“స్ాకమశిం “అనానరు. స్ాకం అంటే “కూడా “అని అరధం.
చరీ రోగాలను కూడా స్ామ గానం వలే పో గొటుాకరవచుచనని ఈ బారహీణం తెలియ్ జేసింది . ఆంగిరసుస కుమార్ “ఆకూ పార”కు చరీమంతా
ఉడుము చరీం లాగా గటా ఆ మారింది. ఆమ ఇందురని పారరిధంచి తే దయ షానిన పో గొటాాడు. ఎలాంట కరరికతో నెైనా ఈ స్ామానిన గానం చేసే్ వారికి
ఆకరరికలు సిదధ స్
ి ్ ాయి అని “ఆకూ పార “అనే స్ామ బో ధిస్్ ో ంది. బారహీణులేకాకుండా క్షతిరయ్ులు కూడా క నిన స్ామలను దరిశంచారు.. ఆరశభ
స్ామ ‘అనేది క్షతిరయ్ స్ామ. విశ్ాిమిత్రకుమారుడు ఋషభుడు పుటేా వరకు మహరిి క్షతిరయ్ుడుగానే ఉనానడు. అందుకే అది క్షాత్ర స్ామ
అయింది “బారహాీణా చచంసి స్ామ”అని అందుకే అనానరు.
బారహీనాలలో విధించ బడిన శస్ా్ాలు అంటే స్ో్ తారలు బారహీణాలుగానే పిలువ బడుత్ునానయి. వీటని పఠించే ఋతిికుక “బారహీనాచచంసి
“.సు్త్ులు రండు రకాలు ఒకట స్ో్ తారలు రండు శస్ా్ాలు. గానం తో చేయ్బడిన మంత్రం స్ో్ త్రం. గానం లేని మంత్రం శస్ ంి ..పురుషులే కాదు
సీ్ ల
ే ఈ బారహీణం తెలిపింది. “తాిసీాస్ామ “అనేది త్ిషా కుమార్ ల ైన తాిసు్ాలు ఇందురడికి కంట రోగం
ి ు కూడా మంత్రం దరసాలుగా ఉననటు
వలన నిదర పటా క పో తే ఈ స్ామ గానం చేసి చంట బ్బడ్ ను జయల పాడినటు
ే పాడి నిదర పుచాచరట. “ఔరానయ్ణం “అనే స్ామ లో పూరిం అంగి
రసులు సత్ర య్ాగం చేసే్ సిరాీనిన పొ ందినా దేవా య్ాన మారీ ం గోచరించ లేదు. వాళళలో కళాూణుడు అనే అంగిరసుడు అంత్ రిక్షం లోకి వెళ్ే
“ఊరానయ్ువు “అనే గంధరుిడిని పారరిధసే్ ఆయ్న మారాీని తెలియ్ జేసి “ఊరానయ్ువు నాకు దానిన చెపాపడు. నేనే తెలుసుక నానను అని
అబదధ ం చెపపదుద. “అని చెపాపడు కాని ఇత్డు అబదధ ంఆడి మాట త్పిపజఞానం నశించి కుషుా రోగి అయ్ాూడు. ఊరానయ్ు స్ామకు అంత్ట శకి్
ఉందని తెలుస్ో్ ంది. ఇకకడ దరశనం అంటే కనుకరకవటమే కాని రాయ్టం కాదని గీహించాలి.
ఋతిికుకలు మరిచ పొ తే పరకక వాడు జఞాపకం చేయ్ రాదు. పరజఞ పతిని అతిధిగా పిలిచ చరువు,పురోడాశం తో సంత్ృపి్ పరచేటపుపడు
కూడా మధూలో మరిచపో యిన కరీ ను గురు్ చేయ్ రాదు.

ఛాందయ గూ బారహీణం
ఛాందయ గూ బారహీణం స్ామ వేదానికి గలకౌదుమ శ్ాఖకు చెందింది. మంత్రం బారహీణం అన్న పిలుస్ా్రు. చత్ురేిదాలోేను, బారహీణాలలోను
ఉనన మంతారలు క నిన ఇందులో ఉనానయి. ఇందులో య్జన య్ాగాది పరస్్ ావనే లేకపో వటం విశ్లషం. మానవ జీవిత్ం లో ఆచరించాలిసన
సంస్ాకరాలకు సంబంధిన మంతారలు ఉనానయి, గృహూ సూతారలకు ఇది మారీ దరిశ. ఇందులోని చివరి ఎనిమిది పరపాఠకాలను “ఛాందయ గూ
ఉపనిషత్ “అంటారు.
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ఈ బారహీణం లో రండు పరపాఠకాలు, ఒక కకక ట ఎనిమిది
ఖండాలుగా ఉనానయి మొదట దానిలో 136,రండవ దానిలో
121మంతారలునానయి. ఎనిమిదవ శ్ాత్బ్బద కి చెందినది. దీనికి గుణ
విషు
ణ వు “ఛాందయ గూ మంత్రం భాషూం “,స్ాయ్నాచారుూడు “వేదారధ
పరకాశిక “పేరే తో వాూఖాూనాలునానయి. ఈ బారహీణం వివాహం,
గరాాదానం,

సీమంత్ం

మొదల ైన

గృహ

కరీలకు

పారధానూమిచిచంది. కనుక మిగిలిన వాటకంటే పరతేూకత్ను పొ ందింది.
వివాహ సమయ్ం లో వరుడు వధువుతో “న్న హృదయ్ం అంటే ణన్న
అభీషా ం నాది కావాలి. నా హృదయ్ం న్నదికావాలి. మనిదద రి
ఆలోచనలు అభిలాషలు ఒకటకావాలి “అని అంటాడు ఇది ఏంతో
ఉదాత్్ విషయ్ం. వివాహ పరయోజనం, గృహస్ా్శీమ వాసం బాగా
వివరింప బడింది. కుటుంబం లో సీ్ ి మకుటం లేని మహా రాణి
కుటుంబ గౌరవ పరతిషా లు ఆమ మయలం గా నే వృదిధ చెందుతాయి
అని చెపపబడి ఉండటం తో అ నాడు సీ్ క
ి ి ఉనన అధిక పారధానూం
తెలుస్ో్ ంది. వరుడు “అత్్ వారింటోే అత్్ మామ ఆడ బ్బడ్ లు
బావలు బావ మరదులు మొదల ైన వారందరిని పేరమాను బంధాలతో
బాగా చూసూ
్ ఇంటకి దీపం లాగ య్జమానురాలు లాగా ఉండు
“అని వధువుతో అంటాడు మహిళామత్లిే బాధూత్లను బాగా గురు్
చేసిన బారహీణం. సమాజం లో సీ్ క
ి ి అత్ూంత్ ఉననత్ స్ా్నానినచిచన
బారహీణం ఇది.
దంపత్ులు కలిసి మలిసి జీవిసే్ సిరీ ం అని చెపిపంది.
ఇంటోే పశువులు, బ్బడ్ లు, అపారమన
ై దనం ఉంట కాపురం పాడి
పంటలతో కళకళ లాడుత్ుందని, సతీపత్ుల హృదయ్ాలు ఏకమై అనోూనూం గా ఉంట సంస్ార రధం చకకగా స్ాగుత్ుందని చెపప బడింది .
వివాహం త్రాిత్ వరుడి ఇంటోే గృహ పరవేశం జరిగినపుపడు ఒకే శయ్ూపై నూత్న దంపత్ులను కూరోచబటా నపుపడు వరుడు వధువుతో “ఈ
ఇంటోే ధెైరూ స్ాహస్ాలతో ఉండు. ఇకకడే నాతో సుఖించు. న్నకు, న్న బంధువరాీనికి నాపై పరసనన భావం ఏరపడేలా పరవరి్ంచు. నాతో అనురాగం
తో మలగు “అంటాడు. మగ పిలేలే ఎకుకవగా పుటా్టలని కరరుక ంటాడు.
గాీమాంత్రం వెళ్ే వచిచన త్ండిర క డుకు శిరసుసను తాకుత్ూ “అంగా దంగా త్సం సరవసి” అనే మంత్రం చదివి దీరా్య్ుసుస

తో

జీవించమని ఆశ్రరి దిస్్ ాడు. పుత్ురడు దురఢం గా, తీక్షణం గా సువరణంలా తేజసిిశ గా నూరేండుే వరిధలే ాలని త్ండిర ఆకాంక్ష. పిలే ాడి మయడయ
ఏడులో “చూడాకరణం “చేయ్ాలి. దీనిన చేసే మంగలిని “స్ావిత్ుర దేవత్ “గా భావించాలి “ఆయ్మగాత్ సవితా క్షురేణ”అనే మంత్రం వలే ఇది
తెలుస్ో్ ంది అంటే పనిలో దేవుణిణ చూసే విధానం ఇందులో కాన్న పిస్ ుంది .. క్షురకరీ దీరా్య్ుషాూనికి దయ హాదమని చెపిపంది. ఉపనయ్నానికి
ముందు వటువు అగిన వాయ్ు సూరూ, చందర ఇందురలనుదేదశించి హో మం చేయ్ాలి. ఆ దేవత్లను పేరు పేరునా పిలిచి ““దేవత్లారా
!ఉపనయ్నం అనే కరీను అనుసిాంసి్ చ బో త్ునానను. ఈ సంగతి మీకు మనవి చేస్ ునానను. మీ అనుజన తో దీనిన సుఖం గా చేయ్గలను.
ఇలా చేసి విదాూభాూసం మొదల ైన వాటలోే సమృదిధని స్ాధిస్్ ాను. అసతాూనిన వదిలి సతాూనిన ఆశీయిస్ా్ను “అని అంటాడు
చదువులోే నెైపుణూం, సత్ూ వరత్ పాలన ఉపనయ్నానికి ముఖూ పరయోజనాలని తెలియ్ జపిపంది . బరహీ చారి అగిన కారూం, గురు
శుశూ
ీ షస మొదల ైనవి చేయ్ాలని,పగలు నిదర పో రాదని ఈ బారహీణం నిరేదశిస్ో్ ంది. మేఖలా బంధం (నడుం చుటూ
ా తారడు )చేస్్ ారు దీని వలన
పవిత్రత్, బల వృదిధ త్పో వృదిధ శత్ుర రక్షణ లభిస్ా్యి. దీని త్రాితా శిషుూడు ఆచారుూని దగీ ర కూరుచని త్నకరసం అధూయ్నం పారరంభించమని
వేడుక ంటాడు. ఇలా అధూయ్నం కరసం గురువు చెంతాకు చేరటమే ఉపనయ్నానికి అరధం. గురువు శిషుూనితో మొదటగా గాయ్తీర మంతారనిన
చది వించటం తో వేదాధూయ్నం పారరంభ మౌత్ుంది. గానం చేసే వాడిని రక్షిస్ ుంది కనుక “గాయ్తిర “అయింది.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

పశు క్షేమం, సేిచాచమరణం, దారిదరయ నిరూీలనం, కీర్ ి అభి వృదిధ, శుభ పారపి్ , ఈశిర పరస్ాదం, పుణూ లాభం వృతి్ లో నిరాటంకం, విష
నివారణం, కిీమి నాశనం మొదల ైన ఎనోన పరయోజనాల గురించి వివరించింది. వంకరగా నడిచేవి, రండు త్లలుననవి, తెలేవి మొదల ైన కిీముల
వరణన ఉంది. ఆచారుూడు, ఋతిికుక, స్ానత్కుడు, రాజు, వివాహం చేయ్ దగిన వాడు, అతిధి లను సత్కరించాలి. ఈ బారహీణం ఆ నాట స్ాంఘిక
వూవసథ కు పరతీక మాత్రమ కాదు నేట స్ామాజికానికి మారీ దరశనం కూడా. స్ౌరూత్, గృహూ, ధరీ సూతారలను సంసకృత్ వాజీయ్ం లో “కలప
సూతారలు “అని మహరుిలేపేరు పటాారు. బారహీణాలలో ఉనన మంతారలను గీహించి వివాహాది కారూ కీమాలకు గృహూ సూతారలను ఏరాపటు
చేశ్ారు
సీ్ ి పురుషుల

సంగమమే

వివాహం. సంతానానికి కామ మయలకం. కామం సురా మయలకం.. కనుక పళ్ే చేసుక నేకనూను సుర తో

అభిషేకించాలి అని చెపాపరు. ఇదిపుపడు పాటంచటం లేదు. కనూ యొకక ఉపసథ ఇందిరయ్ానిన “ఆనందేనిదయ్
ా ం “అని బరహీ దేవుని రండవ
ముఖమని వరిణంచారు. బరహీ ఒక ముఖం తో వేదాలు చదువుత్ూ రండయ ముఖం తో సంతానోత్పతి్ చేస్్ ాడట. ఈ ఇందిరయ్ం దాిరానే సీ్ ల
ి ు
పురుషులిన వశ పరచుక ంటారు. అందుకే అధికారిణులవుత్ునానరని చెపప బడింది. పురుషుడు సీ్ ి యోని లో రేత్సుస అనే ఆజఞూనిన ఉంచటం
వలే నే సంతానం కలుగుత్ుంది అని య్జన భాషలో చెపాపరు. కనూలు ధరించేనూత్న వస్ా్ాలను సీ్ ల
ి ే నేయ్ాలి. క త్్ బటా లు కటా న వధువును
భర్ నూరేళళళ కాంతిమంత్ం గా, ధనవంత్ురాలుగా జీవించమని ఆశ్రరి దిస్్ ాడు. పళ్ళలో గుండారయిని తోకికంచటం లో విశ్లషం ఉంది. ఆ
రాయిలాగా వధువు సి్ రం గా ఉండిశత్ుర బాధ లేకుండా చేసుకరమని సూచన. వధువు త్న జఞాతి వరాీనిన వృదిధ పొ ందించాలని భర్ దీరా్య్ుసుస
తో ఉండాలని పేలాల తో అంటే లాజ లతో హో మం చేస్ ుంది. సప్ పది లో అనోూనాూను రాగం పరుగుత్ుంది బలిని అణచిన విషు
ణ వును పారరిధంచి
అగిన హో త్రం చుటూ
ా ఏడడుగులు నడిపిస్్ ారు. అనన సమృదిధకరసం మొదట అడుగు, బలం కరసం రండవది, య్జా ం కరసం మయడయ ది, స్ౌఖూం
కరసం నాలీ వది,పశు సంపదకరసం అయిదవది, పుషిాకరసం ఆరవది, సప్ హో మ స్ాధూ స్ో మ య్ాగం కరసం ఏడవ అడుగు వేయిస్ా్రు.
“ఏక మిష విశునస్ా్య నయ్త్ుహ్ –దేి ఊరేజస్్ ావ నయ్త్ు –తీరణివరతాయ్ విషు
ణ స్ా్వ నయ్త్ు చతాిరి మాయో భవాయ్ విషు
ణ స్ా్వ నయ్త్ు –
పంచ పశుభోూ విషు
ణ స్ా్వయ నయ్త్ు –షడ్ రాయ్ స్ో పషాయ్ విషు
ణ స్ాియ నయ్త్ు –సప్ సప్ భోూ హో తారభోూ విషు
ణ స్ా్వయ నయ్త్ు “
పళ్ే లో పాణిగీహణం ముఖూమైంది. దీనితో వధువుకు అత్్ మామలు ఆడ బడుచులు, మరుదుల మీద అధికారం వసు్ంది. సరాిధికారి
అయి త్నకూ బంధువులకూ భర్ కూ సంత్ృపి్ ని ఆనందానిన కలిగించాలని భావన. కనుక గృహస్ా్శీమ ధరాీలేనినటనో ఈ బారహీణం తెలియ్
జేసి మారీ దరశనం చేసింది. ఇది స్ామ వేదానికే చెందినా చాలా సూకా్లు య్జురేిదం నుండి గీహింప బడా్యి. నిత్ూ కరీ చేసేవారికి ఇది
కరదీపిక.

ఉప బారహీణాలు
స్ామ వేదానికి ఉనన త్లవ కార, తాండూ బారహీణాలలో య్జన య్ాగాదులను గురించి చెపాపరు. చానోదగూం వీట గురించి చెపపక
పో యినా వివాహాది సంస్ాకరాలగురించి చెపిపంది. మిగిలినవి పేరుకు బారహీణాలేకాని అవీ య్జన య్ాగాదులను గురించి చెపపలేదు అందుకని
వాటని ఉప బారహీణాలు అనానరు. అవే స్ామ విధాన బారహీణం, దేవతాధాూయ్ బారహీణం, సంహితోపషత్ బారహీణం, వంశ బారహీణం.
మొదట దానిలో వచేచ జనీ లో శ్ాశిత్ సుఖ పారపి్ కరసం కృషి చేయ్ాలని, ఈలోకం లో దుఖాలతో బాధ పడరాదని ధరాీనిన అతికీమించకుండా
పరయ్తినంచాలని, ఏకరరిక తీరాలో ఆకరరికకు స్ామలు కూడా చెపప బడా్యి.
రండవ దానిలో ఏ స్ామకు ఎవరు దేవత్, అది దేవత్లో, చెపాపరుకనుక “దెైవత్ బారహీణం “అయింది. గానం చివర విని పించే ధినిని బటా
స్ామలను కని పటా , వాట దేవత్లను చెపిపంది. అనేక రాకాల ఛందసుసలు, రంగులు, దేవత్లు పేరొకన బడా్రు. పరతీకను ఉపాసించే
విధానాలకు బీజం ఇందులో ఏరపడి నటు
ే భావించాలి. మయడవ దాని లో మంత్రం సముదాయ్ానిన సంహిత్ అంటారని మనకు తెలుసు. కాని
ఇందులో సంహిత్ అంటే గానం అని అరధంఅని గీహించాలి స్ామ వేదం లో రుకుకలే గానం చేయ్బడి స్ామలు అని పిలువ బడా్య్ని మనం
చెపుపక నానం. ఉపనిషత్ అంటే ఇకకడ “రహసూం” అని అరధ ం. స్ామ గానం లో ఉండే విశ్లషాలను రహస్ాూలను తెలియ్ జేసేదికనుక
“సంహితోపని షత్ బారహీణం అని అనానరు. నాలీ వ ఉప బారహీణమే వంశ బారహీణం. వేదాధూయ్నం గురు శిషూ పరంపరగా రావాలని స్ామల
గానం గురువు అనుగీహం వలననే పొ ందాలని, ఇలా ఈ పరంపరను కాపాడుక సు్నన మహరుిల వివరాలను ఈ బారహీణం తెలియ్ జేసింది.
అందుకే వంశ బారహీణం అయింది. ఈ నాలుగు ఉప బారహీణాలు కురుక్షేత్ర త్ూరుప భాగం లో కీీ పూ అయిదవ శతాబ్బద లో ఏరపడా్య్ని
భావిస్ా్రు.
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మొదటది అయిన స్ామ విధాన బారహీణానికి స్ాయ్నుడు “వేదారధ పరకాశిక “అనే భాషూం రాసే్ “పదారధ మాత్ర వివుుతి” అనే భాషాూనిన
భారత్ స్ాిమి చెపాపడు. ఈయ్న స్ామ సంహిత్కూ భాషూం రాశ్ాడు. హో సల రాజు రామ నాధుడి పాలనలో శ్రీ రంగం లో స్ామ సంహిత్కు
భాషూం రాసి నటు
ే తెలుస్ో్ ంది. త్రువాతే ఈ బారహీణానికి వాూఖూ రాసి ఉంటాడు. రండవది అయిన దేవతాధాూయ్ బారహీణానికి వాూఖూ
అవసరమే లేదు. అయినా స్ాయ్నుడు భాషూం రాసినటు
ే చెప్ ునానరు. మయడవది అయిన సంహితో పని షత్ బారహీణం మొదటఖండం
వరకు స్ాయ్ణ భాషాూం తో దొ రుకుతోంది. చివరిదెైన వంశ బారహీణానికి స్ాయ్న భాషూం దొ రుకు తోంది. ఈ నాలుగింటలోని విశ్లషాలను
ఇపుపడు తెలుసుక ందాం
ఆడ పిలేను మనకు నచిచన వాడిడికి ఇచిచ పళ్ే చేయ్ాలన్న చెపిపంది మొదట బారహీణం. దీనికి ఒక మారీ మయ సూచించింది పిలే త్ండిర
అమా వాసూ రాతిర నాలుగు దారుల కూడలి లో అమాీయిని కూరోచ బటా “ఏ హూూషు బరవాణితే “ అనే స్ామ ను మయడు స్ారుే అభిషేకం
చేయ్ాలి. ఇలా మయడు అమావాసూలోే మయడు స్ారుే చేసే్ పిలేకు ఇషా మైన వాడితో పళ్ే అవుత్ుంది అని కిటుకు చెపిపంది .

రండవ దానిలో ఛందసుసకు సంబంధించ ఎనోన వివరాలునానయి. వేదం, స్ావితీర దేవి, సత్ూం ననున కాపాడు గాక అని “బరహీ సత్ూం చ
పాత్ు మాం “అనే స్ామ చాలా పారముఖూమైనది. అంటే జఞానం స్ావితీర దేవి శ్ాశిత్ సత్ూం మనలిన ఎపుపడూ కాపాడాలని అరధం . నాలీ వ
బారహీణం లో స్ామ గానం చేసే వాళళకు, స్ామగాన విశ్లషాలు తెలుసుకరవాలను క నే వారికి చింతామణి లాంటది. యోగుూడెైన శిషుూడు దొ రకక
పో తే గురువు విదూనూ త్న దగీ రే ఉంచుకరవాలని అయోగుూని చేతిలో ఉంచరాదని చెపిపంది . నాలీ వ దానిలో స్ామ గాన మహరుిల పూరల్
వివరాల తో బాటు, వంశ కీమం, చెపిప ఏ సందేహం వచిచనా తీరేచ విధం గా ఉంది,

స్ామం గొపపత్నం
స్ామ విధన బారహీణం లో స్ామ యొకక గొపప త్నం చెపప బడింది. మొదట బరహీం అనే పదారధం మాత్రమ ఉంది. దాని నుంచి
హిరణూ గరుాడు ఉదయించాడు. ఆయ్న మనసు లో నుంచి పరజఞ పతి ఉదా వించాడు. పరజఞపతి అంటే మనసుస. అత్డు చరాచర సృషిాని
చేశ్ాడు. త్న సృషిాకి స్ామ ను జీవన స్ారం గా ఇచాచడు. సప్ సిరాలతో కూడిన స్ామమే దేవత్లకు, పిత్రులకు, మానవ, పశు పక్షాూడులకు
జీవనోపాయ్ం కనుక స్ామను “అననం “అని అనానరు. స్ామ సిరూపం వాకుక. వాకుక రూపమే రుకుక. సమానం కనుక స్ామ అయింది.
అంటే అనేక రకాల ఛందసుసలకు ఇది సమానం. స్ామ త్తాినిన తెలుసు క ంట ఇహ లోకం లో పరతిషా పరుగుత్ుంది. దీని అంత్రారధం
ఏమిటంటే -చకకని గానమే స్ామం. దానికి సప్ సిరాలు మయలం. భావంతో స్ాహితాూనిన జయడించి గానం చేసే్ అమృత్ం లాగా ఆపాూయ్ం
అవుత్ుంది. గానామృత్ం తో పరవశించని పారణి సృషిాలో లేదు. లోకానికి గాన పారశస్ా్యనిన పరస్ాదించింది భగ వంత్ుడే కనుక గానం యొకక
గొపప త్నం ఇందులో తెలుప బడింది.
ఒకపుపడు దేవత్లు పరజఞపతి చెపిపనటు
ే య్జన య్ాగాలు చేసి సిరాీనికి వెళాళరు. అయితే దేవత్లా కనాన త్కుకవెైన
అజులు,పుుషు
ణ లు, మొదల ైన ఋషులు, వెైఖానసులు అనే మంత్రం దరషాలు, మానవులు వెళ్ే త్మకు సిరీ ం చేరే మారాీనిన చెపపమని త్మ
త్ండిర

పరజఞపతి ని అడిగారు. “స్ాిధూయ్నం “అంటే య్జఞాలలో విధింప బడ్ స్ామలను గానం చేయ్టం, త్పసుస వలే సిరీ పారపి్

కలుగుత్ుందని చెపాపడు. వీరందరూ స్ామాధూయ్నం చేసి సిరీ ం పొ ందారు.

త్పసుస
శరలరానిన వేడెకికంచి ఇందిరయ్ాలను అదుపు లో ఉంచుకరవటానికి చేసే స్ాధనే త్పసుస. ఇందులో కుీచతరం, అతి కుీచరం, కుీచాచతి కుీచచయం అని
మయడు రకాలునానయి. వీటగురించి వివరాలు త్రువాత్ తెలుసుక ందాం
త్పసుస అంటే ఇందిరయ్ాలను అదుపులో పటుాక నే ముఖూ స్ాధనం అని అందులో మయడు రకాలునానయ్ని చెపుపక నానం. ఇపుపడు వాట
వివరాలను తెలుసుక ందాం.

కుీచతరం
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మయడు రోజులు పగట పూట మాత్రమ స్ాతిికాహారం తింటూ, త్రువాత్ మయడు రోజులు రాతిరమాత్రమే భోజనం చేస్ ూ, మరో మయడు రోజులు
పరయ్త్నం చేయ్కుండా దొ రికిందే తింటూ, చివరి మయడు రోజులు పూరి్గా ఉపవాసం చేయ్ాలి. ఇలా పనెనండు రోజులు దీక్షగా చేస్ ూ, వెంటనే
ఫలిత్ం రావాలంటే పగలంతా నిలుచనే ఉండాలి. రాతిరళళళ కూరుచనే ఉండాలి. సత్ూం మాత్రమే మాటాేడాలి. చెడు స్ాంగత్ూం పనికి రాదు. “రౌరవం
“,”య్ౌదాజయ్ం “అనే స్ామలను గానం చేస్ ూ ఉండాలి. చివరికి దేవతా త్రపణం మొదల ైనవి చేసి, దేవత్లకు నెైవేదూం పటా తినాలి. ఈ
పనెనండు రోజుల త్పసుసను “కుీచతరం “అంటారు.

అతి కుీచతరం
పైన చెపిపన నియ్మాలనినటని పాటసూ
్ , కుడి చేతిలో పటా నంత్ అనాననిన మాత్రమ రోజుకు ఒక స్ారి తినాలి. అదే అతి కుీచతరం.

కుీచాతూతి కుీచతరం
ఈ రంటకి మించిన ఘోర త్పసుస. పనెనండు రోజులూ న్నటలోనే ఉండాలి. మిగిలిన నియ్మాలన్నన పై మాదిరే. ఈ మయడు త్పసుసలు చేసే్
పాపాలు నశిస్ా్యి

పారయ్శిచతా్లు
.శ్ాస్ ంి చెపిపనటు
ే చేయ్క పో వటం, నిషేధించిన పనులు చేయ్టం, సమాజఞనికి హాని కలిగేవి చేయ్టం పాపాలు అని పించుక ంటాయి. పాపాలకు
చేసే పరతీకారమే పారయ్శిచత్్ ం. అనేక రకాల పాపాలకు వాటకి త్గిన పారయ్శిచత్్ విధులునానయి. ఉదాహరణకు –అశ్రే లం లేక బయత్ు మాటాేడితే
“దదికాీ వోణ అకారిం “మొదల ైన స్ామలను గానం చేయ్ాలి. ఎవరినెైనా దూషిసే్ పారయ్శిచత్్ ం గా “ఇదం విశునరిి చకీమే “స్ామను చదవాలి.
త్లిదండురలను గురువును దూషించిన పాపం పో వటానికి “త్మాహం స్ో మ రారణ “స్ామ చదవాలి. ఇలా ఎనోన ఉనానయి.

కామూ కరీలు
ఆయ్ురాదయ్ం పరగటానికి “త్ు చే త్ునాయ్ “మొదల ైన స్ామలతో తెలే ఆవాలను మంతిరంచి పరతి రోజూ తినాలి. చినన చినన రోగాలకు “శం
నొ దేవీ రభీసా యిే “స్ామతో నేతిని మంతిరంచి రోజూ శరలరానికి రాసుకరవాలి. సరప భయ్ం లేకుండా చేసుకరవటానికి శంఖ పుషిప, సరప గంధ లను
నూరి గుళ్క చేసి దగీ రుంచుక ని “చరాశన్న దురత్ం “ స్ామ తో మయడు స్ారుే అగినలో హో మం చేయ్ాలి. అపుపడు ఆ గుళ్కను మడలో
కటుాకరవాలి. విషం తినాన హాని చేయ్కుండా ఉండటానికి “త్ిమిమీ ఓషధీ “స్ామను రోజూ గానం చేయ్ాలి. ముసలిత్నం మృత్ుూవు రాకుండా
దుంపలు పండూ
ే తింటూ, జింక తోలు ధరించి మౌనం గా నెల రోజులు అడవిలో ఉండి పుషూ పూరిణమ నాడు “ఉదియ్ంత్ మససపరి “అనే
స్ామ తో సూరుూడిని పూజించాలి. ఇలా నాలుగేళళళ చేసే్ జరా మురత్ుూవులు దూరం.

దేవతాధూయ్న బారహీణం
అగిన, ఇందురడు, పరజఞపతి, స్ో ముడు, వరుణుడు, త్ిషా , అంగిరసుడు, పూషా, సరసితి, ఇందారగునలు కలిసి పది మంది స్ామ గానానికి అది
దేవత్లు. కాలేయ్ం రౌరవం మహో త్సవం మొదల ైన స్ామలకు దేవత్ అగిన. వామ దేవూం, స్ామకు పరజఞపతి దేవత్. ఔశన కావం అనే స్ామకు
స్ో ముడు దేవత్. య్జన య్జీనయ్ం కు వరుణుడు,వార వంతీయ్ం, ఆభీవర్ నం స్ామలకు త్ిసా దేవత్లు. సతహ పుుస్ాా అనే స్ామకు
అంగిరసుడు, కౌశ్రత్ం, దెైవోదానం మొదల ైన వాటకి పూషా దేవత్లు. క నినటకి సరసితి మరిక నినటకి ఇందారగునలు దేవత్లు. మిగిలిన
స్ామలనినటకీ ఇందురడే దేవత్. వసువులు, రుదురలు, ఆదిత్ుూలు విశ్లి దేవులు అనే నలుగురు స్ామ దేవత్లు. ఇందారగిన పరజఞపత్ులు
దేవత్లు ఇంకా కుదిసే్ “బరహీ “ఒకకడే స్ామ లనినటకీ దేవత్
రుకుక ను త్లిే అని, గానానిన త్ండిర అని, సిరానిన పరజఞపతి అంటారు. గాయ్తిర అనాన స్ావితిర అనాన ఒకకటే.

సంహితో పనిషత్ బారహీణం
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స్ామ గాన రహస్ాూలను తెలియ్ జపేపది ఈ బారహీణం. అధూయ్నం గురు శిషూ సంబంధం, ధరీ శ్ాస్ ి విషయ్ాలు చెపప బడా్యి.
మందరం మాధూమం తార అనే స్ాథయిా భేదానిన బటా గానం మయడు రకాలు. వీటకి దేవ సంహిత్, అసుర సంహిత్, రుషి సంహిత్ మొదల ైన
స్ాంకేతిక పదాలనుప యోగించారు. ఆయ్ా గాన ఫలితాలూ చెపప బడా్యి. గానం చేసేటపుపడు మయల మంతారలలో వచేచ మారుపలను అంటే
ఉనన అక్షరాలూ జఞరిపో వటం క త్్ వి చేరటం “హో , హో ఇ.,తాఇ”మొదల ైన విచిత్ర ధినులు, దురత్ం విలంబ్బత్ం మొదల ైన వృత్ు
్ లు, సిర పరస్్ ార
విషయ్ాలు ఉనానయి. గాన పరభావం వలన మయల స్ాహిత్ూం లో కలిగే అనేక మారుపలను స్ామ వేదమే నాంది పలికింది
స్ాిధూయ్నం ఏరోజు మాన రాదన్న స్ామ జపం వలన య్జన య్ాగాలు చేసిన ఫలిత్ం వసు్ందని పో ర త్సహించింది .

వంశ బారహీణం
స్ామగాన ఋషుల పరంపర ఇందులో ఉంది. “బరహీకు, ఆచారుూలకు ఋషులకు సకల దేవత్లకు నమస్ాకరం “అనే మాటతో ఇది
పారరంభ మౌత్ుంది. మిత్ర వరాచసుడు, బరహీ వృదిధ, గిరి శరీ, నిగడుడు, తారత్ుడు, రుదర భయతి మొదల ైన అరవెై మంది స్ామ గురువుల గురించి
వారి గోతారల గురించి పేరొకన బడింది. అందరికీ మొదట గురువు “బరహీ “మాత్రమ అనానరు.

గోపద బారహీణం

అధరి వేదానికి చెందిన బారహీణమే గోపద బారహీణం అయినా అధరి సంహిత్ కు స్ాక్షాత్ు
్ గా సంబంధం లేదు. య్జన య్ాగాలతో బాటు
ఇత్రవిషయ్ాలూ ఉనానయి. అధరి వేదం లో నిషాణత్ుడెైన వాడే య్జఞాలలో బరహీ గా ఉండాలని ఇందులో చెపప బడింది . బరహీ విధులు,
పారముఖాూనిన గయరిచ ఇత్ర బారహీణాలు చెపపలేదు. కరీ లోపం వలే జరిగే పాపాలకు పారయ్శిచత్్ ం ఉననది. రుతిికుకలలో బరహీ కునన
ఉననత్ స్ాథనానిన వివ రిం చింది.
“పారయ్శిచ త్్ రాను ధాూనెై రనుజఞానాను మన్ న
ి ెైహ్-హో మైశచ య్జన విభరంశం సరిం బరహీ పరపూరయిేత్”
ఇందులో నూరు పరపాఠకాలుఉండేవి అని తెలుస్ో్ ంది దిరికినవి కేవలం పదక ండే పత్ంజలి మహరిి పేరొకనన అవయ్వ లక్షణం దీని లోనిదే.
ఓంకార సిరూపం, పరతి వేదం బరహీ చరూం, గాయ్తీర మంత్రం రహస్ాూరధం తెలుసుకరవటానికి గోపద బారహీణం ఏంతో ఉప యోగ పడుత్ుంది .
ఈ బారహీణం పూరిభాగం ఉత్్ ర భాగం అని రండుగావిభజింప బడింది. పూరిం లో అయిదు ఉత్్ రం లో ఆరు పరపాఠకాలునానయి. పూరి
భాగం లో సృషిా సముదారల పుటుాక, భురగువు మహరిి జననం, అధరి మహరిి ఉత్పతి్ , అధరి వేదావిరాావం బరహీ సృషిా, ఓంకారోత్పతి్ ,
గాయ్తీర మాహాత్ీయం, బరహీ చారి ధరాీలు, య్ాగాలలో బరహీ స్ాథనం, దేవ య్జనం, బరహో ీదనం, ఆతేరయ్ య్జా ం, ఋతిికుకల అరహత్, స్ాిహా
శబద ఉత్పతి్ , య్జన దీక్ష, వాటలోే వేదం మంత్రం వినిమయ్ం ఉంటాయి. ఉత్్ ర భాగం లో య్జమాని, అతిధులు, నక్షతోరత్పతి్ , చాత్ురాీసూ
య్ాగాలు, , దేవాసుర య్ుదధ ం, అగలనధర నియ్మానం, వషటాకర విశ్లషాలు, దక్షిణ, ఉక్ దేవత్లు షో డశి నిరిచనం, శరిం, వాజపేయ్ పరశంస,
ఆపా్రాూమ పరశంస, సంపాత్ మంతోరత్పతి్ , అహీన య్ాగ విశిషా త్, మొదల ైనవి చెపప బడా్యి. ఈ బారహీణం గుజరాత్ పారంత్ం లో ఏరపడిందని
కీీ పూ అయిదవ శతాబ్బద ది అని తెలుస్ో్ ంది. దీనికవరూ వాూఖాూనం రాసినటు
ే లేదు
య్జా ం లో పాలకీనే రుతిికుకలలో బరహీ పరధానమైన వాడు. ఆయ్న అధరి వేదాం లో నిషాణత్ుడెై ఉండాలి. య్జన య్ాగాలలో జరిగేలోపాలకు
బరహీ గారు చేయ్ాలిసన పారయ్సిచతా్లు చెపాపరు.ఇందులో య్జనకీమ వెశి
ై షాాయనిన బాగా తెలియ్ జేశ్ారు. అగానయ దేయ్ం కంటే పూరాణహుతి,
దానికనాన హో మం, అంత్కంటే దరశ పూరణ మాస్ాలు, వాట కంటే ఆ ఆగీయ్ణం, దానికంటే చాత్ురాీసూలు, వాటకంటే పశు బంధం, దానికనాన
అగిన స్ోా మం, అంత్కంటే రాజ సూయ్ం, దానికనాన వాజ పేయ్ం, అంత్కంటే అశి మేధం, దానికనాన పురుష మేధం, అంత్కంటే సరి మేధం,
దానికనాన దక్షిణా వంతాలు, వాటకంటే దక్షిణలు, అదక్షినలు, సహసర దక్షిణం ఉత్్ మ మైనవని తెలియ్ జేయ్ బడిందిం.

పురుషునికి

సంవత్సరానికి పో లికలను మహా ఆశచరూం గా చెపాపరు. దీనితోనే ఈ బారహీణానికి పారముఖూత్ పరిగింది.

పరపంచ సృషిా
ఏ వేదం లోనూ లేనంత్ గొపపగా సృషిా గురించి గోపధం తెలియ్ జేసింది . మొదటోే పరబరహీ ఒకడే ఉండేవాడు. త్నలాంట మరో దెైవానిన
సృషిాంచాలని త్పసుస చేసి త్న దేహం లో వేడి పుటా ంచి ఫాల భాగం నుండి చెమట కారాచడు. ఈ సేిదానికే సువేదం అన్న పేరు. అంటే బాగా
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జఞానం కలిగింది అని అరధం. దీనివలే

సమస్ మయ ఆయ్నకు అవగత్మవుత్ుంది. మరింత్ త్పసుస చేశ్ాడు. రోమ కూపాలనుంచి సేిదం

ధారలుగా పరవహించింది. ఆ దారాలతో పరపంచ సృషిా చేసి, సృషిాని ధరించి పాలించాలనుక నానడు. వెంటనే సేిద ధారలలోకి తొంగి చూశ్ాడు.
త్న పరతి బ్బంబం కనిపించింది. ఆయ్న రేత్సుస ఆ సేిదం లో జఞరి పడింది. సేిదం లో వేడి పుటా ంచి దానిన రండు భాగాలుగా చేశ్ాడు.. అందులో
ఒకట తాగటానికి వీలు లేని ఉపుప సముదరం, మరొకట తియ్ూని న్నరు ఏరపడా్యి. ఈ తీయ్ని న్నటలో వేడి పుటా ంచాడు. అంత్కు ముందే
అందులో పడిన రేత్సుస ఎండిపో యి దాని నుంచి భురగువు అనే రుషి జనిీంచాడు. వెంటనే పరబరహీ అదృశూమన
ై ాడు.
భురగువు పరబరహీను వెత్క టానికి అనిన దికుకలూ వెతికాడు. త్ూరుపలో వాయ్ువు, దక్షిణం లో మాత్ రిశి,, పడమర లో పవమానం, ఉత్్ రం
లో వాత్ం అని అశరలర వాణి పలికి కింద న్నటలో చూడమననది . చూడగా నోట నుండి అదరుిడు అనే రుషి పుటాాడు. కింద నుంచి పుటాాడు
కనుక అదరుిడు అనే పేరు. ఆయ్న దేహం బరహీ దేహం లాగా తేజయ వంత్ం గా ఉంది . ఆయ్నే సృషిాకారూం జరిపే పరజఞ పతి. పర బరహీ
అధరుిని దేహానిన త్పింపజేసి వేడేకికంచటం వలన ఆయ్న దేహం నుండి ఏకరచ, దాిరచయ, త్రయరచ,చత్ురచపంచరచ, షడరచ, సపా్రచ, అసా రచ,
నవరచ, దశరచ అనే పది మంది ఆదరిణ ఋషులు జనిీంచారు. వీరి నుంచి ఏకాదశర సచ, దాిదశరచ, త్రయోదశరచ, చత్ురదశరచ,పంచ దశరచ,
షో డశ్ారచ, సప్ దశరచ, త్రయోదశ్ారచ, చత్ురధశ్ారచ, పంచాదశ్ారచ, షో డశ్ారచ, సప్ దశరచ, అషా దశరచ, ఎకరనవవిమిరచ, విమాశరసచ అనే పది
మంది అధరి ఋషులు తిరిగి పుటాారు. అధరిణుడు, అధరి ఋషులు దరిశంచిన మంతారలకే అధరి వేరదం అని పేరు. దీని నుండి ఓంకారం
పుటా ంది.

పరబరహీం నుండి భయమి, అంత్రిక్షం, సిరీ అనే మయడు లోకాలు పుటాాయి. ఆయ్న పాదం నుండి భయమిని, ఉదరం నుండి అంత్రిక్షానిన,
త్లనుండి సిరాీనిన సృషిాంచాడు. భయమి నుండి అగిన, అంత్రిక్షం నుండి వాయ్ువు, సిరీ ం నుండి ఆదిత్ుూడు లను సృషిాంచాడు. అగిన
వలన ఋగేిదం, వాయ్ువు నుండి య్జురేిదం, ఆదిత్ుూని నుండి స్ామ వేదం, వెలశ్ాయి. ఋగేిదం నుండి

భయహ్ అనే వాూహృతి,

య్జుసుస నుండి భువః, స్ామం నుండి సవః అనే వాూహృత్ులు పుటాాయి.
ఉపుప న్నట నుండి సముదరం, అనిన వెైపులకు వాూపించి త్మకు ఒక దేవు డిని మీని పారరిధసే్, వరుణుడు అధి దేవత్ అయ్ాూడు. వరుణుడి
నుండి ముచుూడు, పుటాాడు ఇత్నే మృత్ుూ దేవత్. ఇత్ని దేహం నుండి రస్ాలు కారాయి.రస్ాల నుండి పుటా న వారే అంగలరస ఋషులు. ఇలా
అధరాిన్నీరసులు భురగాిన్నీరస ఋషులు జనిీంచారు. అంగలరసులు దరిశంచినదే అంగలరస వేదం. దీని నుండి జనత్ అనే వాూహృతి పుటా ంది.
పరబరహీ త్ూరుప దికుక నుంచి సరప వేదానిన, దక్షిణ దికుక నుండి పిశ్ాచ వేదానిన, పశిచమం నుంచి అసుర వేదానిన, ఉత్్ రం నుండి ఇతిహాస
వేదానిన, ఊరధవ, అదయ దికుకల నుండి పురాణ వేదానిన సృషిాంచాడు. సరప వేదం నుండి “వుుధాత్ “,పిశ్ాచ వేదం నుండి కారత్, అసుర వేదం
నుండి గుహన్ ఇతిహాస వేదం నుండి మహాత్, పురాణ వేదం నుండి త్త్ అనే వాూహృత్ులను సృషిాంచాడు. త్రాిత్ చందురడు, గీహాలూ,
వృక్షాలు మొదల ైనవి సృషిాంచాడు.
పిమీట పర బరహీ ఒక య్జఞానిన చేసి దానిలో అగిన ని హో త్ గా, వాయ్ువు అధిరుూగా, సూరుూని ఉదాీత్ గా, చందురనిన బారహీ గా,
పరజనుూడిని సదసుూనిగా, ఓషధులు, వృక్షాలు చమసుసలు (గరిట లాంటది )గాను, విశ్లిదేవత్లను హో త్ గాను, అధరాిన్నీరాసులు గోప్ లుగాను
నియ్మించాడు. గోప్ లు య్జా ం లో జరిగే లోపాలను సవరిస్్ ారు. ఇలా అధరి వేదం, దాని పారముఖూత్, అధరాిమీీరాసుల పారశస్ యం విశిషా ం గా
గోపద బారహీణం లో వివరించ బడింది.

పరణవం
పర బరహీ బరహీ దేవుడిని ఒక తామరాకు పై సృషిాంచాడు. త్న కరరికలను, లోకాలను, దేవత్లను, వేదాలను, య్జఞాలను, శబాదలను,
భయతాలను స్ాథవర జంగమాలను ఏ విధం గా ఏకాక్షరం వలన తెలుసుకరవాలి అని ఆలోచించి, బరహీ చరాూనిన పాటంచి చివరకు “ఓం”అనే
పరణవానిన కనుగొనానడు. ఓంకారం లో రండు వరాణలు, నాలుగు మాత్రలు ఉనానయి. ఇది సరి వాూపి, మారుప లేనిది, బారహీీ మాయ్ం. దీని
నుంచే కరరిన వసు్వులు, సమస్ లోకాలు, దేవత్లు, య్జఞాలు, శబాదలు, స్ాథవర జనీ మాత్ీకమైన భయతాలు పుటాాయి.
పరణవం లోని మొదట అక్షరం నుండి సిరీ ం, రండవ అక్షరం నుంచి తేజసుస వెలుగు పుటాాయి. ఓంకారం లోని మొదట సిర మాత్ృక నుంచి
భయమి అగిన ఓషధులు, వృక్షాలు, భయహ్ అనే వాూహృతి, గాయ్తీర ఛందసుస మయడు విధాల ైన స్ా్మాలు, త్ూరుప దికుక, వసంత్ రుత్ువు
వాకుక, నాలుక సృషిాంప బడా్యి. దాని రండవ సిర మాత్ర నుంచి అంత్ రిక్షం, వాయ్ువు, య్జురేిదం, భువ అనే వాూహృతి, తిరషా ుప్ ఛందసుస,
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పది హేనురకాల స్ా్మాలు, పశిచమ దికుక, గలీషీ ఋత్ువు ఉచాచవస నిస్ాశవస్ాలు చేసే అవయ్వాలు నిరిీంచ బడా్యి. మయడవ సిర మాత్ర
నుండి సిరీ ం, సూరుూడు, స్ామ వేదం, సిః అనే వాూహృతి, జగతీ ఛందసుస, ఉత్్ ర దికుక, వరి రుత్ువు, కళళళ మొదల ైనవి ఏరపడా్యి. దాని
“వ”కార మాత్ర నుండి న్నరు, చందురడు, అధరి వేదం, నక్షతారలు, అంగలరసులు, అనుషుాప్ ఛందసుస దక్షిణ దికుక, శరదృత్ువు మనసు
మొదల ైనవి జనించాయి. దాని “మ”కార మాత్ర నుండి ఇతిహాస పురాణాలు, వాకుక, ఛందయ య్ుక్ మైన భాష, ఉపనిషత్ు
్ లు, వుుధాత్, కారత్,
గుహన్, మహాత్, త్త్, శం,ఓం అనే వాూహృత్ులు, నృత్ూం, గానం. చెైత్ర రాధా దేవత్లు, తేజసుస, తేజసుస, వెలుత్ురూ, ఊరధవ దికుక, అదయ దికుక,
హేమంత్, శిశిర ఋత్ువులు సృషిాంప బడా్యి.
ఓంకార సహాయ్ం తో దేవత్లు రాక్షసులని జయించారు ఓంకారమే అనిన వేదాలకు మయలం. పరపంచానికి ఆధారం. ఈ విధం గా దికుకలు,
ఛందసుస, పంచ భయతాలు, వేదాలు రుత్ువులు, సూరూ చందురలు, ఇతిహాస పురాణాలు, ఓంకారం నుండి పుటాాయ్ని గోపద బారహీణం
చెపిపంది.

గాయ్తీర మంత్రం
గాయ్తిరని మించిన మంత్రం లేదు “ఓం భయరుావసుసవః
త్్ తాచవిత్ురి రేణూం భరోీ దేవసూ ధీమహి ధియో యోనః
పరచ ోదయ్ాత్ “అనేది గాయ్తిర మంత్రం. గాయ్తిరకే స్ావితిర
అని పేరు ఈ మంత్రం త్త్్ వం గాేవుడు, మౌదాీలుూడు అనే
ఇదద రు ఋషుల మధూ జరిగిన సంభాషణ రూపం లో
వివరించ బడింది. మైతేరయ్ వంశం లో పుటా న గాేవుడు
మౌదాీలుూనికి వేదాలు వాట అరాధలు తెలియ్వు అని
నిందించాడు. అందుకు మౌదాీలుూడు “సకల వేదం
స్ారం, సకల ఆధార మైన గాయ్తీర మంత్రం యొకక
త్త్్ వం న్నకు తెలుస్ా?”అని శిషుూని దాిరా పరశినంచాడు.
మంత్రం త్త్్ వం త్నకు తెలియ్దని, మౌదాీలుూని త్ూల
నాది నందుకు క్షమాపణ చెపుపక ని గాయ్తీర మంత్రం
త్తాినిన ఉపదేశించమని వేడుక నానడు. మౌదాీలుూడు
స్ాకలూం గా వివరించి చెపాపడు.
“వేదాలు ఛందసుస, సవిత్ (సూరుూడు)యొకక శ్లీషామైన భాగాలు. అననం ఆయ్న పరకాశం. ధియ్ః అంటే విధులు లేక కరీలు. వీట వలే నే
ఆయ్న లోకమంతా సంచ రిస్్ ాడు. మనసుస సవిత్. వాకుక స్ావితిర. మనసునన చోట వాకుక, వాకుక ఉనన చోట మనసుస, ఉంటుంది.
అగినయిె స్ావితిర. పృథిి స్ావితిర. అగిన ఆదిత్ుూడు వేదాలు వేదాలు ఛందసుసలు య్జా ం దక్షిణ సమస్ ం స్ావితిరయిే. దీని త్తాినిన
తెలుసుక నన వాడు సరి పాప విముకు్డెై సుఖ సంతోషాలను పొ ందుతాడు.

రుక్ –స్ామల సంబంధం
ఉత్్ ర భాగం లోని త్ృతీయ్ పరపాఠకం లో ఈ రంట సంబంధం చెపప బడింది . ఆదిలో రుక్, స్ామలు మాత్రమ ఉండేవి. రుకుక కు “స్ా”అని
స్ామకు “ఆమ “అని పేరు. పులిే ంగం లో ఉనన స్ా తో సీ్ లి
ి ంగం లో ఉనన” ఆమ ‘తో”సకల జీవరాసులని అభి వృదిధ చేయ్తామికి మనం
కలుసు క ందాం “అని చెపిపంది. కాని స్ామ అందుకు ఒపుపకరలేదు. రుక్ కనాన తానే గొపప అని పరగలాాలు పో యింది. కరపించిన రుక్ తానె
రండు భాగాలుగా విడిపో యి మొదట భాగం రండయ భాగం తో మాటాేడింది. కాని రండయ భాగం పలకనే లేదు. అపుపడు తాను మయడు భాగాలుగా
విడిపో యి స్ామను మళ్ళళ పలకరించింది. కనుక స్ామ మయడు రుకుకల చేత్ కీర్ ంి ప బడుతోంది. ఈ సంభాషణ అంతా “స్ా”,”మ”మధూ
జరిగింది.
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గమ్ అనే ధాత్ువుకు డయ ” పరత్ూయ్ం చేరిసే్ గో”శబద ం ఏరపడుత్ుంది. గో శబాదనికి పొ ందదగిన పదారధం అని అరధం. పొ ంద దగింది వేదవాణి, పృధివీ
రాజూం, సిరీ సుఖం. వీటని పొ ందే మారాీనిన తెలిపే బారహీణం కాబటా గోపధం అయింది. వేదం విజఞానం పొ ందటం, రాజూ వూవహారాలూనడపటం,
పరమ సుఖానిన పొ ందటం అనే పురుషారాధలు కలుగుతాయి.
పూరిం వెైదిక య్ుగం లో “పని “అనే క ండ జఞతి వాళళళ బారహీణుల ఆవులను దొ ంగిలించి క ండ గుహలో దాచారట. “సరమ “అనే ఇందురని
కుకక ఆ ఆవులకరసం వెత్ుకుత్ూ అనేక పరదేశ్ాలు తిరిగి కనుకరకననది. ఇందురనికి తెలిసింది ఇందురడు దండెతి్ పణి జఞతి వారి బలానిన చేదించి
ఆవులను విడిపించాడు. అనిీ రసులు ఇందురనికి స్ాయ్ం చేశ్ారు. అందుకే గోపద బారహీణం అధరాిం గలరస బారహీణం ఆనే పేరు తెచుచకరంది .
ఈ నాట డిటకిావ్ పరిశ్ోధనకు ఆ నాడే బీజం పడిందని భావించ వచుచ. అడుగు జఞడలు వేలి ముదరలు కుకకల స్ాయ్ం తో నేరసు్ల ఆచూకీ
ఇవనినటకీ ఈ బారహీణం ఆధారమే.
గోపధం లో క నిన పదాల వివరణ అత్ూదుాత్ం గా ఉంటుంది ఆ వెైభవానిన తెలుసుక ందాం.
1-సేిదం –సు వేదమే సేిదం అని అరధం చెపిపంది. అంటీ బాగా వేదం చదవటం. వేదం గటా గా చదివి కంఠస్ ం కావాలంటే చమట పటేాటే ు
చదవాలి. కా బటేా ఈ సువేద పదం సేిదం గా మారిందని వివరణ ఇచాచరు ఇందులో.
2-రధం –రస అనే శబద ం నుంచి వచిచంది. రస పూరణం అంటే ఆనంద పూరణం గా ఉండటం. దీని వలే రధం అనే సంజా రూపొ ందింది.
3-దీక్షిత్ –ధీక్షిత్ పదం నుండి ఇది వచిచంది. శ్లీషామైన బుదిధని పొ ందేవాడు ధీక్షిత్ుడు. అదే దీక్షిత్ గా మారింది.అందుచేత్ అత్డు పదద లచే
నమసకరింప దగిన వాడు అవుతాడు.
4-మఖ –అంటే య్జా ం. ఖ అంటే చిదారలు దయ షాలు. మ అంటే పో గొటేాది. దయ షాలు లేనిదిగా చేసేది. మఖ అంటే య్జా ం. దయ షాలు లేనిదిగా య్జా ం
ఉండాలి.. అంటే య్జన కరీ లో ఏ విధమైన పో రబాటు
ే , దయ షాలు ఉండరాదని తెలుస్ో్ ంది.
5-స్ామ –స్ా అంటే లక్షిీ అమ అంటే జఞానం. లక్షీీ సంబంధమైన జఞానం అని స్ామ కు అరధం.
6-కుంతాపసూక్ ం – కు అంటే చెడు తాప అంటే త్పింప జేయ్టం. చెడును నశింప చేసే సూక్ మే కుంతాప సూక్ ం. అధరి వేదం లో దీనికి
పరసిదధ ి ఎకుకవ.

క నిన సుభాషితాలు
1-దేవత్లు పరోక్ష పిరయ్ులు, పరత్ూక్ష దేిషులు. ఈశిరుని అచింత్ూ శకి్ని వరిణంచే సందరాం లో నిది. ఈశిరుడు పరోక్షం గా ఉనాన ఇషుాడు.
ఈ భౌతిక జగత్ు
్ పరత్ూక్షం గా ఉనాన దేిషింప దగినది. ఇది అశ్ాశిత్ం.
2-య్జఞాలలో ఋతిికుకలు అసమరుధలు గా, బరహీ చరూ దీక్ష లేని వారుగా, రాగ దేిషాలునన వారు గా ఉంట ఆ య్జా ం నాశనమవుత్ుంది.
సదాచారమే య్జన ఋతిికుకలకు ముఖూం.
3-మటా బడ్ లు కుండలో వేస్ అవి శ్ౌచ కరీకు, దానోూత్పతి్ కి పనికి రావు. ఉపయోగపడే వాటని త్గని స్ాథనం లో ఉంచరాదు అని అరధం.
4-య్ాజకుడు తేజసిి, సత్ూ వాది,వరత్ నిసూ
ా డు గా ఉండాలి. అత్డు మంచి వాడు కాక పో తే పచిచకుండలో న్నళళళ పో సినపుపడు విచిచ న్నరు
కారిపో యినటు
ే య్జమాని పరయోజఞనిన నాశనం చేస్్ ాయి.
5-త్లిదండురలు చినన త్నం లో కుమారుడిని పో షిసే్, వాడు పదద వాడెై వారిని పో షించాలి. ఇది తెలిసే్ నే నిజమైన య్జా ం. త్లిదండురల సేవే
నిజమైన శ్ాీదధ ం, త్రపణం కూడా. బతికి ఉండగా పటా ంచుకరకుండా చని పో యిన త్రాిత్ శ్ాీదాదలు చేసినా అది నిషరరయోజనం.
6-జరిగి పో యిన కాలం పరిమిత్ం. రాబో యిే కాలం అపరిమిత్ం. గత్ం లో చెడు చేసినంత్ మాతారన కుంగి పో నవసరం లేదు. భవిషూత్ు
్
త్రువాత్ వచేచదికనుక మంచి చేసి ఆ దయ షానిన పో గొటుాకరవచుచ. నిరాశ చెందకకర లేదు.
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ఇపుపడొ కక స్ారి ఈ బారహీణం లో చెపప బడిన విషయ్ాలను పునరాలోకిదద ాం. పూరి బారహీణం లో సృషిా విధానం ఓం మహాతాీయనిన
వివరించారు. సృషిా అంతా ఓం నుండే ఏరపడింది. ఓం బరహీ, విషు
ణ , రుదారత్ీకం. దీనిన వెయిూ స్ారుే జపిసే్ కరరికలన్నన సిదధ స్
ి ్ ాయి. గాయ్తీర
మంతోరపాసన చేసే్ సంత్తి కూడా బలం గా ఉంటుంది. శిషుూడు గురు శుశూ
ీ ష చేసి పంచాగునలను వశం చేసుకరవాలి. గృహిణి అత్డికి భిక్ష
పటాాలి. భిక్ష పటా క పో తే పుణాూలన్నన నశిస్ా్యి. మాంస భక్షణ నిషిదధం. విపాట్స నది ఒడు్న వసిస్ా ా శీమం ఉననది
ఉత్్ ర బారహీణం లో దరశ పూరనమాసం నుండి చినన య్ాగాలు, పదద య్ాగాల వివరణ ఉంది. ఖగోళ, జయూతిష సంబంధ విషయ్ాలు చెపప
బడా్యి. చిత్్ మొదల ైన నక్షతారలు పౌరణమి రోజు చందురనితో కలిసే చెైత్రం మొదల ైన నెలలు ఏరపడుతాయ్ని చెపాపరు. ఫాలుీ ణ పూరణమి నుండి
సంవత్సరం మొదల ైంది అని పేరొకన బడింది. భయమి గోళాకారామని, సూరుూడు ఎపుపడూ చాటు కాడని వివరించింది. తిరుగుత్ూ ఉండే భయమి
అంచున సూరూ కాంతి పడుత్ుందని తెలిపారు.

ఆరణూకాలు అరణాూలల మహరుిలు దరిశంచిన -ఆరణూకాలు
ఏకాంత్ వాసం లో దీర్ త్పసుసలో అరణూవాసం లో మహరుిలు దరిశంచినవి లేక ఆరాటంలో పుటా నవి ఆరణూకాలు. ఇవి కరీకాండలగురించి,
వరతాలు, పరవరీ యలు గురించి తెలియ్ జేస్్ ాయి. ఆరణూకాలు కరీకాండ కు సంబంధించినవెైతే ఉపనిషత్ లు జఞానకాండకు సంబంధినవి. వేద
మంత్ర భాగాలను సంహితాలని, వాట వాూఖాూనాలను బారహీణాలని,, వాటలోని

కరీకాండను తెలియ్జేసేవి ఆరణూకాలని, వేదాలలోని

జఞానభాగానిన చెపేపవి ఉపనిషత్ు
ే లేక వేదాంగాలని అంటారు.
ఆరణూకాలు కూడా వివిధ ఋషుల పేరేతో పిలువ బడుత్ునానయి. ఋగేిదానికి ఐత్రేయ్ ఆరణూకం, కౌశిక ఆరణూకాలు -య్జురేిదానికి
తెైతి్రలయ్ ఆరణూకం, మైతారయ్ణీయ్ ఆరణూకం,కేదారణూకం, బృహదారణూకం స్ామవేదానికి త్లవకార ఆరణూకం, ఆరణూక సంహిత్, అధరి
వేదానికి ఆరణూకం ఆలభూం
ఐత్రేయ్ాఅరణూకం 5 అధాూయ్ాలు మొదట రండిటలోపారణ విదూ ఉంటుంది 3 లో సంహితోపనిషత్ లో సిర చరచ 4, 5 ల లో మంతారల
స్ాంకేతిక వివరణ ఉంటుంది దీనిన మహానామిన అంటారు
తెైతి్రలయ్ ఆరణూకం లో 10 భాగాలు. మొదట దానిని ‘కథాకాని “అంటారు. అగిన ఛయ్న కాండ ఉంటుంది 2వది మహాయ్జా నిరిహణ
విధానం మిగిలినవి మంత్రం త్ంత్ర స్ాంకేతిక వివరాలు.

కథారణూకం -తెైతి్రలయ్మే. స్ాంఖాూయ్న ఆరణూకం లో 15 అధాూయ్ాలు., 2 అధాూయ్ాలు మహా వరతానిన 3నుంచి 6 కౌశిక ఉపనిషత్ ను, 7,8
సంహితోపనిషత్, 9 పారణ విశిషా త్, 10 అగినహో త్ర విధి 11 అంత్ూ సంస్ాకరం 12 పారరధన ఫలితాలు 13 శీవణ మనన నిధి ధాూస వివరణ 14
అహం బరహాీసిీ వివరణ 15 బరహీ నుంచి గుణ స్ాంఖాూన వరకు గురు సు్తి ఉంటాయి. బృహదారణూకం బృహదారణూక ఉపనిషత్ ను,
ముఖూంగా “పరాిగూ “కరీ కాండను గురించి వివరిస్ ుంది. ఆరణూకాలను “రహసూ బారహీణాలు “అనానరని నిరుకా్నికి వాూఖాూనం రాసిన
దురాీ చారూ అనానడు.
పారచీన కాలంలో వేదంలోని ఋకుకలు, య్జసుసలు, స్ామలు అన్నన కలిసి ఒకే ఒక వేదరాశిగా ఉండేది. ఎవరయినా వేదం నేరుచకరవాలంటే
ఒకే ఒక వేదరాశిగా ఉనన వేదంలోని ఋకుకలు, య్జసుసలు, స్ామలు అన్నన కలిపి నేరుచకునేవారు. కృత్య్ుగం నుండి దాిపరయ్ుగం
వచేచసరికి మొత్్ ం వేదరాశిని అధూయ్నము చేయ్వల నంటే బహుకషా ముగా ఉండేది. భగవానుని అంశ అయిన వేదవాూసుడు ఈ వేదరాశిని
విడివిడిగా ఋగేిదము, య్జురేిదము, స్ామవేదము మరియ్ు అధరిణవేదము అను నాలుగు భాగములుగా విభజించాడు. వేదాలలో
సంహిత్లు మయలగంథాలు. వీటకి వాూఖానాలు బారహాీణాలు అవత్రించాయి. బారహాీణాలలోని ఒక భాగంగానే అరణూకం ఆవిరావించింది.

అరణూకములు
అరణూకములు అనగా అడవులకు సంబంధించిన విషయ్ాలు. వివిధ కరీ, య్జా కారూముల అంత్రారాధలను వివరించేవి. ఇవి
బారహీణములకు, ఉపనిషత్ు
్ లకు మధూస్ాథయిలో ఉంటాయి. ఇవి కూడా బారహీణాలలాగానే కరీవిధులను పరస్్ ా విస్ా్యి. కాని వీటలో
కరీలయొకక భౌతిక భాగం ఉండదు. కరీలవెనుక ఉనన నిగయఢమైన త్తాిలమీది ధాూనానికి ఆరణూకాలు ఎకుకవ పారధానూత్నిస్ా్యి. పరతి

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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సంహిత్లు బారహీణాలుననటేే అరణూకాలు కూడా ఉండేవి. కాలాలు గడిచే క దీద పరజల నిరాదరణకు బల ై చాలా వరకు నశించి పో య్ాయి.
అథరివేదానికి చెందిన గోపథబారహీణం అనే బారహీణానికి సంబంధించిన అరణూకం లేకపో వడము ఇందుకు తారాకణం.

అరణూకాలు అంటే ఏమిట ?
వేదములలో సంహిత్లు మహరుిలు దరిశంచినవి కావున ఇవి
మయలగీంథాలు.

బారహీణాలనేవి

సంహిత్లకు

వాూఖాూన

రూపాలు. వేద రాశిలో సంహిత్లు, బారహీణాలువరుసగా ఒకట,
రండు స్ాథనములు కాగా అరణూకాలు మయడవ స్ాథనమును
పొ ందినవి. అరణూకాలు అంటే అనేకమంది దాిరా ఈ కిీంది
విధముగా అనేక అరాథలు పరతిపాదించబడినవి.
1. అరణూంలో దీక్షతో అథూయ్నము చేసిన గీంథాలే అరణూకాలు.
2. గృహస్ాథశీమము వదలి సనాూసము లేదా సనూసించుట వలన
అరణాూలకు

వెళ్ళ

పరశ్ాంత్

వాతావరణములో

త్పదీక్షతో

వేదాధూయ్నము చేయ్టకు కావలసిన గీంథాలే అరణూకాలు.
3.

కరీఫలంతో పాటు జఞానం సంపాదించు మేలు కలయిక

అరణూకాలు.
4.

య్జఞాలలోని రహస్ాూలను అరణాూలలోనే మహరుిలు

చరిచంచారు.
5.

బారహీణము లలో ఉండే గృహస్ాథశీమ కరీకాండలు, జఞానం

మాత్రము పరధానముగా ఉండే ఉపనిషత్ు
్ ల మేలు కలయికయిే అరణూకాలు.
6. అరణూములలో మాత్రమే ఆచరించవలసినవి కావున అరణూకాలు.
7. వేదాల స్ారమే అరణూకాలు.

అరణూకాలు - సంహిత్లు
వేద విభాగానికి చెందిన సంహిత్లు మంత్రములతో కూడినవే మునుముందు వేదం అనుకునేవారు. త్దుపరి కాలాములో మంత్రముతో పాటు
వాూఖాూన రూపాల ైన బారహీణాలు కూడా కలిపిందే "వేదం" అని ఇంక ందరు అభిపారయ్ పడా్రు. అరణూకాలు మాటేమిట ? ఇవి కూడా
కరీభాగంతో పాటుగా జఞాన మారీ మునకు చెందిన ఉపనిషత్ు
్ లు కలిగి ఉండుటచే వేదమని పిలువ కూడదని క ందరి అభిపారయ్ము. అందుకు
కారణము వేదాంత్మే ఉపనిషత్ు
్ లు అని వూవహరించారు.

నిరాీణ విషయ్ం లో ఆరణూకాలు వాటలోని విషయ్ాలను బటా చాలా భేదం గా కనిపిస్్ ాయి

క నినటలో సంహిత్భాగం కలిసిఉంటే

మరిక నినటలో బారహీణభాగం కలిసి ఉంటాయి. మిగిలినవాటలో సూతారలతో కలసి ఉంటాయి. చాలా ఆరణూ కాలలోమంత్ర వివరణ, పదాల
వుూత్పతి్ , వాట గురి్ంపు, చరచలు, పురాణగాధలు, పరతీకాత్ీక లేక స్ాంకేతిక వివరణలు, అరుణ కేత్ు లాంట ఋషుల లోతెైన వేదా౦త్
భావనలతో నిండిన మంతారలు ఉనానయి.
ముఖూంగా ఆరణూకాలు భాష

శ్ైలి లలో బారహీణాలులాగా య్జా య్ాగాది కీత్ు విధానంపై చరిచంచాయి.కనుక వీటని నిరుదషా ంగా చేసే

విధానాలపై దృషిా పటాాయి. వేదపాఠూ పరణాళ్క లో క నిన య్జఞాల విషయ్ం లోమాత్రమే ఆరణూకాలు నిబంధి౦పబడినాయి, వేద శ్ాఖల పేరేతో
ఆరణూకాలు పిలువబడి నాయి.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

వివరాలు మొదటోేనే పైన తెలియ్జేయ్బడినాయి. అయినా మరొకకమారు తెలుసుక ందాం –ఋగేిద
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సంహిత్కు ఐత్రేయ్ శ్ాఖ కు చెందిన ఐత్రేయ్ ఆరణూకం, కౌశికి, స్ాంఖాూయ్న శ్ాఖలకు “కౌశ్రత్కి ఆరణూకం”ఉనానయి. కృషణ య్జురేిద
సంహిత్కు తెైతి్రలయ్ శ్ాఖకు చెందిన తెైతి్రలయ్ ఆరణూకం, మైతారయ్న శ్ాఖకు మైతారయ్ారణూకం,చరక లేక కథా శ్ాఖకు కథారణూకం ఉంటే,
శుకే య్జురేిద సంహిత్కు కాణి, మాధూందిన శ్ాఖలకు బృహదారణూకం ఉననది. మధూ౦దినం 9 భాగాలలో చివరి 6 భాగాలు బృహదారణూక
ఉపనిషత్ లోనివే. స్ామవేదానికి జైమినేయ్శ్ాఖకు త్లవకార ఆరణూకం లేక జైమిని ఉపనిషత్ బారహీణం ఉంది . ఆరణూక సంహిత్ విలక్షణ
ఆరణూక గీంథంకాదు. స్ామవేద సంహిత్కు పూరాిరిచకం. దీనిలోని మంత్రభాగానిన ఆరణూక సంహిత్ అనానరు. దీని ఆధారంగా ఆరణూ గాన
స్ామాలను గానం చేస్్ ారు. అధరి వేదానికి ఆరణూకం లభించలేదు. కాని గోపథ బారహీణానేన దీని ఆరణూకం గా భావిస్ా్రు.
ఐత్రేయ్ ఆరణూకం –లో 5 అధాూయ్ాలునానయి. ఏ అధాూయ్ానికి ఆ అధాూయ్ానేన ఆరణూకం అని పిలుస్ా్రు. మొదటభాగం “మహావరత్ం
“గురించి వివరిస్ ుంది. దీనిలో కరీకా౦డతోపాటు ఊహాత్ీక వివరణా ఉంటుంది. రండవ దానిలో 6 అధాూయ్ాలునానయి. అందులో మొదట
మయడిటలో “పారణవిదూ “గురించిన అనిన వివరాలు ఉనానయి. ఇదే అనిన మంతారలకు ముఖూ ఆధారం. ఇందులోనే అగిన హో త్ురనికి సూరూ,
వాయ్ువులకు ఆహుత్ులు వేసే విధి విధానం ఉంది. వేద మంత్ర విధిని అతికీమించినా, లోపం చేసినా అత్ూలప జీవుల ైన పక్షులు, పాకే
జంత్ువుల జనీ లభిసు్ందని తెలియ్ జేసింది. రండవభాగం లోని 4, 5, 6 అధాూయ్ాలనే ఐత్రేయ్ ఉపనిషత్ అంటారు. మయడవ భాగానికి
సంహితోపనిషత్ అని పేరుంది. ఇది పద పాఠం, కీమపాఠ౦, జటపాఠం మొదల ైనవి వివరిస్ ుంది. అంటే వేదానిన ఎలా ఉదాత్్ అనుదాతా్లతో
నేరాిలో తెలియ్ జేస్ ుంది. సిరాలలో ఉనన సిలప భేదాలనూ సవివరంగా చరిచంచి చెబుత్ుంది . ఇందులోని నాలుగు అయిదు ఆరణూకాలు
అంటే భాగాలు మంతారల స్ాంకేతికత్ పై విపులంగా వివరిస్ ుంది. దీనికి “మహానామిన “అనిపేరు. దీనికి సంబంధించిన య్జా ం మధూందిన
య్జా ం.
తెైతి్రలయ్ ఆరణూకం –ఇందులో 10 అధాూయ్ాలు. మొదట6 ను సరైన ఆరణూకం అనానరు. ఇందులో నిమొదట రండు అధాూయ్ాలు “అషౌా
కాథకాని”అంటారు.అంటే కాథకంలోని 8 అధాూయ్లు అని అరధం. ఇవి అసలు తెైతి్రలయ్ శ్ాఖకు చెందినవికావు అనిభావం. వీటని కాథక
శ్ాఖనుంచి అరువు తెచుచక నానరు. ఇవన్నన వేదం లోని అగినచయ్నం గురించి విపులంగా చెపేపవే.
మొదట అధాూయ్ం వేదం లో చివర వచిచనది. ఇందులో పురాణ పురుషుల పేరే ుననందున అలా భావించాలిస వచిచంది . అగిన హో త్ర వేదిక
నిరాీణానికి ఇటుకలను పేరేచ విధానం “ఆరుణ పరశన”ఉండటం వలన సూరూనమస్ాకరాలు చేసే విధానం ఉననందున ఆ పేరు వచిచంది . రండవ
అధాూయ్ం పరతి బారహీణుడు ఆచరించాలిసన పంచ మహాయ్జఞాల వివరణ. వేద స్ాిధాూయ్నం,య్జయాపవీత్ ధారణ, సంధాూవందనం, బరహీ
య్జా ం, పిత్ృ య్జా ం, కూషాీండ హో మం (య్జన వేదికను శుభర పరచటం )గురించి విస్ ృత్ వరణన .

ఇందులోనే “శరీణ”అనే పదం

పరయోగింపబడింది. ఈపదానిన బౌదధ , జైనులు ఆత్రాిత్ వాడుక నానరు. 3వ అధాూయ్ం అనేక హో మాలు య్జఞాల స్ాంకేతిక వివరాలు తెలియ్
జేసింది. 4 వఅదాూయ్ం శ్ౌీత్ కరీకాండలో పరవరీ య కు చెందిన మంతారలు నానయి. దీనిలో అత్ూధిక ఉషోణ గీత్లో పరతేూకమైన మటా పాత్రలో
పూరి్గా పాలుని౦పి, ఎరీగా పాత్ర కాలేదాకా మరగించటం ఉంటుంది కనుక ఇది పరమాద హేత్ువుగా భావిస్ా్రు. పరవరీ య అంటే అగినస్ోా మం లో
తాజఞ పాలను మహావిర లేక ఘరీ అనే మటా పాత్రలో అత్ూధిక ఉషోణ గీత్లో వేడి చేయ్టం. ఈ పాలను అశిిన్న దేవత్లకు నెైవేదూంగా పడతారు.
ఇదికూడా కథాశ్ాఖ విదానంగానే ఉంటుంది. 5 వ అధాూయ్ం లో పరవరీ య య్జన విధానం వచనం లో చెపపబడింది. దీనిన బారహీణ శ్ైలి అంటారు
ఇదీ కథా శ్ాఖ విధానానిన పో లి ఉంటుంది. 6 వ అధాూయ్ం పిత్ృమేదానికి సంబంధించింది. అంటే దహన సంస్ాకర మంతారలునానయ్ని అరధం.
7,8,9 అధాూయ్ాలు తెైతి్రలయ్ ఉపనిషత్ లోని 1-శిక్ష 2-ఆనంద 3- భురగు అనే మయడు వలిే లు. 10 అధాూయ్ం ను “మహారణూ ఉపనిషత్
“అంటారు. ఇందులో మయడు సంహిత్లలోని మ౦తారలు ఉనానయి.

కథారణూకం –ఇది తెైతి్రలయ్౦కు సమాంత్రంగా ఉంటుంది. ఇందులో క దిదభాగం మాత్రమే భదర పరచబడింది. అదికూడా కాశ్రీర దేశం లో భయరజర
పతారలలో నిక్షిప్మైంది. ఈమధూనే దీనిన కూరిచ ముదిరంచారు. అనువాదమయ ఉంది.
శ్ాంఖూయ్న ఆరణూకాలు –ఇది 15 అధాూయ్ాలు. మొదట రండు అధాూయ్ాలు మహావరత్ం గురించి చెపపబడింది.

౩ నుంచి 6 వరకు

ఉననదానిన “కౌషిత్కి ఉపనిషత్ “అంటారు. 7,8 సంహితోపనిషత్. 9 పారణం గొపపత్నం వివరిస్ ుంది. 10 వ అధాూయ్ం అగిన హో త్ర విధివిధాన
వివరణ. మానవ శరలరం లో అంటే పురుషునిలో అగిన వాచకం లో, వాయ్ువు పారణం లో, సూరుూడు కళళలోే, చందురడు మనసులో, దిశలు
చెవులలో న్నరు శకి్లో ఉనానయ్ని తెలియ్ జేసింది. ఈ ఆరణూకం అరధం చేసుకుననవారికి దేవత్లందరి అనుగీహంకలిగి ఇచిచన హవిసుసలు
అందుక ని తినటం నడవటం మాటాేడటం ఆలోచించటం దానం చేయ్టం మొదల ైన వాటకి సరి సమరధత్ లభిసు్ందని తెలిపింది. 11వ
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అధాూయ్౦ అనారోగూం, మృత్ుూవు

లను ఎదురొకనే పరిషాకరాలు సూచిసూ
్ , కలల పరభావాలను చరిచంచింది. 12 లో పారరధన ఫలితాల

వివరాలునానయి. 13 లో విశ్లషమైన త్త్ి చరచ ఉండి,మానవులు పారకృతిక, శ్ారలరక బంధాలను విసరిజంచి శీవణ, మనన, నిధిధాూస లను
అలవరచుక ని, జపత్పాలతో, ఆత్ీనిగీహం,, విశ్ాిసం లతో జీవించాలని చెపిపంది. 14 వ అధాూయ్ం లో రండే రండు మంతారలునానయి. అవి
1-అహం బరహాీసిీ –ఇదే సకల వేదస్ారం 2-వ మంత్రం “మంతారరధ ం తెలియ్కుండా వేదమంతారలను వలే వేసినవాడు తాను మోసే బరువు
విలువ తెలియ్ని జంత్ువు వంట వాడు “అని చెపేప మంత్రం.
15 వ అదాూయ్ం బరహీ నుంచి గుణ సంఖాూ య్నుడి వరకు గురుపరంపర వరణన విపులంగా ఉననది .
బృహదారణూకం –శుకే య్జురేిద బారహీణం లో శత్ పథ బారహీణం కు చెందిన ఆరణూకం బృహదారణూకం. మాధూందిన శ్ాఖ కు చెందినది.
తెైతి్రలయ్, కథారణూ కాల లాగానే ఇది పరవరీ య కరీకాండను గురించి విపులంగా చరిచంచింది. బృహదారణూ ఉపనిషత్ ను అనుసరించింది.
రహసూ బారహీణాలు –ఆరణూకాలు బారహీణాల క నస్ాగింపే. బారహీణాలలో చెపపబడని రహసూ కరీకాండల గురించి చరిచంచటం వలన
రహసూ బారహీణం అనే పేరొచిచంది.
మొత్్ ం మీద మనకు తెలిసి౦దేమిట ?ఆరణూకాలు ముఖూంగా 1- బరహీ విదూ 2-ఉపాసన ౩- పారణ విదూను బో ధిస్్ ాయి. య్జన య్ాగాదులు
కరీకా౦డలలోని

రహస్ాూలను వివరిస్్ ాయి. మైతేరయి –య్ాజా వలుకయల మధూ జరిగిన చరచలు

చిననకథలు,వాట అంత్రారధం తెలియ్

జపుపతాయి. కరీ కాండ కు, జఞానకాండకు మధూ సేత్ువుగా ఉంటాయి. అంటే బరహీవిదూకు ఉపాసనకు మధూ అంత్రానిన తొలగించే వంతెన
లా ఉంటాయి. భౌగోళ్క చారితిరక స్ాంసకృతిక విశ్లషాను తేటతెలేంగా వివరిస్్ ాయి.
మనవి –బారహీణాలు గురించి రాసిన చాలాకాలానికి మనోరణూం లో చికుకకునన ఆరణూ కాల గురించి ఇవాళ రాయ్టానికి ముఖూ కారకులు
శ్రీ సింగపూర్ శ్రీధర్. ఆయ్న ఫో న్ చేసి అడగక పొ తే ఇపుపడపుపడే రాసి ఉండేవాడిని కానేమో !ఆయ్న పేరరణయ ఇవాళ ఉదయ్ం 9-30 నుంచి
మధాూహనం 1-30 వరకు కదలకుండా కూరుచని దాదాపు నాలుగు గంటలు రాసి పూరి్ చేశ్ాను. కనుక ఈ ఆరణూకాలు శ్రీ సింగపూర్ శ్రీధర్
గారికి అంకిత్సే్ సముచిత్మని భావించి ఆయ్న అనుమతిలేకుండానే అంకిత్ మిసు్నానను –దురాీపరస్ాద్
ఆధారం –ఇంగిేష్, తెలుగు వీకీ పీడియ్ా.ఇంత్కు మించిన వివరాలు నాకు దొ రకలేదు.

ధరీశ్ాస్ా్ాలలో బారహీణుడు
విదాూవారిధి డా.శ్రీ నిషఠ ల సుబరహీణూ శ్ాసి్ గ
్ కు
ి ారు సంసకృతాంధారలలో గొపపకవి శ్లఖరులు. 30కి పైగా గీంథాలు రాశ్ారు. వారి విదిత్ు

వెలకటా టం అస్ాధూం. వేద,శ్ాస్ ి పురాణాదులలో విస్ ృత్ పరిశ్ోధన బహు గీంథాలపరిశ్రలన చేసి ఇటీవలే “ధరీ శ్ాస్ా్ాలలో బారహీణుడు “అనే
చిననపుస్ కం పరచురించి, నాకు ఆతీీయ్ంగా నవంబర్ 20 న పంప,వెంటనే చదివేశ్ాను. వారి లోతెైన అవగాహన కు ఆశచరూపో య్ాను. వారేది

రాసినా అంత్ట నిశిత్ పరిశ్రలన ఉంటుంది. అందరికి అరధమయిేూ తీరులో చకకగా రాశ్ారు. అందుకు అభినందనలు. అందులోని ముఖూ
విషయ్ాలు మీకు అందజేస్్ ాను.
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పారరంభం లోనే శ్ాసి్ గ
ి ారు భోజమహారాజు చెపిపన ఒక

శ్ోేకానిన ఉలేే ఖించి త్మ పరణాళ్కను అమలు చేశ్ారు –
”ఉచెైచిరీ తి రజగతి సిదధయతి ధరీ త్శ్లచత్-త్సూ పరమాచ
వచనెైః కృత్ కేత్రై శ్లచత్-తేషాం పరకాశన దశ్ా చ

మహీసురై శ్లచత్-తా నంత్రేణ నిపతే త్కవనుమత్రరణామః
–”
భావం –పరపంచం లో ఉననత్మైన ధరీం వలన నే

మానవులకు లభించేటేయితే, ఆ ధరీ సిరూపం
వేదాలచే చెపపబడిత,ే ఆ వేదాలు బారహీణుల వలననే

లోకం లో పరచారమౌత్ుంటే, ఆ బారహీణుడికి త్పప
నానమస్ాకరం ఇంకవరికి చెందుత్ుంది?
కాళ్దాసు సరసితీ అవతారం. భోజుడు బరహీ

అవతారం.

అసలు

బారహీణుడు

అంటే

ఎవరు

?”బరహీత్ిం బరహీ విజఞానాత్ “అంటే పరబరహీ జఞాన౦
కలవాడే

బారహీణుడు.

మహాభారత్ం

“య్ః

కరీధ

మోహౌత్ూజతి త్మ్ దేవా బారహీణం విదుః”అంటే
రాగదేిషాలు లేకుండా ఇందిరయ్ాలను జయించినవాడు
బారహీణుడు అని దేవత్లు చెబుత్ునానరు అననది.
బారహీణ

ఆచార

విధానాలు

అనుసరించినవాడు

దిిజుడు. వేదం నేరిచ విపుుడు, బరహీజఞానం పొ ందటం
వలన

బారహీణుడు

ఔతాడు.

బారహీణ

ధరాీలు

చాలాఉనానయి. అన్నన పాటంచటం కషా ం. కన్నసం వాటని
తెలుసుకరవాలి.

ఒకస్ారి

గరుత్ీంత్ుడు

బో య్

వాళళనందరలన తింటూ ఒక వూకి్ని తినలేక కకేకసే్ , త్లిే వినత్ “అత్డిని తినలేవు ఎందుకంట అత్డు బారహీణుడు “అని చెపిపందని
శంకరాచారుూలు త్మ బరహీ సూత్ర వేదాంత్ భాషూం లో “రక్షితే హిబారహీణతేిరక్షిత్ స్ాసయత్సరితో హి వెైదికర ధరీః “అని చెపాపరు.
ధరీ శ్ాస్ా్ాలలో మను ధరీ శ్ాస్ ంి పారచీనమైనది. బరహీ దేవుని నుంచి మనువు అవత్రించాడు “య్దెైికిం చ మను రవదత్ త్ద్ భేషజం

“అననది వేదం పరపంచం లో అధరీం అనే అనారోగాూనిన పో గొటేా దివౌూషధమే మనువు చెపాపడు. మను చకీవరి్,శత్ రూప అనే త్న

ధరీపతినతో బరహాీవర్ క్షేత్రం లో బరిహషీతి నగరం లో దరాాసనంపై కూరుచని, ఏకాగీమనసుతో, య్జా పురుషుని ధాూనిసూ
్ , విషు
ణ కథలు
వింటూ భురగువు మొదల ైన మహరుిలకు ధరీత్త్ిం బో ధిస్ ూ 71య్ుగాలకాలం భయమండలం పై యోగులు పారణ శకి్ని రక్షించు క ననటు
ే

రక్షించాడు. భురగువు నుండి శిషుూలకు, పరశిషుూలకు మనుధరీం వాూపించి “మను సీృతి “అయింది. దీనికి “కులూ
ే క భటుా ““మనిరధ
ముకా్వళ్ళ”అనే గొపప వాూఖాూనం రాశ్ాడు.
ముఖూ బారహీణ ధరాీలు –వేద, శ్ాస్ ి పురాణాలు నేరిటం వాటని ఇత్రులకు బో ధించటం,య్జఞాలు చేయ్టం చేయించటం, దానాలు

గీహించటం, దానాలివిటం అనే ఆరు షటకరీలు విధిగా చేయ్ాలి.. బారహీణులకు ఆచారం ముఖూం. అంటే త్నకు తానూ క్షేమం కలిగించుకరనేదే

ఆచారం.. ధరాీలను ఆచరిసే్ ఈలోకం లో కీర్ ి, పరలోకం లో ఉత్్ మ సిథతి కలుగుత్ుంది, బరహాీవర్ దేశం అంటే ?భారత్దేశం లో సరసితి,
దృషదితి నదులమధూభాగం. దీని త్రాిత్ బరహీరిిదేశం గొపపది. కురుక్షేత్రం మత్సయ నగరం, పాంచాల శూర దేశ్ాలే బరహాీవర్ ం. త్ూరుపన
బంగాళాఖాత్ం, పశిచమాన అరేబ్బయ్ా సముదరం, ఉత్్ రాన హిమాలయ్ం దక్షిణాన వింధూ పరితాల మధూ ఉననదే ఆరాూవర్ ం.
గృహసు్లు అయిదు య్జఞాలు –వేదాలు నేరిటం నేరపటం, పిత్ృదేవత్లకు పిండాలు, న్నటతో త్ృపి్ చెందించటం, హో మం అనే దేవ య్జా ం
చేయ్టం, భయత్బలి అంటే చిననపారణులకు ఆహారం ఇవిటం, మనుషూయ్జా ం అంటే అతిధులను గౌరవించి త్ృపి్ పరచటం చేయ్ాలి. బారహీణ

జీవిత్ విధానం ఎలాఉండాలి ?ఇత్రులకు దయర హం చేయ్రాదు, సత్ూం తో జీవించాలి. లభించినదానితో సంత్ృపి్ చెందాలి. ఆత్ీ సంత్ృపి్ యిే
అనిన సుఖాలకు మయలం అని గీహించి జీవించాలి. అగిన హో తారనిన నోటతో ఊదకూడదు. అపవిత్రవసు్వులు అందులో వేయ్రాదు. విధి య్జా ం
కంటే జప య్జా ం పది రటు
ే గొపపది మానసిక జపం శ్లీషాం. మిత్భోజనం మంచిది. పరతినమస్ాకరం చేయ్టం తెలియ్నివాడికి నమస్ాకరం

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

చేయ్రాదు. ఎవరినెైనా “క్షేమంగా ఉనానరా ?”అని పలకరించాలి. విదూకు, వయ్సుని బటా గౌరవం చూపాలి. జఞానం వలననే గొపపత్నం
వసు్ందని తెలియ్ాలి. సనాీనం అంటే భయ్పడాలి..
త్లిే గరాం నుంచి వచిచనది మొదటజనీ. ఉపనయ్నం త్రాిత్ రండవ జనీ. య్జఞాలలో దీక్షవహిసే్ మయడవ జనీ. వేద శ్ాస్ా్ాలు చదివే

ముందు గాయ్తిర చెపాపలి. నిత్ూస్ాననం విధి. భారత్ం కరణ పరిం లో శివుడు తిరపురాసుర సంహారానికి భయమి రధంగా, సూరూ చందురలు
చకాీలుగా గాయ్తిర రధానికి పైనకటేా తారడుగా “గాయ్తీర శ్రరి బంధనా “గా మారారని ఉంది. “కససవితాకా స్ావితీర స్ న యిత్ునరేవ సవితీర
విదుూతాసవితీర సయ్త్ర స్ న యిత్ునః”-”త్దిి దుూదూత్రవావిదుూ త్్ త్ర స్ న ఇత్ుూసే్ దేియో న్నత్దేకం మిధునం “అనే స్ావిత్ు
్ ా య పనిషత్ లో

చెపిపనటు
ే మేఘానిన సవిత్ురడని, మరుపును స్ావితిరఅని భావన చేయ్ాలి చందురని సవిత్ురనిగా, నక్షతారలను స్ావితిరగ భావించాలి. గాయ్తిర
గురించిన జఞాని శ్ాశిత్ుడౌతాడని భీషీ పరిం లో ఉంది. “యోవా ఏతాం స్ావితీర మేవ౦ వేద స పునరురూత్ుూం జయ్తి”గాతీర మంత్ర త్తాినిన
గురి్ంచినవాడు మృత్ుూవును జయిస్ా్డని వేదమే చెపిపంది.
పరపంచకర్ ఈశిరుడే. తారికకులు”జగతాం య్ది నో కరా్ కులా లేన వినాఘటః, చిత్రకారం వినా చిత్రం సిత్ ఏవభవేత్్త్ః “అనానరు –

చిత్రకారుడు లేకుండా చిత్రం, కుమీరి లేకుండా కుండా, రానటేే ఈశిరుడు లేకుండా పరపంచం రాదు. చిత్ శకి్, చేత్నా శకి్, జడ శకీ్ అన్నన శకి్
రూపాలే అని సప్ శతి చెపిపంది –”చిచచకి్ శ్లచత్నా రూపా శకి్రజ డాతిీకా”
సంధాూవందనం లో” హరి, హర అభేద సీరణం “అనే అంశం ఉననది.
ఇంకా చాలా చెపాపరు శ్ాసి్ గ
ి ారు. కాని అందులో చాలా వాటని ఇపుపడుననకాలమాన పరిసి్ సిథత్ులనుబటీా, ఉదయ ూగ ధరాీలను బటీా, అంటే

నెైట్స డూూటీలు, షిఫ్టా డూూటీలు, ఒకరకస్ారి ఇరవెైనాలుగుగంటల డూూటీలు ఉనన వాళళళ, అలాగే అపారాయంట్స కలచర్ లో, మహిళలకు ఉనన
రుత్ుసంబంధ ఇబాందులు, ఆడవాళలళ దూూటీలలో ఉండటాలు, త్పపని సరి విదేశ్రయ్ానాలు, అకకడ ఉదయ ూగాలు మొదల ైనవాటవలన
అనుసరించటం కషా ం అని నేను వాట జయలికి పో లేదు. దీనికి శ్ాసి్ గ
ి ారు మనినస్ా్రని భావిస్ా్ను.
ఈ అమయలూగీంథానిన(వెల-60రూపాయ్లు )పొ నూనరు బారహీణ మహాసభ కారూదరిశ, ఆందర పరదేశ్ బారహీణ సేవా సంఘ సమాఖూ రాషా ా

కారూనిరిహణా కారూదరిశ శ్రీ పులిపాక వెంకట సత్ూ స్ాయి వరపరస్ాద్ గారు పరచురించి శ్ాసిడర ోగారికి కుడిభుజంగా నిలిచారు. ఈ పుస్ కం పరతి
బారహీణుడికి అంది, మానసిక పరిణతి, ఆధాూతిీకాభి వృదిధ కలుగుతాయ్ని విశ్ాిసంతో రచయిత్ శ్ాసి్ గ
ి ారు, పరచురణకర్ వరపరస్ాద్ గారు
ఉనానరు. వారి ఆశయ్ం సఫలమవాిలని ఆశిదాదం

శ్రీ గాయ్తీరమాత్ సుందర ముఖచిత్రం తో పుస్ కం తేజయ విరాజమానంగా ఉండటం పరతేూకత్.

మరుగున పడిన మతాలూ మతా చారుూలు
స్ాహితీ బంధువులకు –శుభ కామనలు –పై శ్రరిిక తో ఈ రోజు నుంచి ఒక క త్్ సీరియ్ల్ పారరంభిసు్నానను. లోత్ుగా చరిచంచ కుండా ముఖూ
మైన విషయ్ాలనే పరస్్ ావించి, మరుగున పడిన మతాలను మాతా చారుూలను గురించి సంక్షిప్ం గా తెలియ్ జేయ్టమే నా ముఖూం గా భావించి
చేస్ ునన పరకిీయ్.
లోకాయ్త్నం
దీనికే కాపాలిక మత్ం అని ఇంకరపేరు. దీని లో సీ్ ,ి పురుష విచక్షణ లేదు ఫీర ల ైంగిక సంపరకం ఉంటుంది. ఈ విషయ్ం గుణ రత్న మొదల ైన

వారు చెపాపరు. తాంతిరక విదూ ఇందులో పరధానం. వీరికి ”దేహమే సరిసిం సంభోగమే పరమారధం ”. ఇది ఒక రకం గా బౌదధ ం లో ఒక భాగం
అయిన ”సహజీవ ”సిదధ ాంత్ం లాంటది అని అంటారు. ఇందులో ”ఉరు” భౌతిక వాదమే ఉననదని దేవీ పరస్ాద్ రాయ్ చటోాపాధాూయ్ తెలిపాడు

లోకాయ్ుత్ులకు” మదూం మాంసం మైదునం” అంటే”మకార త్రయ్ం” మీద మకుకవ ఎకుకవ. ఇది చౌక రకం కాదని ”పర లోకానిన, ఆత్ీను,
నిరాకరించి, ఇహలోకం లో సుఖం గా బత్కండి ”అనేదే ఆదరశం అని చెపాపరు లోకాయ్త్ులు. పరతి వాడు త్న సుఖానిన,త్న లాభానిన
స్ాధించాలి. ఆదరాశనిన గటుాన పటాాలి, కటుా బాటు
ే తెగ గొటాాలి మరాూద ను మటుాబటాాలి. వీటనినటకి కవరింగ్ గా తాము కాపాలికులమని
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తాని్ క
ా ులమని దండన కు భయ్ పడి చెపుపకరవటం అలవాటైందని విశ్లేషకుల భావన. గలీకు త్త్ి వేత్్ ఎపికూూరస్ట్ సిదధ ాంతాలకూ ఇదే గతి
పటా ంది.

లోకాయ్త్నానికి ”బృహసపతి ”పరవర్ కుడు
అంటారు.

ఇత్ను

సూతారలు” అని
పత్ంజలి,

రాసినవే ”బృహసపతి
పిలువ

బడినాయి.

భాసకరుడు(బరహీ

సూతారనికి

భాషూ కర్ ) లోకం లో లోకాయ్త్నం అనే
మత్ం ఉందని చెపాపరు.,

లోకాయ్త్న

భాషూ కర్ ”భాగురి ”అని పత్ంజలి చెపాపడు.
భాగురి కీీ.

పూ.150 కి పూరిపు వాడని

అభిపారయ్ం. పది హేడవ శతాబద ం లో జయ్శ్రీ

రాసిన ”త్తోివ పే వ ”అనే గీంధానిన రాసి
బృహసపతిని

చెపుపక నానడు.

త్న

అనిన

గురువు

యిత్డు నిరాకరించాడు.

గా

పరమాణాలను

లోకాయ్త్ులు పరత్ూక్ష పరమాణానిన మాత్రమ
అంగలకరించారు.

అనుమానం

పరమాణాలను

మొదల ైన

కాదనానరు.

అనిన

వసు్వులూ నాలుగుభయత్ సముదాయ్మే,
పరపంచానికి అంత్టకి సిభావం త్పప ఇంకే

కారణం లేదు అనానరు. “శరలరం లేక పొ తే
చెైత్నూం లేదు జడ భయతాల వికారం లో

చెైత్నూం కలుగుత్ుందని వీళళ మత్ం. “రాజు

లేకశ్ాసకులు నిరిీంచే విధులే ధరాీలు. అవి
అపౌరుషేయ్ాలో, నిత్ూమైనవో కాదు. రాజ
నియ్మ బదధ మైన స్ౌఖూం, అరధ కామాలను
స్ాధించటం ”అనేది

లోకాయ్త్న

వాదం.

మనకు కనపడని పార లౌకిక సుఖ వాంఛ
లతోనో,

పుణూం, పాపం అనే భరమ తోనో

సుఖం రాదు. కనబడే ఇహ సుఖాలను
ఉలే ంఘించటం
లోబడి

అనిన

బత్కాలి ”అననదే
స్ారం.

మయరవత్ిం,

శ్ాసనాలకు

సుఖాలు

పొ ంది

లోకాయ్త్ుల

మత్

ఇపుపడు దీని పరభావం లేదు. ఉనాన ఏ మారు
మయల హిమాలయ్ పారంతాలోనో ఉంది ఆచరణకు అ స్ాధూంఅని, అతి అని, జుగుపస, అని పించటం వలే కను మరుగైంది లోకాయ్త్నం

టావోమత్ం
చెైనా దారశనికుడు కన్ ఫూూజియ్ాన్ కంటే య్ాభై ఏళళ ముందు పుటా న “లా వోటుజ “ఒక గొపప త్త్ి వేత్్. ఆయ్న పరవచించిందే టావో
మత్ం.అత్ను ”టావో టే చింగ్ “అనే గీంధానిన రాశ్ాడు. చెైనా లో హో వాన్ రాషా ంా లో కీీ పూ.604 లో జనిీంచి నటు
ే తెలుస్ో్ ంది. చౌ రాజు
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ఆస్ాథన ఉదయ ూగి. ఆ రాజూ పత్నానిన ముందే ఊహించి ఉదయ ూగానికి రాజీ నామ చేశ్ాడు. ఏకాంత్ అజఞాత్ సనాూస జీవిత్ం గడిపాడు. క ంత్కాలాని
ఆ రాషాాానిన వదిలి క ండలు ఎకిక పడమట వెైపుకు వెళాళడని అంటారు అకకడ పరిత్ దగీ రునన ఒక రాజు “ఇన్ హి” కి త్న మతానిన
బో ధించాడు. తాను రాసిన గీంధానిన అత్నికి అంద జేశ్ాడు. కంఫూూసియ్ాన్ ను రండు స్ారుేఈయ్నున కలుసుకరనానడని ఒక ఐతిహూం
ఉంది.

అత్ని గీంధం కీీ పూ. 300 నాటదని భావిస్ా్రు.

చువాంగ్ చూ అనే పరసిదధ త్త్ి వేత్్ లా వోటూ
ా ను

పరశంషించాడు. కీమం గా లా వోటూ
ా అమరజీవి అని
మహిమానిిత్ు డ ని పరచారం జరిగింది. అంత్కు
ముందే దశ్ావతారాలు దాలాచడని అనానరు. కీ.ీ
పూ.221 లో చకీ వరి్ “చిన్ హిష్ హువాంగ్ ట “తో
బాటు కీీ. పూ..140-86 లో రాజూమేలిన” పూ చకీ వరి్
“కూడా టావో మత్ పరభావానికి లోనెైనారు. టావో

మత్ం లో అమరతాినిన పొ ందే మయలికల సంపాదన,

రస్ాయ్నాల త్య్ారల, అంధ విశ్ాిస్ాలకు బానిసలవటం ముఖూ భాగం. అసలు లావోత్ూ
జ బో ధలన్నన పకకకు నెటా బడా్యి. పూ చని పో యిన
త్రాితా ఈ విశ్ాిస్ాలన్నన త్గిీ పో యి అసలు బో ధలు వెలుగు లోకి వచాచయి.

కీ.ీ శ 147-168పారంత్పు హవాన్ చకీ వరి్ టావో మత్

పరభావం లో పడా్డు. అపపట నుంచి లా వోటుజ పుటా న చోట

ఉనన అత్ని ఆలయ్ం లో చకీ వరి్ బలులను ఇపిపంచే ఏరాపటు
చేశ్ాడు. మళ్ళళ ఆ మత్ం క్షీణించింది. త్రాితా 424--452 మధూ
ఉనన “టాయ్ ఉ టే చకీ వరి్ “మతానిన వాూపి్ చేశ్ాడు. 477500 లో టాయ్ హో చకీ వరి్ ఎనోన ఆలయ్ాలు మఠాలు

నిరిీంచాడు కీమంగా అంత్కు ముందు నుంచే కీత్ువులు
చేయ్టం పారరంభ మైంది. ఇలా పాలకుల ను బటా ఈ
మత్ం ఉతాహన పత్నాలు పొ ందింది

టావో అంటే మారీ ం అని అరధం. పరజల జీవిత్ విధానం,

పరకుీతి విధానం, పర త్త్్ వం అనే వాటకి కూడా టావో శబద ం
వరి్స్ ుంది. “ఏ సూతారనిన అనుసరించి పరపంచం లోని పరకిీయ్

లన్నన జరుగుత్ునానయో అదే టావో “.న్నత్ులన్నన దేన్నన

అనుసరించటానికి పేరరణ పొ ందుతాయో అదే టావో. మనుషుూలు సిభావ సిదధం గా నడచే బాట టావో. సూరూ చందారదుల గతి, పృథిి
సంచారమయ టావో. అనిన వసు్వుల సహజ సిభావం స్ారమే టావో. కనుక ఒక రకం గా టావో అనేది అనిరిచ న్నయ్ం అని పిస్ ుంది .
జీవనీరణాలు సత్ు
్ అసత్ు
్ చకీ భరమణం గా ఒక దాని త్రాితా ఒకట వసు్ంది . “దాూవా పృథిి లపారరంభం అసత్. పరపంచ వసు్వు త్లిే సత్.

వీట విపరూయ్ం వలే మొదట దాని ఆశచరూం రండవ దాని స్ాన్ త్ిం కన్న పిస్ ుంది సద సత్ు
్ ల యోని పరమ రహసూ మైన టావో. కన్న పించే
పరపంచా విరాానికి ముందే అది పరవరి్లిేంది. అది శ్ాంత్ం శూనూం ఏకాకి. నిరిికారం. దీని సిభావం తెలుసు కరవటం ఎవరి త్రం కాదు. అది
దిందాి తీత్ం. టావోయిే అనినటకి మయలం ఆధారం. అది నిషిరరయ్ం అయినా అనినటన్న స్ాిభావికం గా చేస్ ుంది.

టావో ను అనుసరించిన వారిలో “టే”అనేది కన్న పిస్ ుంది. అంటే మంచి పరవర్ న,ధరీం నెైతిక శకి్ మారీ దరశనం అననమాట. సిభావానిన
అనుసరించే వాడు ఏపని చేయ్క పో యినా చేసి నటేా ల కక. అనిదీనిని “వెయ్ వు వెయ్ ‘అంటారని గీంధం లో ఉంది అంటే నిషిరరయ్ అయిన

కిీయ్, నిరాకారమైన కరీ. అని భావం. మనిషి నిషిరరయ్ుడెై, నిశచలుడెై, సి్ రుడెై, శ్ాంత్ుడెై నిరిేప్ ుడెై త్న దాిరా టావో ను పని చేయ్ నిసే్ ఈ
సి్ తి కలుగుత్ుంది.,

కీీపూ..369-286 మధూ చువాంగ్ టావో మతానిన అభి వృదిధ చేశ్ాడు. యిత్డు తారికకుడు గీంధ కర్ . రాజు పరధానిని చేస్్ ానని పిలిచినా

తిరసకరించాడు టావో కు సతా్ స్ాక్షూం ఉనానయ్ని చెపాపడు. కిీయ్ ఆకారం లేవు. అది సంకీమించటానికి వీలుంది కాని గీహించే వీలు లేదు.
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పరతి వాడు నిషకళం కం గా సదా చారం తో పరవరి్సే్ పరభుత్ిమే అకకరేేదు. అనిన దృకపధాలు ఆచారాలు సమానమే. కనుక వసు్వులలో ఉనన
భేదాలను వదిలి అనంత్త్ిం గురించే యోచన చేయ్ాలి. సమస్ వసు్వుల ఏకత్ిమే ఈ విశిం. ఏకత్ిం లో మమైకం కావాలి. జఞానానిన
వదిలేసే్ అనంత్ం లోఏకమవుతారు. కేవలం త్న సిభావం వలే నే ఆనందం వసు్ంది.

“’నాతో బాటు అనిన వసు్వులు ఒకకటే. భయమి ఆకాశం నాతో బాటే వచాచయి. “అనే అను భయతిని పొ ంది చావు పుటుాకలు సుఖ

దుఖాలు మంచి చెడు అనే దిందాిలను సమానం గా చూసే వారి సేిచచ, నిరపేక్షం పరి పూరణం.అలాంట పూరణ పురుషుడికి ఆత్ీ ఉండదు.
అలాంట ఆధాూతిీక మానవుడికి ఏపన్న చెయ్ాూలిసన అవసరం లేదు. అత్డు రుషి త్ులుూడు ఆ ఋషికి పేరు ఉండదు. “ఇదే చువాంగ్ టుచ
“మత్ం లోని స్ారాంశం.

మోత్ు
జ మత్ం
చెైనా దారశనికుడు కంఫూూజియ్ాస్ట్ కంటే త్రాితి కాలం వాడెైన మోత్ు
జ హో వాన్ రాషా ంా లో కాని లూ రాషా ంా లో కాని పుటా ఉంటాడని చరిత్ర
చెబుతోంది కాలం కీీ. పూ. 468-376గా ఊహిస్ ునానరు ఇత్ని మతానిన “ఉపయోగితా వాదం “అంటారు ఉపయోగం లేక లాభం, నిరిహణ

లను గురించి ఎకుకవ గా చెపాపడు మంచి చెడులను వాట ఉపయోగాలను బటా వాట వినియోగాలను బటా నిరణ యించాలి. పారచీన విజఞానులు
నడచిన బాటలో నడవటం “దౌూన్ “,పిత్రులు చెపిపన ఆజఞాలనుపాలించటం చేయ్ాలి ఇవే నాటక నిరణ య్ాలకు ఆధారం. స్ాధారణ జనం యొకక

ఇందిరయ్ జఞానం చేత్ రుజువెైన నిరణ య్మే సరైనదిగా భావించాలి. వీటని పరజఞ పాలనకు లాభం చేకూరేటే ు అమలు చేయ్ాలి. దేశ్ానికి, పరజలకు
లాభం అనేదే ఒరవడి రాయి గా భావించాలి.

ఆచరణకు స్ాధూం కాని సిదధ ాంతాలు విలువ లేనివే.

ఇంత్కీ లాభం అంటే ఎవరికి దేనికి ?దేశ సంపద, పరజఞ సంఖూ,
ధన ధానాూలు పరజల సంఖూను పంచేదే సరైన న్నతి విధానం.
ఉపయోగం లేని వాట పై డబుా దుబారా చేయ్కుండా ఉంట

సంపద పరుగుత్ుంది. మగవారు ఇరవెై ఏళళకు ఆడవారు

పదహారేళళకు పళ్ే చేసుక ని సంతానం పొ ందాలి. దీని వలే నే
పరజఞభి వృదిధ స్ాధూం. మనిషి ఎపుపడూ ఫలించే పనే చేయ్ాలి.

అనన వస్ాడట
ర లిచేచవి శీమ తీరేచ పనులే ఉపయోగామైనవి.

పన్న పాట లేకుండా రోజులు గడపటం పుటా న రోజులు చావు
రోజులోే అశ్ౌచం పాటంచటం, గుళలళ గోపురాలు కటా ంచటం

సంగలతాది కళల వలే ఏ పరయోజనమయ లేదు. ఇవన్నన నిరరధ క

కరీలు. వీటని వదిల య్ాూలి. ఉదేరకం పనికి రాదు. కషిాంచి

పని చెయ్ాూలి. మిత్ం గా ఖరుచ చేయ్టం, పరజఞభివృదిధ శ్లీషాం
బల్మన రాజఞూలను బలమైన వారు ఆకీమించటం దురాలులిన మంచి వారిని బల వంత్ులు పీడించ రాదు మోసం అసలు పనికి రాదు.

పీడన మోసం, అనేవి గొపప విపత్ు
్ లు. పాలించే వారికి దయ్ ఉండాలి పాలింప బడే వారికి విశ్ాిసం ఉండాలి త్ండిరకి పేరమ, క డుకుకు పిత్ృ
భకీ్ త్పపని సరి ఇవి లేక పొ తే లోకం లో ఘోర విపత్ు
్ లే జరుగుతాయి. దేిషం హింస, పక్షపాత్ం పత్న హేత్ువులు. పక్ష పాత్ం లేని విశి
జన్నన పేరమ (chien ai )ను అల వరచుకరవాలి. అందరిని త్న లాగే భావిసే్ లోకం లో విపత్ు
్ లే ఉండవు. అందరూ ఇలా పరవరి్సే్ విశ్ాినికి
అంత్టకి లాభం చేకూరుత్ుంది మోసం దగా వలే తాతాకలిక పరయోజనం కలిగినా అవి అందరికి కషా ం నషా ం కలిీ స్్ ాయి.

“దౌూన్ “అనేది ఉందని అది విశి పేరమ ను ఆచరణ లో పటా వారికి ఉచిత్ పరతి ఫలానినచిచబహు మానిసు్ందని మోత్ు
జ చెపాపడు విశి
పేరమ కలిగి ఉండాలి అననది “దౌూన్ “యొకక ఇచచ, ఆజఞా కూడా. దౌూన్ అందరికి వివేకానిన ఇసు్ంది కనుక అది అందరలన పేరమిసు్ంది,భరిస్ ుంది
ధరిస్ ుంది అదే పూజలని య్జఞాలను బలుల ను తీసుక ంటుంది. నాగరకు లంతా దానికి బలుల ను సమరిపంచి ఆరాధించాలి, ఈ దౌూన్ అంటే
ఈశిరుడే. ధరీ రక్షణ అధరీ శిక్షణ అదే చేస్ ుంది ఈశిరుడే కాక పిత్రులు దేవత్లు కూడా దుసా శిక్షణ శిసా రక్షణ చేస్్ ారు. వీరంతా మానవ
కరీలకు ఫలితాల నిస్ా్రు అంతే. మానవులనుభవించేది అంతా వాళళళ చేసన
ి దాని ఫలిత్మే త్పప వేరే కాదు. అదృషా ం అంటూ విధి అంటూ
ఊరికే కూరోచకుండా ఎవరి పని వారు చేయ్ాలిసందే.
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రాజూం, పరభుత్ిం లేక పొ తే ఎవడి ఇషా ం వచిచ నటు
ే వాడు పరవరి్ంచి విశి శ్ాంతికి భంగం కలిీ స్్ ా డు. ధరాీత్ుీడు, సమరుధడెైన వాడే
పరభువు గా ఉండాలి. మోత్ు
జ త్రువాత్ కీీ. పూ.221 కి ముందే అత్ని అనుయ్ాయ్ులు త్రాకనిన ఆధారం గా చేసుక ని అత్ని బో ధలను బల
పరిచే పరయ్త్నం చేశ్ారు. ఈ విషయ్ాలు “మోచింగ్ “అనే గీంధం లో కన్న పిస్్ ాయి.. ఉపయోగానికి, లాభానికి విలువను ఎందుకు ఇవాిలి
అనేదానికి ఇందులో సమాధానం చెపప బడింది ఏదెైనా లభిసే్ సుఖం ఇచేచది లాభ పరదమైంది . సంపారప్ మైనపుపడు అపిరయ్ం చేసేది నషా పరదం.
సుఖం ఇచేచదే లాభం దానికే విలువ. భవిషూత్ లో శ్ాశిత్ సుఖానినచేచదే లాభ పరదం అందరికి లాభం చేయ్టమే ధరీము, విశి పేరమ
ఉననపుపడే అది స్ాధూం

మోత్ు
జ అనుయ్ాయ్ులు విశి పేరమ స్ాధూమా అనన దాని పై కూడా చరిచంచారు. అది స్ాధూమే నని నిశచయ్ం గా చెపాపరు. ఎంత్మంది

ఉనానరో తెలియ్ కుండా ఎలా పేరమిస్ా్ం /అననదానికి పేరమించటానికి సంఖూ తో సంబంధం లేదని చెపాపరు. మానవులంతా ఎకకడ ఉనాన
వారవరో తెలియ్క పో యినా పేరమించటం స్ాధూమే. అనానరు. మానవుల సంఖూ పరిమిత్మే కనుక పేరమించటం స్ాధూమే మనుషుూలలో చెడ్

వారు ఉంటారు కదా ఎలా? అననదానికి దుషుాని లోని దౌషాాయనిన దేిషించాలి దానిన తొలగించటమే దుసా శిక్షణ. ఇది మానవ హింస లోకి
రాదు అని నొకిక చెపాపరు

చారాిక మత్ం
చారలి అనే ఆచారుూని బటా ఆ మతానికి చారాిక మత్ం

అనే పేరొచిచంది. ఈయ్న బృహసపతి శిషుూడు అని
అంటారు. “బరత్కి నననిన నాళళళ హాయిగా ఉండండి
“అని అందమైన అంటే” చారు “ మాటలతో “వాక్ “తో
చెపాపరు కనుక “చారాికం “అయింది. “తిను తిను
“అనేదే వీరి ఉదయ ాధ అందుకే ఆపేరు. తిను అంటే
అనుభవించు అని అరధం గా భావించాలి. చర్ి అనే
సంసకృత్ ధాత్ువుకు “తినటం “అని అరధం. ఉంది
కనుక ఆ పేరు స్ారధక మైనదని “గుణ రత్ునడు” అనే

ఆయ్న ఊహించి చెపాపడు.

దీనిని,

కౌటలుూడు అరధ శ్ాస్ ంి లో
లోకాయ్త్న

మత్ం

మొదల ైన వాటని కలిపి “అన్నిక్షికి
పిలిచాడు.

“అని

వాల్మీక

రామాయ్ణం లో అన్నిక్షక పరసంగం
ఉంది.

అన్నిక్షకులు

తెలివి లేని

వారని వారిది బాల బుదిధ అని
అనవసరం గా వాగుతారని చెపప

బడింది. దురపద మహారాజు ఒక
బారహీణుని

దాిరా

బృహసపతి

రాసిన వాటని చెపిపంచు క నానడని

అపుపడు దౌరపది ఆమ స్ో దరులు కూడా దానిన వినానరని మహా భారత్ం లో ఉంది . బౌదధ గీంధాలు వినయ్ పిటక, అను
ీ త్్ ర నికాయ్ లలో

క ంత్ మంది బారహీణులు చారాిక లోకాయ్తానిన నేరుచక ననటు
ే కనపడుత్ుంది .. మను సురూతి దీని అనుయ్ాయ్ులను హెమత్ుకులు
పాషండులని, బ్బడాల పరతికులని తీవరం గా దుయ్ూ బటా ంది. వారు శిక్షారుహలన్న తేలిచంది. వీరు పరలోకాలను య్జఞాలను నిరాకరించటమే ముఖూ
కారణం. వీరితో బాటు నాసి్ కులు కూడా లోకాయ్త్ులే అని “మేధా తిది “చెపాపడు. “దత్్ ము, హుత్ము “పరలోకానివే అని నాసి్ క వాదం.
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వీరికి ఉనన త్రక పారవీణాూనిన శుకీ న్నతి శ్ాస్ ంి పరశంసించింది హేత్ువాదానికే పారధానూత్ నిచిచ వెైదిక విధులను బహిషకరించటం వలే వీరికి

ఆదరణ లభించక కీమం గా ఈ చారాికం కను మరుగైంది. భగవంత్ుని పై దేిషం, శృతి సీృత్ులను నిరాకరించటం నిరాదరించటం, వీటని
చదివే వారిని శిక్షించటం వలే చారాికం పరజల నుండి దూరమైంది,

స్ాూద్ వాదము
స్ాూద్ వాదం జైనం లో భాగమే. పరతి వసు్వులో అనేక ధరాీలుంటాయి అనినటని “అరహత్ులు “మాత్రమ తెలుసుకర గలరు. స్ాధారణ జఞానం
ఉనన వారు అందులో క నిన మాత్రమ గీహించ గలరు. ఇలా పాక్షికం గా ఏక దేశ నిషా ం గా వసు్ ధరాీలను తెలుసుకరవటానిన “నయ్ం
“అంటారు. ఉననదానిన దేని నెైనా అది ఉంది అని గీహించటం నయ్మే. కాని వేరే దురషిా తో వేరే విధం గా చూస్ అది నిషేధింప బడుత్ుంది.
అపుపడే దానిన లేదు అన వచుచ. కనుక దేనినెైనా “ఇది ఉననదికావచుచ “అని తెలుసుకరవటమే (సత్ స్ాూత్ )జఞానం. పరతి వసు్వు గురించి
అంశ మాత్ర జఞానం అంటే ఆ వసు్వు యొకక ఏదయ విశ్లషానిన నిరూపించటమే నయ్ వాదం. తీరధనుకరులు సరిజుా లు పూరణ పురుషులు కనుక
వారి జఞానం పూరణం.

ఉనన వసు్వు గురించి “ఉననది “అని చెపప రాదు. ఎందు కంటే వర్ మాన కాలం లో పరస్ ుత్ పరిస్ ుత్ులలో అ వసు్వు ఉంది . అంటే అనిన
దేశ, కాల పరిసత్ులలో
ి్
అది ఉండదు కదా. అందుకని దానిన “ఉననది కావచుచ “(స్ాూత్ ఆసి్ )అని చెపపటమే సమంజసం.
పరస్ ుత్ం ఉనన ఒక వసు్వు గయరిచ “ఉననది కావచుచ “అంటే “ఈ వేళ ఒక విశ్లష సమయ్ం లో, ఒక విశ్లష రూపం లో ఆ వసు్వు ఉంది

(స్ాూత్ ఆసి్ )అన్న, లేనిది కావచుచ అని (స్ాూత్ నాసి్ )అంటే వేరొక చోట వేరొక రూపం లో ఆ వసు్వు లేదు అని అరధం కూడా. ఈ రండిట ని
కలిపితే “వసు్వు ఉననదీ, లేనిదీ కావచుచ “.అనే నిరణ య్ానికి వస్ా్ం. దాని నిజ సి్ తి అవ వూక్ ం. ఉననది ఆవ వూక్ ం కావచుచ, ఉననది లేనిది

కూడా కావచుచ ఆవ వూక్ ం కావచుచ. ఇలా ఏ వసు్వు గురించి అయినా ఏడు విధాలుగా పాక్షిక, వెైకలిపక జఞానాలు అంటే నయ్ాలు ఉంటాయి.
వీటనే “సప్ భంగల నయ్ం “అని అంటారు. ఏతా వాతా దేన్నన గురించి అయినా ఇదమిదధ ం గా పరతిపాదించటానికి వీలే లేదు. అందుకని “కావచుచ
“(స్ాూత్ )అని మాత్రమ చెపపగలం. ఈ వాదానేన స్ాూత్ వాదం “అంటారు
సంజయ్ుడు మొదటోే పరలోకం దేవత్ు కరీం ఫలం వంట వాట విషయ్ం లో “ఉననది –లేదు కూడా “అని కాన్న, ’లేదు –ఉననది కూడా
“అన్న నాలుగు విధాలుగా ఏవిదం గా నెైనా చెపపగలమని ‘ఏ’కాంత్ వాదం “అనే దానిన లేవ దీశ్ాడు. దేన్నన గయరిచ అయినా ఒక విధం గా
(ఏకాంత్ం )గా, చెపపలేం. దీని త్రాిత్ నే మహా వీరుడు “ఆత్ీ ఉననది “,ఆత్ీ లేనిది “,ఆత్ీ ఆవ వూక్ ం “,కావచుచ. అని మయడు విధాలుగా
చెపపటానికి వీలుంది అని చెపాపడు. ఇదే “తిరభంగల నయ్నం “దీని త్రాిత్ వచిచందే సప్ భంగి నయ్నం. అనిన నయ్నాలను అంగలకరించటం
చేత్ వసు్వుల సమగీ జఞానం తెలుసు్ంది పాక్షిక బుదిధ పో త్ుంది. త్రాిత్ పరి పూరణ జఞానం లభిసు్ంది అరహత్ులవుతారు.

సరాిసి్ వాదం
బుదుధడు చని పో యిన త్రాిత్ మయడొందల ఏళళకు కాతాూయ్నేఎ పుత్ురడనే ఆయ్న “అభి ధరీ జఞాన పరస్్ ాన శ్ాస్ ంి “రాశ్ాడు. కనిషుకడి

కాలం లో దీనికి “విభాష “అనే వాూఖాూనం వచిచంది. రండూ గలరాిణ భాషలో ఉననవే. మొదటది బుదుధని వచనం అయిన “అభి దమీ పిటకం

“ఆదారం గా కాతాూయ్న్న పుత్ురడు త్న జఞాన పరస్థ ానానిన రాశ్ాడు. సరాిసి్ వాదం అనేది అంతా దీని మీదే ఆధార పడింది. “విభాష” ను
పరమాణం గా తీసుక నన వారు వెైభాషికులు అనే పేరుతొ పిలువ బడుత్ునానరు. ఇపుపడీ గీంధం చెైనా భాష లో ఉనన అను వాదం లో మాత్రమ

దొ రుకు తోంది. వెైభాషి కులు మన దేశం లో కాశ్రీరం లో ఎకుకవ గా ఉండటం వలే ”కాశ్రీర వెై భాషికులు “అనే పేరొచిచంది. సరాిసి్ వాదు
లందరూ దీనిన ఆమోదించలేదని గాీహించాలి. కాశ్రీర్ లో వెైభాషికులు కాని సరాిసి్ వాదులునానరు. కాశ్రీర్ వెలుపల ఉనన వారిని బహిరదశ్ర
ే
య్ులని, పాస్ాచత్ుూలని, అపరాన్ కులని అకకడి సరాిసి్ వాదులు అంటారు. పరసిదధ వెైభాషి కులలో వసుమిత్ురడు, ఘోషకుడు, బుదధ
దేవుడు, ధరీ తారత్, భదంత్ుడు ఉనానరు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

కాశ్రీర వెైభాషి కం ఆధారం గా వసు

బంధుడు(కీీ. శ నాలీ వ శతాబద ం )అభి ధరీం ను
ఆరు వందల కారికలలో వివరించాడు దీనికే
“అభి

ధరీ

వాూఖాూనానిన

కరశం
సి్ ర

“అని
మతి

పేరు.

దీనికి

వసుమిత్ురడు,

దిగానగుడు, య్శ్ో మిత్ురడు వసు మిత్ురని తో

బాటు రాశ్ారు. అయితే “కరశ కరక “అనే దానిలో
సంఘ

భదురడు

ఖండించాడు..

ఇందులో

త్మాషా ఏమిటంటే వసు బంధుడు వెై భాశికుడు
కాక పో వటం. అయినా అత్ని గీంధం సరాిసి్
వాదు లందరికి ఆదర ణీయ్ం.

అయితే సరాిసి్ వాదం లో ఉనన ముఖూ

విశ్లషా లేమిట ?ఇందులో అతీత్ అనాగత్

ధరాీలు, సింత్ లక్షణాలునన పదారాధలు,
కూడా దరవూం యొకక సత్ు
్ లే, అని తె్ ైత య్దిిక
ధరాీలు అసి్ తాినిన పరతి పాదించే వారందరూ

సరాిసి్ వాదులే అని చెపాపలి. బయ్టకి కన్న

పించే రూపం, లోపల జఞిలించే జఞానం రండు సిత్ంత్ర మైనవే అని అంటారు వీరు. అన్నన పరతీత్ూం నుంచి వచిచనవే. ఏదెైనా ఆలంబనం అంటే
ఆధారం లేక పో తే విజఞానం రాదు. అతీత్ అనాగత్ వసు్వు లేక పో తే విజఞానం నిరాలంబం అని పించుక నటమే కాక అసలు ఏరపడదు కూడా.

అతీత్ం లేక పో తే అనాగత్ ములో కరీ ఫలించదు. విపకి కాలం లో విపాకం గా ఉనన కారణం అతీత్ మైనదే. కనుక అనిత్ూమైనది. అతీత్ం
అనాగత్ం అయినదానేన రూపం అంటారు.

ఇంత్కీ ధరీం అంటే –సింత్ లక్ష ణానిన ధారణ చేసేది అని అరధం. ధరాీలు “వూవ కీరానలు “అంటే వాటని ఏర వచుచ, విభజించ వచుచ.

ధరీ పరవిచయ్ం పరజన అనే చిత్్ ం యొకక ధరీ లక్షణం. దీని వలే నిరాిణం వసు్ంది. ఇదే పరమ జఞానం. ధరాీల సి లక్షణాలు, స్ామానూ
ఆక్షణం తెలుసు క ంట నిరిణ పారపి్ కలుగు త్ుంది. ధరాీలు రండు రకాలు. మలిన మైనవి మలినం కానివి. ఆరూ మారాీనిన వదిలిన

వన్నన మలినమైనవే. మిగిలినవి మలరహితాలు. రూపం చేత్ ఆకీమింప బడనిది, చుటా బడనిది ఆకాశం. ఇది పృధివి మొదల ైన వాట వలే
భౌతికం తికం, పరతి సంఖూ అనేది పరజా ఞ విశ్లషం. ఏ ధరాీనిన గయరిచ రాగ దేిషాదులు పరతి సంఖూ వలన నిరో దింప బడుత్ుందయ , ఆ ధరీం

విషయ్ం లోపరతి సంఖాూ నిరోధం జరుగును. పరతి సంఖూ లేకుండా జరిగే నిరోధం అపరతి సంఖాూ నిరోధం అవుత్ుంది . ఏ ధరీం విషయ్ం లో

ఇది జరుగుత్ుందయ అది ఉత్పననం కాదు. వాట గురించిన రాగాదులు ఇక ఎపపటకీ కలగవు. ఈ మయడు అసంసురూత్ులు., అది వినిరుీకా్లు
అని పించుక నే ధరాీలు

ఆత్ీ అంటే పరజా ఞపి్ . సకంద పంచకమే ఆత్ీ, జీవుడు. ఇది అపరిణామ శ్ాశిత్ పదారధం కాదు. సరాిసి్ వాదులు శ్ాశిత్ ధరాీనిన
దేన్నన కాని, ఒకే మయల కారణానిన కాని ఒపుపకరరు. 14 రకాల పరమాణువులు ఉనానయి అని వీరు అంటారు. అవే అయిదు విజఞాన కేందారలు,
అయిదు విషయ్ాలు, నాలుగు మహా భయతాలు. రూపాలలో కలాే సరి సూక్షీ మైనవి పరమాణువులు. అవి దరవాూలు కావు. వీటకే “కలాపాలు
అంటారు. ఉపచయ్ం సంత్తి, జరత్, అనిత్ూత్ ఇవే రూప కలాప లక్షణాలు. సరి సూక్షీ కాలం క్షణం అయి నటేే , పరతిఘ తో ఉనన రూపాల

సరిసూక్షీ భాగము పరమాణువు అని పిలువ బడుత్ుంది. అది రూప పరూంత్ం మాత్రమ. కాని శ్ాశిత్ం కాదు. వినాశం చెందుత్ుంది.
అంత్ మాత్రం చేత్ నిత్ూం కూడా కాదు. అని వీరి దారశనిక భావన క ంచెం గందర గోళం గానే ఉంటుంది. అందుకే మరుగున పడి పో యిందేమో.

శూనూ వాదం
పరజా ఞ పారమిత్ం ఆధారం గా ఆచారూ నాగారుజనుడు కీీ శ175 లో శూనూ వాదానిన వాూపి్ చేశ్ాడు. విగీహ వాూవరి్ని, మాధూమికా కారిక
మొదల ైన గీంధాలు రాశ్ాడు. మొదట దానిలో 72 కారికలు, రండవ దానిలో400 కారికలు ఉనానయి. వీట వాూఖాూనాలు కూడా ఆచారుూడే
రాశ్ాడు.. కీీ.శ.200-224 కాలం లో ఉనన ఆరూ దేవుడు “

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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శ.ఆరు వందల వాడెైన చందర కీర్ ి “పరసంన్ పద “అనే టీకను శత్క పై వృతి్ న్న రాశ్ాడు. బుదధ పాలిత్, భావ వివేకాదులు ఈ సంపరదాయ్ం లో
పరసిదధ ఆచారుూలు.

శూనూత్ అంటే ఏమిటో నాగారుజనుడు వాూవర్ లో
వివరించాడు. “పరతీత్ూ సముతాపదన “మే శూనూత్ అనానడు.

అదే అనేక పదారాధలలో ఉనన మధూమ పదం అనానడు.

భావనలు నశించి, క త్్ భావాలలు పుటా టమే శూనూత్.

నిసిభావత్ిం వలన పరతాూయ్ా శిీతాల ై ఏరపడే భావాలకు

హేత్ు పరత్ూయ్ాపక్షం ఉంది కనుక సిభావం ఉండదు. అవి
ఇత్ర

ఆశీయ్ాలలో

ఉనానయి

కనుక

సిభావం

కాని

అంత్స్ాసరం కాని లేనివి అవుతాయి. పరతీత్ూ సముతాపదాల ైన
భావాలు క్షణికాలు. “ఉంది లేదు, ఆ రండు ఆ రండూ కాదు
“అని ఉతాపద సి్ తి లేని వాట గురించి చెపపలేదు ఇవి కరటులు

అనానడు వీట నుంచి వినిరుీక్ మ్ ఆయిె త్త్్ వం ఆసి్ నాసి్ అనే
రండు మారాీలను వదిలేసిన మారీ ం కనుక మాధూమిక లేక
మధేూ మారీ ం అనానరు దీనిని.. వసు్ త్త్్ వం శూనూం. అంటే
భావం అభావం లేనిది. సత్ సిభావ అనుత్పతి్ లక్షణం అని
చెపేపదే మాధూమిక దరశనం.
కరీ యొకక నిమిత్్ ం వలే నే కారకం ఉందని చెపప
వచుచ. కరీ ఉంది అని కారకం యొకక నిమిత్్ ం చేత్ చెపప

వచుచ. ఇంకర విధం గా సతా్ సిదధ ంి చే కారణం లేదు. భావాలు

త్మ లో నుండి పుటా వు. అలా అయితే దేని లోంచి అయినా

ఏదెైనా పుటా వచుచ. ఈ రండిట లో దయ షం ఉంది కనుక వీటని

కలపటం సరికాదు. భావాలు హేత్ువు లేనివి అని చెపపటానికి వీలు కూడా లేదు. కారణం లేక పో తే ఫలం అనేది ఉండదు. కనుక అనిన
భావాలు దేని నుంచెైనా ఉత్పతి్ కావచుచ.

సత్ అనేదానికి పరత్ూయ్ం అవసరం లేదు అనిన వసు్వు లకు పుటుాక నాశనం పరసపరం ఆశీయింప బడి ఉంటాయి. లోకం ఉంది అని

నమిీన వాడిని లేదు అని చెపపటం మోసమే. పరపంచం అవాస్ వం అనే మాట శూనూ వాదానికి విరుదధ ం కాదు. పరమాణాలు అసిదధ ాలు కనుక

వాట భావాల వాస్ వికత్ సిదధం కాదు. పరతీత్ూ సముతాపదం వలే నే భావాలలో శుదధ మైనది, కానిది అనే తేడాలు ఏరపడుత్ునానయి. అంత్
మాత్్ రం చేత్ ఇవి పరమారాధలు కావు. అలా కాక పో వటం చేత్ శ్రలం మొదల ైన వాట వలే మారచలేము.

పదారధ త్త్్ వం మనకు తెలియ్క పో వటానికి కారణం “సంవుుతి “.అంటే మొహం. అనిన పదారాధలలో ఆవరించి ఉనన అజఞానం అనన

మాట. ఈ సంవుుతి వసు్వుల సిభావాలను చూడ టానికి కపుప గా, వాట పై అస్ాధ్ సిరూప ఆరోపణం చేస్్ ో ంది. నిససవభావాలు, సతాూభాసిత్ం
అయిన వసు్వుల సిభావం ఉనన వానిగా, సతాూలుగా కనిపింప జేసేదే సంవుుతి అంటే మిధూ. లోకం దృషిాలోనే ఇది సత్ూం. అందుకే ఇది”
లోక సంవుుతి సత్ూం” అంటారు. ఇది పరతీత్ూ సముత్పననం, కృతిరమం. కనుక దీనికి వూతిరేకం గా పరమారధ సత్ూం మాటలతో చెపపటానికి వీలు

లేనిది అంటే అవాచూం. అది జఞానం తో తెలియ్ దగినది కూడా కాదు. ఎవరికి వారు సియ్ం గా తెలుసుకర దగినది. అవిదాూ వాసనా లేని వారు
అంటే జఞానులు ఏ దృషిాతో వసు్వు లను చూస్ా్రో అదే పరమారధ సత్ూం. దరశనం కాని, అంటే “ఆదరశన నాూయ్ం “ వలే నే చూడ టానికి

వీలవుత్ుంది. అది నిషరరపంచ జఞానం. అజఞానం చేత్ ఆవ రింప బడిన సతాూనిన నిససవభావం గా తెలుసుకరవటం యోగులకు మాత్రమ స్ాధూం.
పరమారాహనికి ఉతాపద, నిరోదాలుండవు. అది అనేకారాధలతో ఉనాన “అనా నారధం”అయినది. దీనికి రావటం పో వటం ఉండవు. అది

శివం. జఞాన జేాయ్ వూవహారానికి అది నివుుత్్ మైనది. కనుక అది జఞత్ జరా మరణాలు లేనిది. మాధూమికులకు సింత్ పక్షం అంటూ లేదు

పరతిజఞా కూడా లేదు. కనుక వారికి సిత్ంత్ర, అనుమాన పరయోగాలు అకకరేేదు. సత్ అసధ్, సదసత్, వీటలో ఏ పక్షానికి వీరు చెందరు. దేన్నన
పరతి పాదించరు. ఇత్రులు కూడా ఏ దయ షానిన వీళళకు ఆపాదించరు.. పరత్ూక్షాదుల చేత్ ఏ వసు్వు ఉప లబధ మైనటు
ే పరమాణం వీరికి లేనందున

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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మాధూమికులకు పక్షం అనేది లేదు. ఇత్రుల పరతిజఞాల నిషేధమే మాధూమికుల అనుమానాలు. వాళే కు సింత్ పరతిజఞాలేవీ లేవు కనుక
ఇత్రులు వాళళను ఖండించరు దూషించరు

అనిన సంస్ాకరాలు మురషాలు, మోష ధరాీలు. నిరాిణం ఒకకటే అమోష ధరీం, పరమ సత్ూమని బుదుధడు చెపాపడు. నాగారుజన

మత్ం లో నిరాిణం రాగాదుల లాగా పరహీనం కాదు. అది సంపారప్ ం అయిేూ ఫలమయ కాదు. అశూనూ పదారధం లాగా నిత్ూం కూడా కాదు. అది
అనిరుదధ ం, అనుత్పననం. నిరాిణం ఒక భావం కాదు అయితే అభావమయ కాదు. ఈ రండూ కాదనానడు ఆచారుూడు. “జనన మరణాలకు
ఉపాదానం చేయ్ని ఒక అపరవు ుటా నిరాిణం “అనానడు నాగారుజనుడు. ఇది భావం అభావం ఉభాయ్ాత్ీకం కాదు నిరాిణం ఎవరి చేతా గీహింప

బడదు అది పరకాశ మానం కూడా కాదు. అని మాధూమిక సిదధ ాంత్ం. ఒకరు బో ధించటం ఒకరు విని ఆచరించటం సిదధమైనవికావు. బుదుధడు
అనిరాిణానేన నిరాిణం గా చెపాపడు. “ఆకాశం చేత్ వెయ్ బడిన ముడి ఆకాశం చేత్నే విపప బడాలి అనేది శూనూ వాదం. “సరిగీ ా పటుా బడని
పాము, దుషరరస్ాదిత్ం అయిన విదూ, నాశన కారణాలు అయినటు
ే గానే దుర దురషా మైన శూనూత్ మంద బుదుధలను నాశనం చేస్ ుంది “అని
నాగారుహనుని శూనూ వాదం లోని పరమారధం. పరమారాధనిన తెలుసుకరవటం కషా ం అంటాడు ఆచారుూడు

మహమీద్ ఇకాాల్ మత్ం
మహమీద్ ఇకాాల్ త్త్ి, నాూయ్ శ్ాస్ా్ాలను జరీని గాేండ్ దేశ్ాలలో చదివి అధూయ్నం చేశ్ాడు. మంచి కవి.ఆధునిక య్ుగం లో

మహామీదీయ్ులలో గొపప దారశనికు డని పరసిదధ ి చెందాడు ఇకాాల్1877నవంబర్ తొమిీది న జనిీంచి 1931 ఏపిరల్21 న మరణించాడు

ఆయ్నున “అలాేమా ఇకాాల్ “అని కూడా పిలుస్ా్రు. ఉరూ
ద , పారలస భాషలోే పారవీనుూడు పాకిస్్ ాన్ ఉదూమ నేత్ కూడా. ఆయ్నున “లాహో ర్
ఇకాాల్”అంటారు. పరిశయ్న్ భాషలోే మటాేడటం రాయ్టం చేశ్ాడు 1922 లో కింగ్ జఞర్జ నెైట్స హుడ్ పరదానం చేశ్ాడు. ఆల్ ఇండియ్ా ముసిే ం
ల్మగ్ కు నాయ్కుడు. “షేర్ ఏ మారిశక్ “అంటే “పో యిేట్స ఆఫ్ ది ఈస్ట్ా” గా బ్బరుదు పొ ందాడు. “ముస్ాఫిర్ ఆఫ్ పాకిస్్ ాన్ “అంటే పాకిస్్ ాన్
ఆలోచనా జీవి “అని పిలువా బడా్డు. పాకిస్్ ాన్ పరభుత్ిం ఇకాాల్ ను “జఞతీయ్ కవి “హో దా నిచిచ గౌరవించింది ఽఅయ్న పుటా న రోజు ను

“ఇకాాల్ డే “గా నిరిహిస్ ునానరు., ఆయ్న రాసిన “స్ారే జహాస అచాచ హిందూ సితార్ హమారా “గలత్ం జఞతీయ్ గలత్ం గా భారత్ దేశం లో
గౌరవం పొ ందింది.

ఆయ్నపై జలా లుదీదన్ రూమి, బర్ీ సన్ మొదల ైన వారి పరభావం
ఎకుకవ. నివృతి్ అనే మాట ఇకాాల్ కు గిటాని మాట.జీవిత్ం అంటే పరవృతి్ యిే
అంటే య్ాకి్విట అనానడు. పాపం లో ఉంటూ అధరీం తో పో రాడటం లోనే

జీవిత్ం ఉంది అని చెపాపడు. ఈశిరుడిని ధరాీనిన అంగలకరించే వారందరూ

మహామీదేయ్ులే అని అభిపారయ్ పడా్డు. ఇస్ాేం అంటే సత్ూమే అనానడు.
మహమీద్ పరవక్ దానిన సంపూరణం గా పొ ందాడు. ఇత్రులకూ ఆయ్న
సతాూనిన

పరస్ాదించాడు.

జఞతి,

పదవి,

డబుా

మహమీదీయ్ులకు

గొపపదనానిన కలిగించవు. న్నతి ఒకకటే నిరణయిసు్ంది అసి్ త్ి కారాూలన్నన

ఆతాీ చేయినేచవే. కనపడేది అంతా ఆత్ీ యొకక రహసూమే. ఆత్ీ స్ారం లో
అనేక విశ్ాిలుఉనానయి

ఆత్ీ మేలకకని సంవేదన చెంది త్నను తాను దురఢం

చేసుక ంటుంది. అపుపడు ఆలోచన జగత్ు
్ పరకాశిత్ం అవటం తో అనాత్ీ

వెలుగు లోకి వసు్ంది వాూపారం కరసం ఆతాీ శయి విషయ్ాలుగా, స్ాధూ,

స్ాధనాలుగా ఇంకా ఎనోన రూపాలుదాలుసు్ంది. కాలం అనేది ఆత్ీకు రంగ
భయమి. కాలం అనంత్ం కనుక ఆత్ీ చేసేదంతా శ్ాశిత్ పారముఖాూనిన పొ ందుత్ుంది.. ఇతిహాసం ఆత్ీ కు త్న సిభావం తెలుసుకరనేటే ు
చేస్ ుంది. జీవిత్ం అంటే నిరవచిచనన చెైత్నూ త్రంగం. కాలం యొకక మయలానిన, దాని సత్ విషయ్ానిన తెలుసుకరవటమే అక్షయ్ జీవిత్
రహసూం.
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లాహో ర్ లో ఇకాాల్ సమాధి ఉనన ది
జీవిత్ ధారణకు ఇచచ, త్ృషణ కారణాలు. అవే పరి రక్షణ చేసి లక్షాూనిన ఏరపరుస్ా్యి. ఇచచ,, ఆదరశం లేని వాడు చచిచన వాడితో

సమానం. జీవితానిన తీరిచ దిదద ద
ే ి, స్ౌభాగాూనిన కలిీ ంచేది ఇచచ మాత్రమ మానవ నిరిహణం అంతా యిచచయిే . ధరీం మీద ఆధార పడ్

సంఘం తో తాదాత్ీయం చెందటం వలే ఆత్ీ అరధ వంత్ం అవుత్ుంది. సంపూరణ ఆత్ీ వికాస్ానికి పేరమ ముఖూమైనది. పేరమ ఆత్ీను సజీవం
గా,ఇంకా కాంతి వంత్ం గా చేస్ ుంది. పేరమ వలే నే ఆత్ీ యొకక సతా్ పరకాశిసు్ంది. అపుపడు ఆత్ీ లో ఉనన అజఞాత్ శకు్లు వృదిధ
చెందుతాయి. అనిన ఆదరాశలకు, గొపప కరీలకు కారణ మైన ఈశిరుని య్ందు కలుగు ఆనంద అతిరేక పూరి మైన శకి్ నే నిజమైన పేరమ

అంటారు. “భగవత్ పేరమ చివరకు భగవంత్ుడే అవుత్ుంది “అని ఇకాాల్ పరవర్ త్న కవిత్ిం, లో గీంధాలలో ఇస్ాేం స్ారానేన తాను చెపాపనని
పరకటంచాడు.

ఫాచియ్ా మత్ం
ఫాచియ్ా అంటే రాజ శ్ాసన సంపరదాయ్ం. ధరీం తో న్నతి తో శ్ాసనలతో పరభుత్ిం పని చేయ్ాలనేది వీరి సిదధ ాంత్ం. పరభుత్ిం పరపంచం

లో ఉనన వసు్ సి్ తి మీద ఆధారపడాలి కాని పరంపరా గత్ం గా కాని అలౌకిక సూతారల పైన కాని ఆధార పడరాదననది వీరి విశ్ాిసం.

కీీ. పూ. 319-301 లో “చి” రాషాాానిన పాలించిన హునువాన్

కాలంలో షేన్ టావో నుంచి, చాలా ఏళళళ మంతిరగా ఉనన షాంగ్ య్ాంగ్

వరకు ఈ అఆలోచనలను పాటంచి పరభుతాిలను నడిపారు. అయితే
ఈ ఆలోచనలను సువూవసి్ త్ం వేహసిన వాడు మాత్రం హాన ఫై టుజ . షేన్
టావో మాత్రం టావో మత్ం పై విశ్ాిసం ఉనన వాడు అనిన వసు్వులు

సమానమే అయినా క నిన క నినటకి మాత్రమ పని చేస్్ ాయి కనుక
వీటలో ఏరుకరవటం వలే సమగీత్ రాదు క ంత్ భాగం మాత్రమ
లభిసు్ంది. పూరణత్ిం

సిదధ ంి చదు. నిజఞనికి ఏ బో ధ కూడా

పూరణతాినిన తెలుప లేదు. మంచి చెడు, కర్ వాూకరా్వాూలు య్దారధం

కానపుపడు జఞానం అనేది వూరధమే అవుత్ుంది. జరాగాలిసంది ఎటాేగో
జరిగి పో త్ుంది, పరిసత్ులకు
ి్
అనుగుణం గా మారుత్ూ కషా సుఖాలు
కలగని పదధ తిలో మనిషి పరవరి్ంచాలి. ధరాీ ధరాీలను ల కక చేయ్

కుండా, ఉదాసీనం గా ఉంటూ అనుభావాలనుంది ఏదీ నేరుచకరకుండా,

భవిషూత్ు
్ గయరిచ ఆలోచించక జీవితానిన గడపాలి అని వీరి బో ధ. షేన్
టావో ఇలాగే జీవించి నటు
ే చువాంగ్ టుజ గీంధం లో ఉంది

పరభుత్ి పాలనకు అధికారం, శకి్ మాత్రమఅవసరం. మంచి
గుణాలు, జఞానంకావు ధరాీత్ుీలు, జఞానులు అణగి పడి ఉండటానికి కారణం అధికారం, శకి్ లేక పో వటమే. ఈ రండు ఉంటేనే వారికి పారభవం
వసు్ంది. అపుపడే రాణిస్్ ారు. పాలించే వాడి భయ్ం వలేే రాజ శ్ాసనాలు అమలౌతాయి. అత్ని పటే పేరమ వలే కాదు పాలకుడి చేతిలో దండం
ఉండాలి, దండనా ఉండాలి కఠినం గా వూవహరించి నపుపడే పాలన సత్ఫలితాల నిసు్ంది ఆ శకి్ లేని పాలకుడు నిరరధకం.

బాధూత్లను బటా పదవులిన ఇవాిలి పదవులకు త్గిన ఆచరణ వారి లో ఉండాలి అందరి పారణాలను రక్షించే లేక తీసి వేసే

సరోిత్కృషా అధికారం రాజూ పాలకుడికి ఉండాలి. పాలన ను గుపిపటోే ఉంచుకరవట మే (షు)రాజ త్ంత్రం లో ముఖూం. రాజు దగీ ర పని చేసే
ఉదయ ూగుల “పరతి కృత్ులే “శ్ాసనాలు. “శ్ాసనానిన అనుసరించిన వారికి బహుమానాలు ఉలే ంఘించిన వారికి శిక్ష “అనే అభిపాయ్ం పారజల
మనసుసలలో గాఢం గా నాట బడాలి. శ్ాసనాలు (ఫా) లేక పో తే సంక్షోభమే. అని షాంగ్ య్ాంగ్ చెపాపడు.
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“మానవుని లో స్ాిరధం సహజం కనుక దండమే దశ గుణంభవేత్.”పారలౌకికం అయిన దేదెైనా పరమాణం కాదు. శ్ాసనం, పాలకుల
ఆజఞా వారి ఇచచ మాతారమే పరమాణం. రాజ శ్ాసనాలనిన చండ పరచండం గా ఉండాలి ఆషా మాషీ గా ఉండ రాదు” అని ఫాచియ్ా సిదధ ాంత్ం.
“రాజును, త్లిదండురలను సేవినాచటా నికే మానవుడు పుటాాడు. శ్ాసనాల గురించి తెలుసుకరవటం పాలన గయరిచ చరిచనచటమే పురుషారధం
“అని హాన ఫైత్జ ు అనానడు. న్నతి, దయ్ల కంటే శ్ాసనం, దండం ముఖూం. వీట వలే నే అధిక విలువ, ఉపయోగం కలుగుతాయి.
“స్ో మరి పో త్ుల ైన స్ాదు సనాూసులిన వాూపారులిన పండిత్ులిన దారశకులిన “త్నిన”వాళళతో వూవస్ాయ్ం చేయించాలి.. బీదల పో షణ,

దయ్ా ధరాీలు బో ధించే వారికీ ఇదే గతి పటాాలి. శ్ాసనాలకు వూతి రేక మైన గీంధాలు, దరశనాలు లేకుండా చెయ్ాూలి. కసా పడి మిత్ వూయ్ం

చేసే్ ఆహారానికి లోపం ఉండదు ఇలా చేయ్ని వాడికే దరిదరం వసు్ంది. వాడి మీద దయ్ చూప కూడదు. న్నతి, సత్ూం, రుజు వర్ నం, దయ్
రాజ త్ంత్రం లో పనికి రానే రావు అవి అత్ని డిక్షనరల లో ఉండకూడని పదాలు. దేవుడు దెయ్ూం పూరాి చారాలు అని పటుాక ని వేళాళడకుండా

పరస్ ుత్ పరిసత్ులను
ి్
బటా రాజు పరి పాలించాలి. ఏ పరభువుకైనా పరపంచానికర లేక కన్నసం చెైనా కర చకీ వరి్ అవటం అనేది ఆదరశం గా
ఉండాలి. ఏ పనిలోనెైనా నిబదధ త్ ఉండాలి “అని షాంగ్ య్ాంగ్ రాజ త్ంత్రం గురించి చెపిప అక్షరాలా తానూ ఆచరించి చూపించాడు. హాన్ ఫైత్జ ు
దాదాపు దీనిన అంత్టని అంగలకరించాడు కాని ఇత్నిలో కనూఫయసియ్ాస్ట్ అనుచరుడెైన హామాన్ టుజ పరభావం టావో పరభావం ఉననటు
ే కన్న
పిస్్ ాయి

ఈ ఫాచియ్ా సిదధ ాంతాలను, పదధ త్ులిన చిన్ రాషా ంా లో అమలు చేసి చెైనా దేశ్ానిన ఒకే చకీ వరి్ పాలన కిందకు తెచాచడు. ఇదంతా
కీీ.పూ.221లో జరిగింది అంత్కు ముందెపుపడూ. కన్ ఫూూసియ్ాస్ట్ వలే కాని టావో దరశనం వలే కాని చెైనా ఎపుపడూ ఏక చకీ వరి్ పాలన

కిందకు రాలేదు. నిరంకుశ స్ామారజఞూనిన చండ శ్ాసనాలను అమలు పరచాడు. చిన్ రాజ వంశం పదిహేనేళళళ పాలించింది త్రువాత్
విచిచననమయింది మళ్ళళ ఇరవయ్ూవ శతాబద ం ఉత్్ రారధం లో ఫాచియ్ా సూతారలను అమలు చేస్ ూ నిరంకుశ పారభుత్ిం చెైనా లో ఏరపడిన
సంగాతి మనకు తెలిసిందే
ఆధునిక కాలం లోచెైనా లో క త్్ మతాలేవీ యిేరపడ లేదు. పాశ్ాచత్ూ మతాలపరభావం పరిగింది సమనియ్ సిదద ానా్లోచాచయి.

చెైన్నయ్ బౌదధ ం పరభావం చూప లేక పో యింది మావో కాలం లో కమయూనిస్ట్ా భావజఞలం, మార్క్ సిదధ ాంత్ల అనుసరణ జరిగింది

సయింట్స థామస్ట్ ఆకిినాస్ట్
సయింట్స తామస్ట్ ఆకిినాస్ట్ కైుస్వ మత్ం లో డొ మినికన్ శ్ాఖ కు చెంది నా వాడు. ఐరోపా లోని మధూయ్ుగ దారశనికులలో గొపప

వాడు. ఆయ్న బో ధించింది సంపూరణ ం సమగీం అంటారు. త్నకు పూరిం ఉనన దారశనికుల భావాలను త్న దరశనం లో పొ ందు పరచాడు.
గలీకు త్త్ి వేత్్ల ైన అరిస్ా ాటల్ పేే టోల భావాలను, కైుస్వం లోని గలీక్ ఫాదరుల వాదన స్ారాంశ్ాలు, అగసీాన్ సిదధ ాంతాలను, పూరి్గానో, పాక్షికం
గానో త్న దరశనం లో పొ ందు పరచాడు. పదక ండు, పనెనండు, పదమయడు శతాబాదలలో ఉనన దారిశనికుల భావాలకు త్న సిదధ ాంతాలలో
స్ా్నం కలిపంచాడు.
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కీీ.శ.1225 లో ఇటల్మ లోని ఆకిినాస్ట్

దగీ ర థామస్ట్

ఆకిినాస్ట్

జనిీంచాడు.

పారధమిక విదూ మౌంట్స కాసినో విదాూ సంసథ

లో పూరల్ చేశ్ాడు.. త్రాితా నేపిల్స య్యని

వరిసట లో ఉననత్ విదూ కరసం చేరాడు.
1244 లో డొ మినికన్ సనాూసులలో చేరాడు..
పారిస్ట్ లో ఆలార్ స్ట్ మాగనస్ట్ దగీ ర విదూ

నేరాచడు. అకకడి నుండి గురువుతో పశిచమ
జరీని చేరుక నానడు.

1252 లో ఆకిినాస్ట్ రచనలు
బో ధనలు పారరంభించాడు 1268-72 మధూ
పారిస్ట్

లో

ఉనానడు.

నేపిల్స

విశి

విదాూలయ్ం లో డొ మినికన్ కాలేజి ని

ఏరాపటు చేసే పరయ్త్నం చేశ్ాడు 1274
మారిచ 7 న ఆకిినాస్ట్ 49 వ ఏట
మరణించాడు.

ఆయ్న

దాదాపు

105

గీంధాలు రచించి నటు
ే తెలుస్ో్ ంది.
ఆకిినాస్ట్
క నిన

విషయ్ాలను

సిదధ ాంతాలలో

తెలుసు

క ందాం.

మనిషికి సహజం గా పరమ సతా్ ను

గీహించటం అస్ాధూం. పరతి ఒకకరిలో నిరణయ్
అధికారం

ఉంటుంది.

నిరణయ్ం

అనేది

అందరు గురి్ంచాలిసన విషయ్ం. నిరణయ్ం

అనేది సియ్ం వూక్ ం.. ఈ నిరణయ్ం అనే
దానిన మొదటోే సయింట్స ఆగసీ్ న్, డేకారుా
లు చేశ్ారు. స్ామానూ నిరణయ్ాలు మన

మొదట నిరణయ్ాలు కాదు అంటాడు ఆకిినాస్ట్.

మన మనసుస చే గీహింప బడిన సతా్, వసు్వు యొకక సత్్ అభినానలు అనేది ముఖూ సూత్రం. మన నిరణ య్మే పారమాణికమే. రండు

సతా్ ళల సంవాదానిన సత్ూం అంటారు. అది రండిటే ోనూ ఒకే రకం గా ఉండాలిసన అవసరం లేదు. అది వసు్వులో భౌతిక రూపం లోను,
మనసులో భావ రూపం లోను ఉంటుంది.

మనం గీహించేది అంతా మన రలతి ని బటేా గాీహిస్్ ాం. సతా్ కిేషాం గా ఉంట అందులో ఒకట గృహీత్ అంశం, రండయ ది గాీహక అంశం..

దీనిన అంత్ర కిీయ్ అనానడు. సత్ూం అనేది ఈశిరుడు కావచుచ. లేక పో తే కిీయ్ా శకూత్ల మిశిీత్ం కావచుచ. పరతి భౌతిక సతా్ కు ఒక వాస్ వ
రూపం ఉంటుంది. రూపం తో బాటు శుదధ శకూత్ కూడా ఉంటుంది.

నిరణయ్ానికి ఆధార మైంది అంత్రజఞానం కాదు. ఇందిరయ్ాల తో జనిీంచిన బౌదిధక పరకిీయ్ మాత్రమ. సనిన కరి జనూం అయిన కిీయ్

చేత్ బుదిధ గీహించి సియ్ం గా సమనియించుక ననందు వలే జఞానం కలుగుత్ుంది. మానవ జఞానం నిరంత్రం అనేిషణ తోనే ఉంటుంది.
మానవుడిని ప రిపూరునని చేసే సమరధత్ ఉంది. మనకు అనేిషణ యోగూం గా ఉండేదే మనకు లక్షూం. సతా్ ఉత్ురసా ం అయిన క దీద, పరి

పూరణ స్ామరధయత్ పరుగుత్ుంది. అందుకని సతా్ లనినటలో భగవసత్్ పరమ పరమాణం అయినది. మానవునికి అనియించు పరకుీతి నియ్మమే
నెైతికం. మనిషి దీనిన అనుసరించ వచుచ లేక పో నూ వచుచ.
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ఈ విధమైన పది సూతారలను ఆధారం చేసుక ని ఆకిినాస్ట్ త్న దరశనానిన సంపూరణం చేశ్ాడు. దేవుడు సృషిాంచిన ఈ పరపంచం లో

దివుూలు కూడా మత్ విశ్ాిసం తో నే సంచరిస్ ునానరు. జగత్ు
్ లో మానవులు, దివుూలు, భౌతిక సతా్లు ఉనానయి. మనవ సిభావం అత్ని
పరవు ుతి్ వలే నే బయ్ట పడుత్ుంది. నిరణయ్ం అత్ని బుదిధకి ఇందిరయ్ాను బవానికి సంబంధించింది.

మానవుడు అంటే పారధమిక దివూం, జఞానానిన ఆశీయించిన లేక ఆతాీ అనే ఈ రండిట వలే ఏరపడిన వాడు. మన ఆత్ీ సంపూరణ వూకీ్
కాదు. సంపూరణ వూకి్కీ ఆతాీ ఉండదు. ఆత్ీ కేవలం ఒక ఆకృతి మాత్రమే. ఆత్ీ అభౌతికం సియ్ అసి్ త్ిం కలిగింది. జఞానేందిరయ్ాల దాిరా
మనిషి జఞానం సంపాదించాలి. అనుభవ గాీహూ మైన వాట ననినటని సమనియ్ పరచి గీహించాలి. మా నవునికి ఉనన సిచచంద ఇచచ
వసు్వును గీహించటానికి, వదిల య్ూ టానికి నిరణయించు క ంటుంది,

మానవ శకి్ పరిమిత్ం కనుక సిశకి్తో పరమ లక్షాూనిన చేరుకర లేదు. దయ్ామయ్ుడెైన దేవుని అనుగీహం వలే నే గమాూనిన

చేరగలడు. భగవంత్ుదు త్నను తాను ఆవిషకరించు కరవటం వలన నే మనిషి కి ఈ వరం పరస్ాదింప బడింది . అందుకే బందీ లో చికికన
దరశనాలను చేదించుక ని ఏకైక స్ాధనం అయిన స్ారి భౌమ స్ాక్షాతాకర అనుభవానికి ఎదురు చూసు్ండాలి

అచింత్ూ భేదా భేద మత్ం
బంగాల్ రాషా ంా లో శ్రీకృషు
ణ ని మహా భకు్డెైన చెైత్నూ పరభువు స్ాక్షాత్ు
్ శ్రీ కృషాణవతారం గా భావిస్ా్రు ఈయ్న 1465 లో జనిీంచి
1532 లో త్నువు చాలించాడు. చెైత్నుూడు ఒక గొపప భకి్ స్ాంపరదాయ్ానికి పునాది వేశ్ాడు. ఈయ్న, ఈయ్న శిషుూలు “బర హీ సూతారల”
మీద ఎలాంట వాూఖాూనం చెయ్ూలేదు. వీరికి శ్రీ మదాాగవత్మే సరోిత్ురసా మైన గీంధం, చెై త్నుూని శిషుూలు రూప గోస్ాిమి, సనాత్న గోస్ాిమి

స్ో దరులే, రూప గోస్ాిమి”భకీ్ రస్ామృత్ సింధువు “మొదల ైన గీంధాలను రచించాడు సనాత్న గోస్ాిమి “వెైషణవ తొషిణి, “భాగవతామృత్ం
“మొదల ైనవి రాశ్ాడు వీరి త్ముీడి

కుమారుడు జీవ గోస్ాిమి “కీమ సందరశం “అనే భాగవత్ టీక ను భకీ్ సిదధ ాంత్,

ఉపదేశ్ామురత్ం వంట పుస్ కాలు రాశ్ాడు శ్రీ చెైత్నూ జీవితానిన శ్రీ కృషణ దాస కవి రాజు రాసి అందులో చెైత్నూ బో ధలను పొ ందు పరచాడు.
గోస్ాిములు ముగుీరు రాసింది వేదాంత్ వాూఖాూనమే

బలదేవ విదాూస్ాగారుడు
18 వ శతాబద పు వంగ దేశ బల దేవ విదాూ స్ాగరుడు చెైత్నుూల

గోస్ాిముల బో ధల నాధారం గా బరహీ సూతారలకు భాషూం
రాశ్ాడు. గోవింద భగవానుడు సిపనం లో కనిపించి ఆదేశించటం
వలే రాసినిద కనుక దీనికి “గోవింద భాషూం “అని పేరు పటాాడు.
వీరు చెపిపన వేదాంత్ దరశనానికే “అచింత్ూ భేదా భేద వాదం”

అనే పేరొచిచంది అందులోని ముఖూ విషయ్ాలను తెలుసు

క ందాం.

సూరుూని లాగా వేదం కూడా సియ్ం పరకాశం. అనిన

పారమాణా లకు వేదమే శరణూం. జీవుడికి పరమేశిర అంటే శ్రీ కృషణ

సురూతి ఉండదు. అందుకే ఇది

తెలుసుకరవటానికి కృషు
ణ డే

వేదాలను,, పురాణాలను బో ధించాడు. ఉపనిషత్ు
్ ల లో ఉండే

ముఖూ విషయ్ాలనే వాూస మహరిి బరహీ సూతారలుగా చెపాపడు.

వాూసుడు సియ్ం గా నారాయ్ణుడే కనుక ఇందులో భరమ ,
పరమాదాలుండవు తాత్పరూం వలే

ముఖాూరధం తెలియ్క పో తే

గౌణారధం, అభిదా వృతి్ వలన అనియ్ం కుదరక పో తే లక్షణా వృతి్
వలే గీహించాలి
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బరహీ సూతారలలో వాూసుడు పరిణామ వాదం చెపాపడు. భగ వంత్ుడు చిన్ య్ శకి్ “ఉనన వాడు. కనుకనే ఆయ్న సేిచచగా జగత్ు
్

లో పరిణ మిస్ా్డు ఆయ్న అవికారి గానే ఉంటాడు. భగవంత్ుడు ఐశిరూ సిరూపుడు. ఆయ్నలో మాయ్ ఉండదు. అయ్న పరి పూరుణడు.
వేదాలనినటకి భగవంత్ుని తో సంబంధం ఉంది. వేద బీజం అయిన “పరణవం “మాత్రమ వేదాల మహా వాకూం. ఇది భగవంత్ుని నిగయఢ నామం.
ఇదే ఈ విశ్ాినిన ధరిస్్ ో ంది. పరణవ మహా వాకూం ముందు “త్త్ి మసి “అనే వాకూం మహా వాకూం గా నిల బడదు. ఇది ఏక దేశ్రయ్ వాకూమే
అవుత్ుంది.

వేదాంత్ం లో చెపప బడిన బరహీ శబద ం ముఖాూరధం భగ వంత్ుడే. ఐశిరూ, వీరూ, య్శః, శ్రీ జఞాన వెైరాగాూలను సంపూరణం గా ఎవరిలో

ఉనానయో ఆయ్నే భగ వంత్ుడు. భగవంత్ుని విభయతి,, దేహాలు చిదాకారాలు. ఆయ్న స్ాథనం, పరివారం కూడా చిదానందమయ్ాలే

భగవదీీ త్ లో చెపిప నటు
ే జడ, జీవులు ఆయ్న అపర పర పరకుీత్ులే. పరకృతియిే శకి్. భగ వంత్ుని లో జడ జీవులకు భేద అభేద సంబంధం
ఉంది. ఇది నిత్ూం సత్ూం.
భకీ్ పురుషారధ స్ాధనం. భగ వంత్ుని దయ్ వలే ముకి్ లభిసు్ంది. ముకి్ పొ ందిన వాడు భగవంత్ుని సనినధి లో,భగవంత్ుని

లోకం లో ఉంటాడు వాడికి మళ్ళళ పుటుాక ఉండదు. భకీ్ అనేది ఆనంద, జఞానాల రూపం. స్ాధన, భావన, పేరమ అనే మయడు భకీ్ మారాీనికి

అవస్ా్ త్రయ్ం. ఇందిరయ్ పేరరణ వలే స్ాధారణ భకీ్ కుగుత్ుంది. ఇది హృదయ్ం లోఉనన పేరమ ను. మేలకకలుపత్ుంది. శుదధ సత్ిం, సినగధత్

వలే లభించే భకీ్ విశ్లషానిన భావం అంటారు. భావం ఘన్నభవించినపుడు పేమ
ర ఏరపడుత్ుంది. ఇదే మానవ య్త్నం లో చివరి ఫలం., పరమ
పురుషారధం కూడా. మొత్్ ం మీద ఇవీ అచినా్య భేదాభేద వాదం లోని ముఖూ విషయ్ాలు,

పరా భౌతిక శ్ాస్ ంి
పరా లేక అతీత్ భౌతిక శ్ాస్ా్ానిన “మటా ఫిజిక్స “అంటారు.. ఈ శ్ాస్ ిం అనిన శ్ాస్ా్ాలకు మయలం అని చాలా మంది అభిపారయ్ం. చేత్

బడులు చేసే వారు మొదల ైన వారి వలే ఈ మధూ అది అధిక్షేపానికి గురైంది.

ఒక పుస్ కానికి అతి భౌతిక శ్ాస్ ంి అనే పేరు ముందేపుపడయ పటాారట. గలీకులో పుస్ క పిరయ్ుడు “ఆండయర నికస్ట్ “అరిస్ా ాటల్ రచనలనిన

సంపుటీకరణం చేశ్ాడు. జఞానం, పారధమిక దరశనం, ఈశిర మీమాంసల గురించి అరిస్ా ాటల్ రాసిన 14 పరకరణాలను, భౌతిక శ్ాస్ా్ానికి

సంబంధించిన ఎనిమిది పరకరణాల నుండి వేరు చేసి వాటకి “అతి భౌతిక శ్ాస్ ంి “అంటే భౌతిక శ్ాస్ ంి త్రువాత్ది అనే అరధం లో పేరు పటాాడు.
ఇది లాటన్ భాషలో “మటా ఫిజికా “గా అనువాదం పొ ందింది అరిస్ా ాటల్ చరిచంచిన విశిషా విషయ్ాలే కాకుండా వాట లాంట మరిక నిన

సమసూల కు కూడా ఈ పేరునే వాడారు. మటా అంటే పరా అని అతీత్మని అరధం అరిస్ా ాటల్ త్రవాత్ ఎనోన వందల ఏళళకు ఈ పదం అతి
భౌతికం అనే పేరు మీదనే చలామణి అయింది.

అరిస్ా ాటల్ వివేకం గురించి స్ామానూ భావాలదాిరా పరిషకరించాడు. పరతూె క కళల, శ్ాస్ా్ాల పరత్ూక్ష పరిచయ్ం లోక రలతాూ సరి

పో యిందే అయినపపటకీ వసు్వు యొకక సి్ తికి కారణం తెలుసుక ని దృషాాంత్ పూరికం గానే కాకుండా, వాట సూతారల చేత్ కూడా ఇత్రులకు
తెలియ్ జేసే వారు విజఞాన వంత్ులు అని పించుక ంటారు. వసు్వుల మధూ ఉనన పరసపర సంబంధాలను తెలుసుక నే వాడు మహా జఞాని.
పారధమికం గా జఞానమే వివేకం. రోజు వారల జీవితానికి దూరం గ ఉనన వాటని గురించిన జఞానం చాలా అవసరం దానిన పొ ందటం దురే భం కూడా

మిగిలిన వన్నన దీనిపై ఆధార పడి ఉననందున ఇది పారధమికం అని పించుక ంటుంది. అందుకే దీనికి “పారధమిక దరశనం “అనే పేరు కూడా
వచిచంది.

ఏ శ్ాస్ ంి అయినా ఏదయ ఒక సతా్ ను గురించి పరిశ్రలన చేస్ ుంది గణిత్ సూతారల ఆధారం గా వసు్ పరిమాణం వెైశ్ాలూం ఆకారం తెలుసుకర

వచుచ భౌతిక శ్ాస్ ంి సజీవ నిరలజవుల చలనాలను తెలుసుకరవచుచ కనుక పారధమిక సూతారలను పరిశ్రలించేదే పారధమిక దరశనం అవుత్ుంది.
ఏ శ్ాస్ ి జఞానానికి అయినా దానికి ఇత్ర జఞాన క్షేతారలతో ఉనన సంబంధాలను తెలుసుకరవాలి అనుక నే వారికి ఈ సమసూలు పరధానం

అవుతాయి. అవి భౌతిక శ్ాస్ ి పరిధి దాట ఉంటాయి కనుక ఇంత్వరకు పరకృతికి అవత్ల ఉనన సతా్ ను గురించి పరశనలు ఉత్పననం కాలేదు.
పారధమిక దరశనానికి విశిషా విషయ్ాల గయరిచ చరిచంచాలిసన అవసరం లేదు.

ఇత్ర శ్ాస్ా్ాల చరచలకు విషయ్ం కాని ఒక వసు్వును అరిస్ా ాటల్ గురి్ంచాడు. ఈశిరుడు నిత్ుూడు, పరిమాణాలకు అందని

వాడుకనుక ఈశిర భావం పరకుీతి శ్ాస్ా్ాల పరిధి లోకి రాదనానడు. అనినటకి ఈశిరుడే మయల కారణం కనుక ఆయ్నే మొదట కారణం,

మొదట త్త్్ వం కూడా అవుతాడు. కనుక ఒక రకం గా మటా ఫిజిక్స అనే పారధమిక శ్ాస్ మ్
ి “ఈశిర శ్ాస్ ంి “అని కూడా పిలువ బడుతోంది.
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ఇదే నిత్ూ సత్ూ విషయ్ానిన గురించి ఆలోచించేద.ి ఈశిరుడు కాని శుదధ సత్ూం కాని లేక పో తే భౌతిక శ్ాస్ మ
ి ే పారధమిక దరశనం యొకక ఇత్ర
వాూపారాలను సీికరిస్ ుందని మేధావి అరిస్ా ాటల్ చెపాపడు.

ముగుీరు గలక
ీ ు మత్ దారశనికులు
కీీ పూ. 600 -400 మధూ కాలం లో ముగుీరు గలీకు దారశనికులు పరభావం చూపారు. వారే అనాకిస మాండ ర్,,అనాకిసమేన్నజ్, అనాకస

గొరాన్ లు

అనాకిస మాండర్
కీీ.. పూ.611-547కాలం వాడుఅనకిస మాండర్..అయోనియ్ా భౌతిక దారశనికులలో రండవ వాడుగా పరసిదధ ి చెందాడు. మైల్మతాస్ట్ అనే
నగరం లో ఉండే వాడు. తెల్మజ్ కు సహచరుదంటారు. “దేని
నుంచి వూతి రేక విషయ్ాలు వేరు పడటం వలే

పరపంచం

పుటా ందయ , దేనిలో పరళయ్ం లో పరపంచం తిరిగి లయ్ం

అవుత్ుందయ అలాంట నిత్ూ, అవినాశ, అనంత్ మైనదే మొదట

త్త్్ వం అని చెపిపన దారశనికుడు అనాకిస మాండర్..తాను

చెపిపన దరశన సూతారలను లిఖిత్ పూరికం గా భదర పరచిన

మొదట ఫిలాసఫర్ అనాకిస

.ఆయ్న రాసిన దానిలో ఒక భాగం మాత్రమ లభిస్ో్ ంది. విజఞాన

శ్ాస్ా్ానిన అధూయ్నం చేశ్ాడు పరపంచ వసు్వులను నిశిత్
పరిశ్రలన చేశ్ాడు. “పరకీతి సమత్ులూత్కు భగనం కలిగిసే్ ఈ

విశిం ఎకుకవ కాలం మనలేదు “ అని ఆనాడే గటా గా చెపిపన
పరాూ

వరణ రక్షకుడు.. ఖగోళ శ్ాస్ా్ానికి క త్్ విషయ్ాలు

జయడించాడు భయమికి గీహాలకు ఉనన అవినా భావ సంబంధానిన

వివరించాడు. పరపంచ పటం అయిన గోేబ్ ను మొదట త్య్ారు

చేసిన వాడీయ్నే. దీనితో జఞగీఫీ వృదిధ చెందింది. ఆయ్నకునన
అపార జఞమటీర పరిజా ఞనం వలే గలీసులో “గోనమోన్” ను ఆవిషకరించాడు మిలేశియ్ాస్ట్ రాజకీయ్ాలలో చురుగాీ పాలకీనానడు. అందులో ఒక
కాలన్నకి నాయ్కుడిని చేశ్ారు సైనుస పరయోగాలకు ఆదుూడు కూడా అని పించుక నానడు

అనాకిస మేన్నజ్
ఈయ్న కూడా మైల్మతాస్ట్ దారశనికుడ ని పేరు పొ ందాడు. కీీ.పూ.586- 528 వాడని భావిస్ా్రు. పరపంచం లో మొదట దరవూం
“వాయ్ువు” అని చెపాపడు. వాయ్ు స్ాందరత్ లోని మారుపల వలే నే సమస్ సృషిా జరిగిందని చెపాపడు అనాకిస మాండర్ కు శిషుూడు. భయమి
పుటుాక, సిభావాలపై పరిశ్ోధన చేశ్ాడు. భయమికి ఖగోళ వసు్వులకు సంబంధానిన చరిచంచాడు.

సూరూ, చందురలు బలే పరుపు గా

ఉనానయ్ని చెపాపడు అవి గాలి లో తెలియ్ాడుతా య్నానడు. భయ కంపాలకు భయమిలో తేమ త్గిీ పో వటమే కారణం అనానడు. స్ాందర మైన
గాలి పొ రలపై సూరూ కిరణాలు పడినపుపడు ఇందర ధనుసుస ఏరపడుత్ుందని ఊహించాడు

ఆయ్న పరిశ్ోధనలు గురి్ంచి ఆధునిక ఖగోళ శ్ాస్ ి వేత్్లు చందురనిలో ని ఒకగుంట కు “ అనాకిస మేన్నస్ట్ “అని గౌరవం గా పేరు పటాారు.

“ఆయ్న దృషిాలో ఫిలాసఫీ అంటే మయలాధారమైన నమీకాలు, కీలక భావనలు, వూకీ్ లేక బృందం యొకక వెైఖరులు “అని నిరిచనం చేశ్ాడు
విజఞానం సి్ తి, య్దారధం, విలువలు, వివేచనా బుదిధ మొదల ైన వాట పై ఆయ్న శ్ోధించి త్న భావాలు చెపాపడు

అనాకస గోరస్ట్
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కీీ.పూ.500-428 కాలానికి చెందిన వాడు ఆసియ్ా మైనర్ లో కరేజయ మనో లో జనిీంచాడు ఎదేన్స నగరానికి వెళ్ే అకకడే 30 ఏళళళ
ఉనానడు. శ్ాసీ్ య్
అనేిషణ విధానానిన దారశనిక విధానానిన అయోనియ్ా నుండి ఎదేన్స కు తెచిచన వాడు గోరాస్ట్.
ి
పరపంచం ఏదయ ఒక విధం గా నిత్ూం అనానడు మొదటోే పరపంచం అతి సూక్షీ భాగాలుగా ఉండేదని, పరపంచం అంతా అవి వాూపించి ఒక
దానితో ఒకటకలిసి పో య్ాయ్ని అనానడు. మన బుదిధ కాని, హేత్ువు కాని వీటని వేరు పరచటం కాని సంఘటత్ం చేయ్టం కాని చేసింది

అంటాడు. య్ాంతిరకం గా కలుసుకరవటం, వేరు పడటం వలే సూక్షీ కణాలు భౌతిక దరవాూనికి కారణం అయ్ాూయి ఇదే ఆ త్రాిత్ పరమాణు
సిదధ ాంతానికి మారీ ం ఏరపరచింది

అనాకస గోరాస్ట్ మరియ్ు పరికే స్ట్
ి
గీహణాలు, తోక చుకకలు, ఇందరధనుసుస,అగిన గోళమైన సూరుూడు గురించి సపషా మైన విషయ్ాలు చెపిపన మొదట వూకీ్. బుదిధ పై అతి

సూక్షం పరిశ్ోధన చేశ్ాడు మనసు వలే నే చలనం జరుగుతోనద నానడు గలీకు ఫిలాసఫీ ని మలుపు తిపిపన వాడు అనాకస గోరస్ట్.

అనేకేశిర వాదం
అనేకేశిర వాదానిన ఆంగే ం లో “polytheism “అంటారు. అనేక దేవా, దేవత్ల మీద నమీకం, లేక పొ తే నానా దేవతాలను
పూజించటం అనే ఒకానొక దశను అనేకేశిర వాదం అంటారు. ఇది ఏకేశిర వాదానికి, నాసి్ క వాదానికి, అనేకాసుర (poly demonism )లకు
భిననమైనది. అనేకేశిర వాదం లో భకీ్, పూజలు వేరు వేరుగా ఉండ వచుచ పరిణామ వాదం దృషిా లో మతాభి వుుదిధని గమనిసే్ అనేకాసుర
వాదం త్రాితా,ఏకేశిర వాదానికి ముందు, వచిచన దశయిే అనేకేశిర వాద దశ. అని తెలుసు్ంది. ఇనుప, కంచు య్ుగాలలో ఈ ఆరాధన
ఉంది. సీ్ ి దేవతా రాదన ఉంది

అందరూ దేవుళళళ
అనేకేశిర వాదం లో నాలుగు భినన దశలు కనిపస్ా్యి 1-ఆదిమ మానవుడికి పారణం ఉనన పరతిది దెైవం గానే కనిపంచింది.
అలాంట పరతి వసు్వుకు సంకలపం, పరయోజనం ఉనానయి. పరతి కిేషామైంది, బుదిధకి అందరానిది అయిన వసు్వు సంఘటన దేవత్యిే. 2-రండయ
దశలో మానవులు జంత్ువులను పూజిస్ా్రు దీనికి “తిరూక్ ఈశిర వాదం “(zootheism ) అంటారు. అనిన నిరలజరవ వసు్వులకు దెైవత్ిం
ఆరోపింక పో వటం మనం గమ నిస్ా్ం. 3- ఈ దశలో మానవుడికి మిగిలిన జీవులకు భేదానిన చూస్ా్ం. తిరూగలశిరుల ైన వీటని అధికారం నుంచి
తొలగించటం లేక న్నచ స్ా్నం లో ఉంచటం జరిగిన పదద మారుప. పరకుీతి శకు్లనినటకి దివూతాినిన ఆరోపించటం జరిగింది. ఇపుపడే సూరుూడు
చందురడు, వాయ్ువు ఉషసుస మొదల ైన వాట పూజ జరిగింది 4-నాలుగవది అయిన చివరి దశ అతి ఉననత్ మైనది
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. ఇందులో మానసిక, నెైతిక, స్ాంఘిక గుణాలను దేవత్లకు ఆపాదించటం జరిగింది. పరతి కారాూనికి ఒక దేవత్ ఏరపడా్రు య్ుదాధనికి పేరమకు,

భాగాూనికి వేరు వేరు దేవతా రాదన జరిగింది ఈదశలో ఈ దేవత్లకు సపషా మైన మానసిక గుణాలు ఉనానయి వీరిలో నెైతిక దెవత్లదిఅగీస్్ ానం.
మానవుడు త్న బుదిధ, విచక్షణ జఞానం ఉపయోగించిన అనేకేశిర వాదదశ నుంచి. “ఎకేశిరో పాసన దశ “ఏరపడిందని భావిస్ా్రు.

అరిషా ి పస్ట్
కీ.ీ పూ. 435-356

పారంతానికి చెందిన గలక
ీ ు
మతా

చారుూడుఅరిషా ి

పస్ట్..”సేరేనేయిక్

“అనే

మత్ స్ా్పకుడు. చినన
త్నం లోనే సేరన్ నుంచి
ఎథెన్స

కు

చేరాడు.

స్ో కీటీస్ట్ శిషుూడెై ఎనోన
విషయ్ాలు

అభూసించాడు గలీకు దేశం
లోని పరసిదధ పటా ణాలనిన
పరూ టంచాడు. సేరన్ లో
ఒక

విదాూలయ్ానిన

స్ా్పించాడు.
ఈయ్న

త్ండిర

అరిటాదేస్ట్ గలీస్ట్ కు వచిచ ఒలిం పిక్స ఆటలలో పాలకీనానడు స్ో కీటీస్ట్ మరణం వరకు
ఆయ్న వదేద ఉనానడు స్ో కీటీస్ట్ గారి శిషుూడే కాని గురువు చెపిపన దానికి

పంగనామాలు పటా సుఖ భోగాలకు మరిగాడు పరిసత్ులను
ి్
మనకు అనుగుణం గా
మలచుకరవాలే కాని, పరిసత్ులకు
ి్
అనుగుణం గా మనం మారరాదు అనేది ఈయ్న
సిదధ ాంత్ం. స్ొ కీటీస్ట్ శిషుూలు అరిసపాస్ట్
ి్
గురువు
చెపిపన దానికి విరుదధ ం గా సంచరిస్ ునానడని గగోీలు
పటా నా

చిదిిలాసం

కూత్ురుఅరేతి

(అరిసపస్ట్
ి్
య్ంగర్)
అందించాడు

అత్ను

గా

దాిరా
)ఈ

దీనిన

నవేి

ఒక

వాడు

మనవడికి

సిధాంతానిన
ఛటరం లో

నిబంధించాడు అరిస్పాస్ట్ అనేక గీంధాలు రాసినటు
ే

చెబుతారు కాని అది నిజం కాదంటారు ఆయ్న రాసి
అనేశంట్స లకసరల “

నటు
ే గా చెపప బడేది ఒక పుస్ కం ఉంది అదే “ఆన్

ఈ నాట లిబ్బయ్ా లో అరిసి్ పస పుటా న సేరన్ పటా ణం
స్ో కీటీస్ట్ చెపిపన ధరీం, సుఖం అనే త్తాిలను అరధం చేసుక ని ధరీం కంటే సుఖానికే ఎకుకవ పారముఖూత్ నిచాచడు. జీవిత్ం లో

సుఖమే పరమాణం అని సిదధ ాంతీకరించాడు. ఏది ఎకుకవ సుఖానినసు్ందయ అదే మంచిది అని తీరుప చెపాపడు. త్ను చెపిపనదానిన జీవిత్ం లో
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పూరి్గా ఆచరించి ఇందిరయ్భో గాలలో తెలియ్ాడాడు. అపుపడెపుపడయ ఆయ్న చెపిపన దరశనం ఇపుపడు అనుభవ పరధాన వాదానికి అందులో
ముఖూం గా సుఖ పరధానవాద మతానికి దగిీరైంది.సరనిక్ ఫిలాసఫీ అంతా తాత్ మనవడి దాిరానే వృదిధ పొ ందింది

శ్ామయూల్ అలేకాసండర్
కీ.ీ శ.1859 జనవరి ఆరు న శ్ామయూల్ అలేకాసండర్ ఆసేాలి
ా య్ా లోని సిడిన లో జనిీంచాడు. ఇంగాేండ్ లో చదివాడు మాంచెసార్ లో దరశన

శ్ాఖ ఆచారుూడు గా పని చేశ్ాడు య్య దు మత్సు్డు. ఆక్స ఫర్్, కేంబ్బరడజ ి లలో ఉననత్ విదూ నేరాచడు మోరల్ ఆర్ర్ అండ్ పో ర గీస్ట్ పుస్ కం
రాశ్ాడు బ్బరటష్ అకాడెమి ఫలో గా గౌరవం పొ ందాడు. అనేక పారంతాలలో పరూ టంచి ఉపనాూస్ాలిచాచడు “సేపస్ట్ టైం అండ్ డయిేట “గీంధం
రాశ్ాడు

మాం చెసార్ లో ఆయ్న ఇలుే అనేక పరముఖులకు ఆతిధూం ఇచిచంది అరిస్ా ాటల్ స్ొ సైటీకి పని చేశ్ాడు రిటైర్ అయిేూ దాకా మాంచెసార్ లో

పొ ర ఫసర్ గా ఉనానడు అంత్కు ముందు విశ్ాీంతి కరసం క దిదకాలం పని చేయ్లేదు అయినా చినన చినన ఉపనాూస్ాలిచాచడే కాని ఖాళ్ళ గా లేడు
అలేకాసందర్ శ్ామయూల్ జీవితాంత్ం పళ్ే చేసుకర కుండా బారహీ చారి గా ఉండి పో య్ాడు

బ్బరటష్ అకాడెమి లోను,బ్బరటష్ ఇనిడటటూూట్స ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఇంగాేండ్, పాలసీ్ నా లలోని జూూయిష్ సంఘం లో సభుూడు గా క న స్ాగాడు.
మాంచెసార్ లో ఆయ్న విగీహం పరతిషిాంచి గౌరవించారు అందులోని సంటరల్ హాల్ కు ఆయ్న పేరు పటాారు 1927 లో హెరార్ా సపనసర్ పై కీలక
ఉపనాూసంనిచిచ అందరి పరశంసలు పొ ందాడు ఆర్ర్ ఆఫ్ మరిట్స ను ఇచిచ అమరికా పరభుత్ిం గౌరవించింది ఒక ఆసేాలి
ా య్ా వాసికి ఇచిచన
అరుదెైన గౌరవం ఇది “బయూట అండ్ ఆఫ్” అనే గొపప గీంధం రాశ్ాడు.

పరపంచ వాూప్ ం గా ఉనన య్యదుల దురవసథ కు బాధ పడి త్న సమయ్ం,
దనం,వారి

బాగు

కరసం

వెచిచంచాడు 1938

సపా ంబర్13 న మరణించాడు మాంచెసార్ లోని దక్షిణ సేమట రి లో ఆయ్న
పారిధవ దేహానిన ఖననం చేశ్ారు ఆయ్న రాసిన విలుే పరకారం ఆయ్దగీ ర ఉనన
పదహారు

వేల

పౌండే డబుాలో పదమయడు

వేల

పౌండుే

జరూసల ం

య్యని వరిసట కి అందించారు ఆయ్న రాసిన”ఫిలస్ాఫికల్ అండ్ లిటరరల పీసస్ట్
“ గీంధానిన మరణానంత్రం పరచురించారు మల్ బో ర్న లోనిమొనాస్ట్ య్య ని

వరిసట లోని ఆడిటోరియ్ం కు స్ామయూల్ పేరు పటాారు ఆయ్నున ఆ కాలపు
సపకుూలేటవ్ థింకర్ “అనానరు

ఆయ్న భావాలను “పానే్ నిక్ “భావాలనానరు ఆయ్న సమకాలికుడు “ఆల రరడ్
నార్్ వెైట్స హెడ్ “అలేకసడ ర్ స్ాముూల్ ను ఇరవయ్ూవ శతాబద పు గొపప

బ్బరటష్ ఫిలాసఫర్ గా పరిగ ణి స్ా్రు ఆయ్న సిదధ ాంతానిన “ఎమేరజేంట్స ఇవలూూషన్”

అని పిలుస్ా్రు

ఈ పరపంచానికి మయల త్త్్ వం అవిభాజూం అయిన దిక్, కాలాలు (సేపస్ట్ అండ్

టైం) అని సిదద ాన్న్ క రిం చాడు, దరవూం, గుణం, పారణం, చెైత్నూం మొదల ైన వన్నన డిక్, కాలాల నుండి ఉదావించినవే అనానడు. ఏదెైనా ఒక
భయత్ సి్ తికి, దాని లో నుంచి పుటేా దాని కంటే ఉననత్రం గా ఉనన భయత్ సి్ తిని దెైవం అనానడు దీనేన తేలిక గా చెపాప లంటే పరతి అంత్సు్
కు దాని పైన ఉనన అంత్సు్ నే దెైవం అణా వచుచ అని సిదధ ాంత్ం చెపాపడు. పారణం మాత్రమ కలిగిన జీవులకు దాని కంటే ఉననత్ం గా ఉనన

గుణం వెైపుకు పురోగామించాలి అనన పేరరణ ఉంటుంది అలాంట జీవులకు అసపస్ా్ం గా అను భావానికి వచేచ గుణమే దేవుడు. స్ లానిన
కాలానిన, కాలం సేపస్ట్ నుపరతేూకం గా ఉంచుతాయి ఈ రండు ఏకత్ిం లోని అనేకతాిలను దయ హద పడుత్ుంది. చలనం అనేది పాయింటే

కదలిక కాదు కాని పాయింటు
ే చలనానికి అవధులేరపరుస్ా్యి కాలము, సేపస్ట్ ల మధూ అనేక సంబందాలుండి,వసు్వులా మధూ బంధాలను
దురఢం చేస్్ ాయి.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

365

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

మానవులకు ఇంకా దెైవం అనుభవం లోకి రాలేదు. కాని పొ ందాలనన పేరరణ మాత్రం ఉంది. అని అలేకాసడర్ మత్ం గా

భావించాలి మినౌకసిక, ఐనెైడటన్, లోరంజ్ లు చెపిపన డిక్, కాలాల భావజఞలం, డారిిన్ వికాస వాడ సిదధ ాంతాలు శ్ామయూల్ దరశనం లో చోటు

చేసుక నానయ్ని తెలుస్ో్ ంది. ఈయ్న 79ఏళళళ జీవించి 1838 సపా ంబర్ పదమయడున మరణించాడు. ఆ య్న లేవ నెతి్న చాలా పరశనలకు
సరైన సమాధానాలు చెపప లేక పో య్ాడు అందుకనే వాటని ఎవరూ అ త్రాిత్ పటా ంచుకరలేదు.

ఆరిజన్ అడ మాంట య్స్ట్
కీీ పూ.185 లో ఈజిప్ా దేశం లో ఆరిజన్ అడ మాంట య్ాస్ట్ జనిీంచాడు అత్ని త్ండిర దేవుడి పై త్నకునన విశ్ాిసం రుజువు చేసుకరవటానికి
పారణ తాూగం చేశ్ాడు. క డుకుతో చిననపుపడే మత్ గీంధాలన్నన చదివించాడు. కీ.ీ పూ. 200 లేక్ అంటే పదిహేనవ ఏట “డెైడా స్ాకలియ్ా “అనే
మత్ సంసథ కు అధినేత్ గా నియ్మింప బడా్డు. అమోనియ్ం స్ాకాకస్ట్ అనే గురువు వదద దగీ ర పేే టో యొకక క త్్ సిదధ ాంతాలను అధూయ్నం
చేశ్ాడు. అపపట కైుస్వ మతాధికారి కి వూతిరేకం గా ఉండటం వలే

అలేకాసనిద య్
ా ా నగరానిన వదిలి పటా వెళ్ే పో వాలిస వచిచంది. త్రాిత్

సేజరలయ్ పాలసీ్ నా లో క త్్ విదాూ సంసథ ను నెల కరలాపడు. డేడియ్న్ కైుస్వులిన పీడించే కాలం లో జైలు పాలయ్ాూడు జైలు లోనే మరణించాడు.
ఆరిజన్ గొపప త్పససంపంనుడు అని కీర్ ి పొ ందాడు. సనాూసి జీవితానేన గడిపాడు. భగవదాకి్ తో ఎపుపడూ పరవశించి ఉండే వాడు. అనేక
గీంధాలు రాశ్ాడు చివరి రోజులోే అత్ని రచనలను, బో ధనలను అనేకులు ఖండించటం వలన కాల గరాం లో కలిసి పో య్ాయి అత్ను రాసిన
వాటలో ముఖూ మైనవి 1–బైబ్బల్ పాత్ నిబంధనలపై విమరశ. ఇందులో కైుస్వ మతానిన విశి సించె వారికీ ధరీ సూక్షాీలు రాశ్ాడు 2నాలుగు సంపుటాల “పరి ఆరాకన్ “మౌలిక సిదధ ాంత్ గీంధం రాశ్ాడు ఆ కాలానికి ఈశిర శ్ాస్ ి సిదధ ాంతాలను చెపిపన మొదట సిదధ ాంత్ గీంధం.
దీని లాటన్ అను వాదమే ఇపుపడు లభూమవుతోంది ఆత్ీల పూరి భావ సిదధ ాంతాలనే ఇందులో చెపాపడు. ఆ పూరి అవసథ పొ ందటమే
మోక్షం అనానడు 3- సలసస్ట్ సిదధ ాంతాల పరతి ఘటన అనే ఎనిమిది సంపుటాల రచన. కైుస్వం పై సేలసస్ట్ చేసిన విపరలత్ భావాలను ఇందులో
ఖండించాడు ఇపపటకి అరజన్ వాదానేన అందరు అంగలక రిస్ ునానరు
ఆరిజన్ శిషుూడు యిేతి నాసియ్ాస్ట్, కైరిలే ాస్ట్, డెైడమస్ట్ లు అలేకాసనిద య్
ా ా నివాసులే. ఈశిర శ్ాస్ ంి లో వీరంతా ఘటకులే..కీీసు దివూత్ిం
పై వీళళకు అపార నమీకం ఉంది. వీళళళ మత్ గీంధాలకు లాక్షణిక వాూఖూలు రాశ్ారు.

ఆల్ కిండీ
ఆల్ కిండీ అరబుాలకు మొదట దారశనికుడు. జయూతిషూం బాగా తెలిసిన వాడు. బాగాదద్ నగర కాలిఫ్ మామయన్ ఆస్ాథన వెైదుూడు. పూరల్ పేరు
అబయ య్యసఫ్ య్ాకూబ్ ఇషాక్ ఆల్ కిండీ. త్ండిర పాలిసు్నన కూఫా నగరం లో జనిీంచాడు. బాస్ార, బాగాదద్ నగరాలలో విదూ నేరాచడు.
దరశన, విశి, ఖగోళ, జయూతిష, చాక్షుష గణిత్ వెైదూ శ్ాస్ా్ాలపై270 గీంధాలు రాశ్ాడు. మటా నకీకలు పాలించిన కాలం లో ఆయ్న గీంధాలయ్ానిన
పరభుత్ిం స్ాిధీన పరచుకరందని తెలుస్ో్ ంది. అందువలే 20 గీంధాలు మాతారమే లభూమవుత్ునానయి సంఖాూ శ్ాస్ా్ానిన ఆరబ్ కిీసా ియ్న్
దరశనాలలో పరవేశ పటా న వాడు కిండీ త్న కునన గణిత్ వెైదూ శ్ాస్ ి జఞానం తో మందులకు పో టనిస ని కాన్న పటా ఉపయోగించాడు
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అరిస్ా ాటల్ గీంధాలను వాూఖాూనం చేసిన వారిలో కిండీ ఒకడు. ఆరిస్ా ాటల్ అను చరుడని
దారశనికు డని పేరొచిచంది ఈయ్న పేరు ఆరబ్ దేశం లో మారు మొగి పో యింది . నవీన
పేే టో సిదధ ాంతాల, అరిస్ా ాటల్ సిదధ ాంతాల మధూ సమనిం చేశ్ాడు ఈశిరుని పరి శుదధ
మైన నెైతికత్ిం, నిరిి శ్లష మైన యిేకతాిలను కిండీ పరిగనించాడు ఈశిరుని పరభావం
మధూ నునన పదారాధల దాిరా పరపంచం పై పడుతోంది అని చెపాపడు డు

ఈ

పదారాదలనినట కంటే కింద ఉననది మాన వఆత్ీ అని తేలాచడు. అనిన దరశనాలను
అధూయ్నం చేసి త్నకు అనుకూలం గా ఉనన వాటని తీసుక నానడు

మయల స్ాథనం నుండి పరపంచం అంతా వాూపించే దివూ సత్ూం యొకక రూపానిన అనిన
చోటే ా కనుక కనే పరయ్త్నమే చేశ్ాడు. కిండీ- గలీకులు చెపిపన బుదిధ (నౌస్ట్ )కి కూడా
పారధానూత్ నిచాచడు. అనిన ఆధాూతిీక వసు్వులకు మొదట స్ాథనం, సిరూపమే
ఈశిరుడు అని చెపాపడు. ఖగోళం లో కన్న పించే దేవత్లు బుదిధ యొకక రూపాలే. మానవాత్ీ శకి్ అయిన బుదిధయిే. మానవాత్ీ పరతి క్షణం
త్న పరయోజనం కరసం పరపంచం లో అవత్రింప జేసే సహజ శకు్ల రూపమే . భావాల మధూ అవసరమైన సంబంధాలను నిరూపించే పరవు ుతి్
ఉననదే బుదిధ.. అరిస్ా ాటల్ అంగలకరించిన పదారాధల స్ా్నం బదులు ఆల్ కిండీ దరవూం, ఆకారం, చలనం, కాలం అనే వాటని పరవేశ పటాాడు కిండీ
కీీ శ 801లో జనిీంచి72 వ ఏట 873లో మరణించి నటు
ే తెలుస్ో్ ంది కిందీ సిదద ానా లన్నన ఆ త్రాిత్ కాలం లో ఆల్ ఫరాబీ సిదధ ాంతాలు
కనుమరుగు చేశ్ాయి

జఞన్ కాలిిన్
సిిటజ ర్ లాండ్ లో కీీ శ1509 లో జూల ై 10 న జఞన్ కాలిిన్ శషికారలాలో ఉనన నోయ్ాన్ లో జనిీంచాడు, కైుస్వ మతాచారుూడి గా మంచి
గురి్ంపు పొ ందాడు. హేనస్ట్
ేీ ా డి మౌంట్స మార్.అనే సంపనునల ఇంట ఉండి విదాూ భాూసం చేశ్ాడు. పారిస్ట్ విశి విదాూలయ్ం లో చేరి లాటన్
భాష అభూసించాడు. త్రకం దరశన శ్ాస్ా్ాలను అధూయ్నం చేశ్ాడు. బేసల్
ే కు వెళ్ే సి్ రం గా ఉండి పో య్ాడు ఇకకడే “ఇంషిా టూూట్ససఆఫ్
కిీసా య్
ి న్ రలిజియ్న్ “అనే కైుస్వ మత్ సంహిత్లుగీంధం రాసి పరచురించాడు
పొ ర టసా ంట్స మత్ సిదద ానా్లనినటని ఒక చోట చేరిచ
సంఘటత్ం చేసిఆ గీంధం లో నిక్షిప్ం చేసిన ఘనత్ ఈయ్నదే..
ఇందులోని మొదట భాగం లో సృషిా కర్ అయిన దేవుని గయరిచన
జఞానానిన రండవ భాగం లో విమోచన కారుడు (రిడీమర్
)అయిన భగవంత్ుని గయరిచ జఞానం, మయడవ దానిలో పవితారత్ీ
(హో ల్మ సిపరి్ట్స )చేసే పను లను సవివరం గా తెలియ్ జేశ్ాడు.
ఇందులోనే పశ్ాచతా్పం విశ్ాిసం సమరధనం, విశ్ాిసి యొకక
పవితీరకరణ అనే అంశ్ాల గురించి కూడా రాశ్ాడు చివరగా త్న
క త్్ సిదధ ాంతానిన పరతి పాదించాడు. ఈ సిదధ ాంత్ం లో దేవుడు
క ందరిని మోక్షానికి అరుహల ైన వారిగా, మిగిలిన వారిని అరహత్ లేని
వారిగా చేస్్ ాడని నిశచయ్ం గా చెపాపడు..ఈ నిరేదశ్ానికి మారుప
అనేది ఉండదు అని గటా గా చెపేపశ్ాడు నాలుగవ భాగం లో చరిచ నిరాీణం పరి పాలన, పవిత్ర కరీలు. లౌకిక రాజఞూధి పతి కి ఉనన అధికారాల
పరిమితి అనే అంశ్ాలను చరిచంచాడు
కాలిిన్ బో ధించిన సయింట్స పీటర్ కాదేదిరల్ -జన్నవా
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మంచి సంస్ాకరం తో పరపంచం లో ఉనన అనిన వసు్వుల విషయ్ాలను సిరూపాలను అనుగీహానిన పాత్రత్ ను సతా్ విషయ్ం
లోను, శ్రల విషయ్ం లోను ఈశిరుని పై పూరి్గా ఆధార పడి ఉంటాయి అని ఆయ్న సిదధ ాంత్ం లోని స్ారాంశం. మానవుడు బుదిధ లో
సిత్సిసదధ ం గానే భగవంత్ుని గురించి జఞానం ఉంటుంది. ఈ సృషిా కూడా దేవుని సిరూప సిభావా గుణాల

ఆవిషకరణమే నని అనానడు

సృషిాని చేసి, పో షించే భగవంత్ుని పై పూరల్ విశ్ాిసం తో ఉండాలని ఆయ్న పైనే సృషిా ఆధార పడిందని కాలిిన్ సిదధ ాంత్ం.
1559 లో పరసద
ి ధ మైన జన్నవా అకాడెమీ ని స్ా్పించాడు. దాని దాిరా త్ను సుసంసురూత్ం చేసిన ఈశిర సిదధ ాంతాలను బహుళం గా
పరచారం చేశ్ాడు. య్ాభై నాలుగేళళళ మాత్రమ జీవించి1564 may 27 న జఞన్ కాలిిన మరణించాడు, పొ ర టసా ంట్స మత్ విపే వం లో గొపప పాత్ర
పో షించి ఫరంచ్ట దారశనికుదని పించుక నానడు పొ ల మిక్ అపాలజిస్ట్ా రచయిత్ అని పించుక నానడు కిీసా య్
ి న్ దియ్ాలజీ లో సుసి్ త్ స్ా్నం
సంపాదించుక నానడు ఆయ్న ఆనాడు పరవచించిన వాటనే ఈనాడు పరపంచ వాూప్ ం గా ఆచరిస్ ునానరు సంతానం లేకుండా నే చని పో య్ాడు
రిఫారీర్ లలో అనెైకత్ను గయరిచ బాధ పడా్డు వారిని పిలిచి మాటాేడి ఐకూత్ చేకూరాచడు

కియోర్క గార్్

కియోర్క గార్్ కీీ శ.1813 లో డేనిష్ లోని కరపన్ హాగన్ లో జనిీంచాడు.
త్ండిర వూవస్ాయ్ దారుడే కాక ఉనిన వర్ కుడు కూడా. సమాజం లో పేరు
పొ ందిన వాడు. క డుకు ను తీవర కీమ శిక్షణ తో విదూ నేరిపంచాడు ఒక రోజు
త్ండిర క డుకును పిలిచి జీవిత్ం లో తాను అపరాధం చేశ్ానని, ఇపుపడు
పశ్ాచతా్పం చెందుత్ునాననని క డుకును అందుకే అంత్ తీవర కీమ శిక్షణ
తో పంచుత్ునాననని మనసు విపిప చెపాపడు. అత్ను చేసిన త్పేపమిటో
క డుకుక చెపపలేదు. ఈ విషయ్ం తెలిసిన క డుకిక త్ండిర పై ఉనన గౌరవం
అంతా

పో యింది.

త్ండిర

చేసిన

త్పుపకు

తాను

కూడా

పాలు

పంచుక ంటునాననని విచా రించాడు వాూకుల మనసుస తో చాలా కాలం
ఉండి పో య్ాడు.
Head and shoulders sketch portrait of a young man in his
twenties, which emphasizes the face, full hair, open eyes
forward, with a hint of a smile. His attire is formal, with a necktie
and lapel.

కియోర్క గార్్- య్యని వరిసటీ లో చేరి చదువుత్ునాన మనసుస నిలప లేక పో య్ాడు 1838 లో త్ండిర మరణం త్రాిత్ క ంత్ ఊరట
చెందాడు. మరో రండేళేలో య్యని వరిసట విదూ పూరల్ చేశ్ాడు సవూం గా స్ాగి పో త్ునన జీవిత్ం లో మరో ఉపదరవం ఏరపడింది “.రేజీన్ ఆల్
సస్ట్”అనే అమాీయిని పేరమించాడు పళ్ే చేసుక ంటానని మాట కూడా ఇచేచశ్ాడు. కాని త్ను వివాహానికి అరుహడిని కాదేమో ననన సందేహం
పీడించింది. పళ్ే చేసుక ంటే ఆమ కు కూడా త్న త్పుపలో భాగస్ాిమిని అవుత్ుందని పుటా బో యిే సంతానానికి ఇది వరి్స్ ుందని భావించి ఇక
పళ్ే పరస్్ ావన వదిలేసి మత్ ధరీ విదూ లో జీవించాలని నిరణ యించాడుఈయ్నను స్ో రన్ కీర్క గార్్ అన్న అంటారు
పుస్ కాలు రాయ్టం పారరంభించాడు. ఒకక ఏడాది లోనే అనేక గీంధాలు రాసేశ్ాడు. అనేక గీంధాలు రాసిన రచయిత్ గా గురి్ంపు
పొ ందాడు కాని మళ్ళళ తీవర నిరాశకు లోనయ్ాూడు ఒక డేనిష్ పతిరకా రచయిత్ చేసిన తీవర విమరశకు ఉతే్ జం పొ ంది , అత్ని తో వాదానికి దిగాడు.
సతాూనిన కాపాడటానికి త్న పారణాల నెైనా త్ూజించాలని నిశచయించుక నానడు. ఈ సందరాం గా క నిన విషయ్ాలు చెపాపడు. “సత్ూం ఎపుపడు
క దిద మంది పక్షానే ఉంటుంది అయినా మిగిలిన వారి కంటే బల వత్్ రం గా ఉంటుంది. ఎకుకవ మందిది మిదాూ బలం. సిత్ంత్రం గా ఆలోచించ
లేని జనం ఈ మేజఞరలట పక్షాన ఉంటారు..
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గార్్ రాసిన “జీవిత్ పధ దశలు “గీంధం లో స్ౌందరూం, న్నతి, మత్ం అనే మయడు దశలునానయ్ని చెపాపడు ఇవి ఒక దాని త్రాితా
ఒకట పొ ందే దశలు కావు. ఒకే సమయ్ం లో ఉండే మానసిక సి్ త్ులే. ఒకరక స్ారి వీట మధూ సంఘరిణ జరగా వచుచ. కియోర్క రచించిన
“కాని లేక “పుస్ కం లో స్ౌందరూం న్నతి విషయ్ాలను చరిచంచాడు. స్ౌందరూ విషయిక జీవిత్ం అంటే ఇందిరయ్ త్రపణమే.. కాని నెైతిక జీవిత్
విషయ్ం లో మనిషి జీవిత్ భారానిన త్నపైన వేసుక ంటాడు. నెైతిక మారాీనిన కూడా దాట మత్ మారీ ం లో నడవాలి. “భయ్ం కంపం “అనే
గీంధం లో దేవుడి ఆజా తో అబరహం త్న క డుకు ను బలి ఇచిచన విషయ్ానిన పరస్్ ావించి భగ వంత్ుని ఆదేశమే చివరిదని దానిని అందరూ
ఆచరించాలని తెలియ్ జేశ్ాడు దేవుడి పై అచంచల విశ్ాిస్ానికి అబరహాం గొపప ఉదాహరణ అని చెపాపడు.
హెగల్ చెపిపన అభిపారయ్ాలను గార్్ ఖండించాడు. ఈ విషయ్ం లో త్న కునన అభిపారయ్ాలను తెలియ్ జేయ్ టానికి మరో
పుస్ా్కం రాశ్ాడు దీనికి “పరూవస్ాన అవెైజినక అను బంధం “అని పేరు పటాాడు. కషాాలను ఎదిరించి జీవితానిన ఒక వూవసథ గా
చేసుకరవాలనానడు. వూకీ్ యొకక స్ాినుభావమే “అసి్ త్ిం “ అనానడు సత్ూ దురషిా ఉననవాడు పిచిచ వాడి లా పరవరి్స్్ ాడు. అత్ని మా
టల వారికి అరధం కావు. దేవుడేం చేస్్ ాడయ మనిషికి తెలియ్దు. ధారిీక విషయ్ాల పై రాసిన దానిలో కైుస్వ నమీకానిన చరిచంచాడు మత్ సత్ూం
ఎపుపడూ దేవుని పై ఉనన విశ్ాిసం తో నే ఉంటుంది. ఇందులో ఆ తాీను భవం ఉంటుంది. ఆతాీనుభవం అంటే నిత్ూం త్న నిరణయ్ాలలో
వూక్ ం అయిేూ జీవిత్ అనుభవమే అనానడు,
మొదటోే గార్్ ఉప దేశ్ాలను ఎవిరూ ల కక చెయ్ూ లేదు. మొదట పరపంచ య్ుదధ ం త్రాిత్, దారశనిక పదధ త్ులన్నన నాశనం
అయిన త్రాిత్ గార్్ సిదధ ాంతాల పై జనం దురషిా పడి విపరలత్ం గా వాూపి్ చెందాయి. ఇత్ని “ఆంకైస,ట, డెసిషన్”అంటే ఉత్కంఠ,నిశచయ్ం
మొదల ైన ఆసి్ త్ి వాద సిదధ ాంతాలను” హెమ డేగీర్, య్ాసపర్స, మారసల్ “మొదల ైన దారశనికులు త్మ దరశన శ్ాస్ా్ాలలో చొపిపంచారు. అసి్ త్ి
వాదానికి ఒక రకం గా “కియోర్క గార్్ ఆదుూడు “అని పించుక నానడు. ఇరవయ్ూవ శతాబద పు దారశనికుల పై పందొ మిీద వ శ్ాతాబ్బద కి చెంది న
కియోర్క గార్్ చూపినంత్ పరభావం ఏ దారశనికుడు చూప లేక పో య్ాడు నిరాీణం లో క త్్ దనానిన, క త్్ దారశనిక భావ ధయ రణిని దరశన శ్ాస్ ంి
లో పరవేశ పటా న ఘనుడు కియోర్క గార్్ .. గార్్ త్న నలభై రండవయిేట 1855 లో కీర్ ి శ్లషుడయ్ాూడు

ఆగస్ట్ా క ంటే
కీీ శ.1798 లో 28 జనవరి లో ఫారనుస దేశం లో మౌంట్స పీలాూలో క ం ట్స ఆగస్ట్ా పుటాాడు. ఫారన్స దేశపు దారశనికుడు గా పరసిదధ ి చెందాడు. విదాూరిధ
గా ఉండగానే ఆ నాట దరశన్నయ్ సిదధ ాంతాల ను తీవరం గా వూతి రేకించాడు 1818 లో సయింట్స సిమాన్ తో పరిచయ్ం కలిగింది. సీమాన్ పరభావం
ఆగస్ట్ా మీద పడింది.

అనిన విషయ్ాల లాగానే రాజ కీయ్ విషయ్ాలను కూడా సూతీరకరించ
వచుచ అనే అభిపారయ్ం ఆయ్నది. దరశన శ్ాస్ా్ాలన్నన సమాజఞనికి సంబంధించి
ఉండాలని చెపేప వాడు. నెైతిక, మత్, రాజ కీయ్ విధానాలను పునరివసీ్ క రించటమే
దరశనానికి ముఖూ విషయ్ం అని చెపాపడు సీమాన్ చెపిపన వన్నన త్న సిదధ ాంతాలలో
పొ ందు పరచాడు కౌంట్స. 1843 లో దేశం లో రాజకీయ్ పారధానూం ఉనన కాలం లో
కౌంట్స “పరత్ూక్ష జఞాన పారధానూ సమాజం (పాజిటవిస్ట్ా స్ొ సైటీ) అనే దానిన నెల
కరలాపడు. శిషుూలు చాలా మంది ఏరపడా్రుఆయ్న రాసిన పుస్ కమే రలిజియ్న్ ఆఫ్
హుూమానితి

ఈ య్న వాదం ఆయ్న మొదట కన్న పటా న “తిరదశ్ా నియ్మం “(the law of
the three )తో పారరంభించాడు. మొదట దశలో మానవుడు పరపంచానిన మత్ దురషిా తో
చూడాలి రండవ దశ లో అతి భౌతిక దృషిాతో వీక్షించాలి మయడవ దశలో పరత్ూక్షా నుభవం దృషిాతో చూడాలని చె పాపడు. మొదట రండు దశలలో
మనిషి సంఘటనలకు కారణం, వాట సిరూపానిన అనేిషిస్్ ాడనానడు. మయడవ దశలో నియ్మాల తో సంత్ృపి్ చెందుతాడు అని వివ
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రించాడు. సమాజఞనికి కావలసిన వాటని ఈ మయడవ దశలో చెపపటం వలన శ్ాసీ్ య్
దృకపధానిన, పరూ వేక్షణ ను ఇందులో చేరాచడు. పరత్ూక్ష
ి
జఞానానికి పారధానూత్ నిచాచడు క ంట్స,
మయడవ దశలో స్ామాజిక సంఘటనలను చేరచటం వలే భౌతిక శ్ాస్ ి ఆవిరాావానికి కారణం అయింది. సమాజం లోని భయతాలు వాట
అరాధలు పరిసత్ుల
ి్
మధూ సంబంధానిన గురించి చెపేపదే “స్ామాజిక భౌతిక శ్ాస్ ంి “అంటే క ంట్స ఆగస్ట్ా ను మొదట స్ామాజిక భౌతిక శ్ాస్ ి వేత్్
గా భావించ వచుచ
1859 సపా ంబర్ 21 న మరణించాడు

బనడేట్ ో కరీచ్ట
ఇటల్మకి చెందిన బనదడేట్ ో కరీచ్ట 1966 ఫిబరవరి 25న పస్ాకససరోలి లో జనిీంచాడు. గొపప చరిత్రకారుడు, స్ాహితీ విమరశకుడు.
నేపిల్స లో కేధలిక్ బడి లో చదివాడు. 1883 భయ కంపం లో అత్ని 17వ ఏట త్లిదందురలిదద రు మరణించారు. కరీచ్ట కూడా శిధిలాలలో చాలా
రోజులు కపుప బడి ఉనానడు. ఒళే ంతా గాయ్ాల తో చాలా కాలం ఇబాంది పడా్డు.
రోం నగరం చేరి బాబాయి దగీ ర క ంత్కాలం ఉండి య్యనివరిసట లో చేరాడు. కాని విదూ స్ాగలేదు. మళ్ళళ 1886 నేపిల్స కు చేరాడు.
చరిత్ర పై చాలా పరిశ్ోధనలు చేశ్ాడు 1893 లో చరిత్ర తీరు, స్ాహిత్ూ విమరశల పై రండు వాూస్ాలూ రాశ్ాడు వీట తో అత్ని పేరు మారు
మోగింది. కీమంగా మత్ సిదధ ాంతాల పై దురషిా పటా రచనా వాూసంగం కరన స్ాగించాడు. 1902 లో కరీచ్ట సింత్ భావాలకు ఆవిషకరణ చేసి దరశన
శ్ాస్ ంి లో అందరి దృషిాన్న ఆకరిించాడు. స్ౌందరూం, త్రకం, పరవర్ న, చరిత్ర లేఖనం (హిస్ా ో రియోగీఫీ)అని నాలుగు భాగాలుగా త్న దరశన
శ్ాస్ా్ానిన రాశ్ాడు
Historical materialism and the economics of Karl Marx (1914)Breviary of Aesthetics: Four LecturesMy philosophyHistory as
the story of liberty
1909 లో “విమరశ “అనే పతిరక స్ా్పించి స్ాహిత్ూం లో, చరిత్రలో య్ాభై ఏళళళ గా ఇటల్మ స్ాధించిన దాని పై సమీక్ష వాూస్ాలూ రాశ్ాడు
1926 కే 20 గీంధాలు రాసి పారముఖ స్ా్నానిన పొ ందాడు. అత్ని విదిత్ు
్ ను గురి్చి ఇటల్మ రాజూ సభకు సభూతాినిన పరస్ాదించింది పరభుత్ిం
1920-21 లో విదాూ మంతిర గా కూడా పని చేశ్ాడు కరీచ్ట దరశనం ఫారనేసస్ో క డే స్ానిరోస్ట్ా రాసిన స్ాహిత్ూ విమరశ, జియ్ాం బాటస్ాా ఆలోచనల
తో ను నిండి ఉంటుంది వీరి పరభావం ఆయ్న రాసిన స్ాహిత్ూం, చరిత్ర లో చేసిన పరిశ్ోధనల లో కూడా కన్నపిస్ ుంది.
కరీచ్ట చేసిన గొపప పని స్ౌందరాూనికి చరిత్రకు క త్్ అరాధలను చెపపటం. అందుకే నూత్న మత్ మారీ దరిశ అని పించుక నానడు. చరిత్ర నిజ
సి్ తి చూస్ త్నకు ఒక గటా సత్ూం (కాంకీీట్స రియ్ాలిట )కన్న పించింది అనానడు. దీనిన ఆధారం గా చేసుక నే త్న నూత్న చరిత్ర ను
వాూఖాూనినాచనని

తెలియ్ జేశ్ాడు కనుక చరిత్ర మయర్ దరశన శ్ాస్ ిము (కాంకీీట్స ఫిలాసఫీ )ఒకటే అని బలం గా చెపాపడు. చరిత్రలో

అంత్రీ త్ం గా ఉనన (ఇమీనేంట్స )పదధ తిని కనుగొని దానికి ఒక రూపం ఇవిటమే దరశన శ్ాస్ ంి యొకక పరమారధం అనానడు
అనుభవాతీత్ సతాూలకు, మయల త్తాిలకు, చరమ లక్షాూలకు కరీచ్ట త్న దరశన శ్ాస్ ంి లో చోటు కలిపంచలేదు. కలపనలను కూడా
వదిలి పటాాడు. కరీచ్ట దరశనానిన “ఆత్ీ దరశనం “(ఫిలాసఫీ ఆఫ్ సిపరిట్స )అని పిలిచాడు. వాస్ వ సంఘటనలే చరిత్ర, అలాంట సంఘటనల
ను వాూఖాూనించే చరిత్ర ఒకే చెైత్నూం యొకక పని అని చెపాపడు. చరిత్రలో ఆత్ీ సియ్ం గా వూక్ మవుత్ుందని, చరిత్రనే శరలరం గా చేసుక ని
చరిత్ర అనిన భాగాలలలోను ఆత్ీ సంపూరణం గా, అఖండం గా కిీయ్ా రూపం లో పరత్ూక్ష మై ఉంటుందని వివ రించాడు అలాంట దాని ఉనికి,
పరవు ుతి్ , మానవ చరిత్రకే పరి మిత్ం కాలేదు అనుభవాల యొకక చివరి అవధులను కూడా దాట పరవు ుతి్ అనిన వెైపులా విస్ రిస్ ుంది .
అనుభం లో వాూపించి ఉండే ఆత్ీ ఏకం, అఖండం అంటే కాక ఆత్ీ ఏకం, చత్ురుీఖం కూడా అంటాడు బనదేట్ ో. దీనికి సపషా ం,
నిత్ూం, విభిననం పరయోజనం, అనే దశలుంటాయి.వీట మధూ ఆతాీ నిరంత్రం ఉండి ముందుకు పో త్ుంది. ఈ పరయ్ాణం లో అది త్న
అనుభవం తో త్నకు తాను పూరించు క ంటుంది. త్న అసి్ తాినిన స్ాఫలూం చేసు క ంటుంది. ఈ నాలుగు వృత్ు
్ లు అనుభవ విషయ్ాలను
సృసిాస్్ ాయి. ఇవి స్ౌందరూం, త్రకం, అరధ,న్నతిశ్ాస్ా్ాలకు చెంది ఉంటాయి. ఇవన్నన కలిసే్ నే సంపూరణ దరశన శ్ాస్ ంి అని పించు క ంటుంది.
అందరు చెపేప సత్ూం శివం సుందరం లకు పరయోజనం అనే నాలుగవ దానిని క త్్ గా కరీచ్ట చేరచడనన మాట. జఞానం లో ఆత్ీ కళ గా
వూక్ మవుత్ుంది. ఇలా త్నను తానూ ఆవిషకరించు కరవటం లోనే దానికి సృజనాత్ీకత్ ఉందని తెలుస్ో్ ంది . జఞానం యొకక మొదట దశనే
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కళ అంటారు ఈ దశ లో అది ఆకుీత్ులలో (ఏమాాడి మంట్సస ) లో వూక్ మవుత్ుంది . ఆత్ీ జఞానం విషయ్ం స్ౌందరూ విషయ్ం కూడా దాని
పరవు ుతి్ ఫలిత్మే. విశిషా వూకి్త్ిం ఉనన పరతి విషయ్ం లోను ఆత్ీ ఆకారానిన పొ ందుత్ుంది. కనుక అలాంట విషయ్ం స్ౌందరూం అని
పించుక ంటుంది.
కళఅంటే భావం లేక రూపం లేక అనుభావాంశం ను అనుసంధానం చేయ్టమే అని నిరిచించాడు. అలాంట అనుసందానానేన
రూపాభి వూకీ్ అని, భావాలిన బహిరీత్ం చేయ్టం కేవలం య్ాంతిరక శిలపం అని ఆయ్న అభిపారయ్ పడా్డు. కళా ఖండాలలో ఆవిషకరింప
బడిన భావాలను మళ్ళళ భావన చేయ్టం వలన మయల భావం మళ్ళళ ఆవిషాకరమవుత్ుందని కరీచ్ట చెపాపడు జఞానం యొకక రండవ దశ
అయిన త్రకం లేక కేవల అమయర్ దరశన శ్ాస్ ంి . ఇందులో జఞానం అనిన విషయ్ాలలోనూ అభి వూక్ ం అవుత్ుంది. ఈ స్ామానూ విషయ్ాలను
అసి్ త్ిం లోకి తెచిచ జఞానం త్న దృషిాకి విషయ్ం గా మారుచ క ంటుంది . ఆత్ీ యొకక పై రండు సి్ త్ులు చరిత్రను వాస్ వ మారీ ం లో
రూపొ ందిస్ ుంది అని బనడేట్ ో కరీచ్ట పరగాఢ విశ్ాిసం. 86 ఏళళళ నిండుగా జీవించి కరీచ్ట 1952 నవంబర్ ఇరవెై న చని పో య్ాడు.

విలియ్ం జేమ్స
జేమ్స విలియ్మ్స అమరికా దారశనికుడు కీీశ..1842 జనవరి 11 న నూూయ్ార్క లో. జనిీంచాడు మనస్ త్ి శ్ాస్ ి వేత్్ గా మంచి పేరు.
వాూవహారిక సతా్ వాదానిన (పారగాీ ట జం )ను పారరంభించిన ముగుీరిలో ఒకడు. హారిర్్ వెైదూ కళా శ్ాల లో ఆచారుూడి గా పని చేశ్ాడు.
హారిర్్ విశి విదాూలయ్ం లో దరశన శ్ాస్ ి ఆచారుూడు

గా పని చేశ్ాడు. త్రాిత్ సైకాలజీ పొ ర ఫసర్ అయ్ాూడు. మనస్ త్ి శ్ాస్ ి

త్త్్ వం(పిరనిసపిల్స ఆఫ్ సైకాలజీ), మహానుభావ వెైవిధూం(వెరైటీస్ట్ ఆఫ్ రిల్మజియ్న్ )తీవర అనుభవ వాదం (రాడికల్ ఏమిపరిసిసం )వాూవహారిక
సతా్ వాదం (పారగాీటజం )అనే గీంధాలు రాశ్ాడు జేమ్స ఇవి త్రాితి త్రం పై గొపప పరభావం కలిగించాయి.

Principles of Psychology (1890)A pluralistic universe (1909)Essays in
Radical Empiricism (1909)

మన అనుభవం లో ఒక భాగం నుండి మరొక భాగానికి బుదిధ మనలిన
తీసుక ని పో త్ుంది. వసు్వుల మధూ సత్ సంబంధాలిన కలిపసు్ంది. సరళ మారీ ం
లో శీమను త్గిీంచి, అడు్ లేకుండా కారాూలు చేయ్టానికి ఏ భావం అయినా
సత్ూమే అంటాడు విలియ్మ్స. దాని స్ాధకత్ మాత్రమ సతాూనికి నిదరశనం. అని
సతాూనిన నిరిచించాడు. మన అవసరాలను, పరయోజ నాలను సంత్ృపి్
పరచటానికి భావాల పరమాణం ఆధార పడి ఉంది. మన పరవు ుతి్ లో విజయ్ానిన
చేచదే సత్ూం అంటాడు అపజయ్ాలను కలిీ ంచేది అసత్ూం. ఒక సత్ూం సత్ూమా
అసత్ూమా అని తేలేచది ఆచరణ లో అది చేకూరేచ ఫలిత్ం పై ఆధార పడి
ఉంటుందనానడు.

జేమ్స చెపిపన రండవ ముఖూ భావం “బహుత్ి వాదం “.ఏకత్ి వాదం కంటే ఇదే మేల ైనది అంటాడు అదే మానవ స్ాిత్ంతారయనికి ,
అవసరాలకు త్గినది. మనం ఉనన పరపంచం సరోిత్ుర ుసడటం కాదు. కాని మనిషి త్న సంకలపం తో, పరయ్త్నం తో అభి వృదిధ చేయ్చుచ. అని
అభి వృదిధ వాదానిన (మేలియోరిజం )ను పరతి పాదించాడు. జేమ్స చెపిపన అనుభవ వాదం య్యరప్ లో స్ాంపరదాయిక భావ, బుదిధ వాదాలకు
వూతి రేక మైనది. అనుభవ విషయ్ం అంతా సత్ూమే నంటాడు జేమ్స. సత్ూం పరతి క్షణం మారుప చెందుత్ుంది. ఇందిరయ్ాలు కలిపంచే
సంబంధాలు కూడా సత్ూం లో భాగాలే ననానడు. అవి కూడా అనుభాల వలే ఏరపడినవే. సత్ూం అంటే మన గీహణ కరసం సిదధం చేయ్ బడ్
ఏదయ ఒక నిత్ూ పరిణామ రహిత్ వసు్వు మాత్రం కాదు. మానవ ఆలోచనల వలే చరిత్ర మారుతోంది. కనుక మనిషి చరిత్ర గతిని మారచ
గలుగుత్ునానడు.
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సతాూనిన మనం గీహించటం దాిరానే అందులో క నిన మారుపలను మానవుడు చేయ్ గలుగుత్ునానడు. మనకు కన్న పించే
పరపంచచానికి ఆధారం గా ఒక నిత్ూ దరవూం ఉంది అనటం భారంతియిే అనానడు విలియ్ం. పరత్ూక్ష అనుభవం లో నానాత్ిం విభిననత్ిం కన
పడుతోంది. కనుక సత్ూం నానాతాి తోను, భిననత్ిం తోను కూడి ఉంటుంది ఇదే అనుభవ వద స్ారాంశం.
మానవుడు త్న రాగం సంకలపం లకు అనుగుణం గ ఈశిర భావానిన ఏరపరచుక నానడు. ఈశిరుడు కూడా ఈ విశిం లో ఒక
భాగమే. ఆయ్న మానవులపై కరుణా దురషిా ఉనన వాడు. అమిత్ శకి్ సంపనునడు కూడా. అందుకే మనకు అనిన రకాల సహాయ్ం అందిస్్ ాడు.
విశిసిమాచలి అనే సంకలపం (విల్ టు బ్బల్మవ్ )ఈశిర సంకలాపనేన పరతి పదిస్ ునద నానడు. చెైత్నూం అనేది ఒక వసు్వు కాదు. అదొ క పరకిీయ్
(ఫంక్షన్ )అని విలియ్ం వాదం
మానవ సంకలాపనికి సేిచచ ఉందని అందుకే మానవుడి పరయ్త్నం అదుపు లో ఉంచుక నే వీలుందని శ్ారలరక పరవృత్ు
్ లనిన
మనసుసను ఆకీమించిన తీవర భావాలకు అను గుణం గానే ఉంటాయ్ని జేమ్స భావించాడు 62 ఏళళళ జీవించి విలియ్ం జేమ్స 1910 ఆగస్ట్ా
ఇరవెై ఆరు న మరణించాడుజేమ్స ను “ఫాదర్ ఆఫ్ అమరికన్ సైకాలజీ “అని గౌరవం గా పిలుస్ా్రు

నింబారకర్
వేద వాూస మహరిి రాసిన బరహీ సూతారలకు వాూఖాూనం రాసిన వారిలో నిమాారకరుడు ఒకరు. అయ్న తెలుగు వాడే ననే అభి
పారయ్ం ఉంది గోదావరి తీరం లో సుదరశనాశ్ాీమం లో జనిీంచి నటు
ే చెబుతారు. ఈయ్న రాసిన విషయ్ాలను బటా చూస్ ఆది శంకరాచారుూల
వారికి ముందు వాడు కాదని అభిపారయ్ం.
ఈయ్న రాసిన “మాధవ ముఖ మరదనం, “బటా చూస్ మాధవా చారుూల ముందు వాడు కూడా కాదంటారు. కనుక జీవిత్ కాలానిన
కీీ పూ..13 శతాబద పు వాడని తేలాచరు. నిమాారకర్ రాసిన బరహీ సూతార వాూఖాూనానికి “వేదాంత్ పారిజఞత్ం “అని పేరు. త్న సిదధ ాంతాలను
“దశ శ్ోేకి “లో నిక్షిప్ం చేశ్ాడు. “సవి శ్లష నిరిి శ్లష శ్రీ కృషణ స్ వ రాజం “అనే స్ో్ త్ర గీంధము కూడా రాశ్ాడు.
నిమాారకర్ దరశనం లో మయడు త్తాిలునానయి. అవి చిత్ూ
్ , అచిత్ు
్ ,
ఈశిరుడు. వీటనే భోక్ , భో గూం, పేరరిత్ లేక శ్లితాశిత్రం అంటారు. ఈయ్నకు శ్రీ
కృషు
ణ డే పర త్త్్ వం. ఈయ్నకు సమానం కాని అధికులు కాని లేరని నమీకం.
సరేిశిరుడు సరాినికి నియ్ంత్. పరపంచానికి నిమిత్్ ం, ఉపాదానం కూడా
ఆయ్నే. అందుకే పరబరహీ అంత్రాూమి. రూపం అనే రండు రూపాలుంటాయి.
పరపంచం అంటే పర బరహీ పరిణామమే. పర బరహీ పరపంచ దృషిాలో భిననం గాను,
ఆంత్రూం లో అంత్రాూమి రూపం లో అభిననం గా ఉంటాడు. పర బారహీ పరుడు,
అంత్రాూమి అయిన సగుణ, నిరుీణ భావానిన నిమాారకరాచారుూడు చెపపలేదు.
వేదం లో ఉనన నిరుీణ వాకాూలు కేవల భేదానిన, మిగిలిన వాటని
నిషేదించాడు. పరబరహీ త్న నుండి పరపంచానిన సృషిాస్్ ాడు. ఈశిరుని
అభేదతాినికి సిత్ంత్ర సదాావం, నియ్ామకతాిం కన్న పించి నటు
ే భేద, అభేద
రూపం లో పర త్ంత్ర సదాావం నియ్ామత్ిం సూచిసు్ంది. పరపంచం దేవుని
మాయ్ా విజుర మాానం

కాదు. ఆయ్న శకి్ నుంచి ఆవిరావించింది. పరత్ిం

అనా్రూమిత్ిం రూపాల సమత్ులూ సి్ తి ఏ ఆయ్న పరపంచానిన సృసిాంచ టానికి కారణం.
ఈ రండు సమ పారదానూమైనవే. అవాూకుీత్, వాూకుీత్ రూపాలు బరహం యొకక సిగత్ భేదాలే. ఆయ్న పరపంచానికి అతీత్ుడు. పరపంచం
లేకుండా పర బరహీ సమగీం కాదు.
జీవాత్ీ జఞాన సిరూపుడు. అచేత్న దరవవాూల ైన శరలరం, ఇందిరయ్ాలు, ముఖూ పారణం, మనసుస, బుదిధ అనే వాట కంటే భినునడు.
అత్డు జఞానాశీయ్ం కూడా. జఞానం ధరీ గా ఉనన వాడు. జీవాత్ీ ఆది అంత్ం లేని వాడు. పరబరహీ అంశమే జీవాత్ీ. జీవాత్ీ అనేకాలు.
ఇవన్నన పరాబరహీ రూపాలే. అవిదూ చే సంస్ారి అవుతాడు. అందుకే సుఖ దుఖాలనుభ విస్ా్డు.
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జగత్ు
్ మయడు విధాలు. కేవల సత్ూం పారకృత్ం. కాలం పర బరహీ చే పేరరిత్ం. పారపంచానికి ఉపాదానం. పరపంచం పర బారహీ కారూం
నిత్ూం సత్ి రజస్ మో గుణాల తో కూడి ఉంటుంది
పారపంకత్పతి్ ఆకాశం, వాయ్ువు,అగిన, జఞలం, భయమి అనిన పరబరహీ నుండే ఆవిరా వించాయి. కేవల సత్ూం కాలం అచిదూ
ర పాలు.
బరహీం చిత్ూ
్ అచిత్ లమధూ పరసపర సంబంధమే.
ఆయ్న నియ్ంత్. బర హీం అంటే క త్్ ఉత్పతి్ కాదు,
సూక్షం రూపం లో నుంచి సూ
్ లం గా వాూపించినదే.
బరహీం అంశి జీవాత్ీ అంశం. ఈ రండు అసతాూలు
కావు. అయ్న సరి వాూపి దయ ష రహిత్ుడు. జీవుడు
జగదాియపారి. బరహీ క్షర అక్షర రూపాలకు అతీత్ుడు.
బరహాీనికి జగత్ు్ట కు మధూ సిరూపం లో తేడా
ఉంది. బరహీ కారణం జగత్ు
్

కారూం. ఈరండిట

అననూతాిం మాటల తో చెపాప లేనిది. బారహీ చెైత్నూ సిరూపం నిత్ూ శుదధ ం. మోక్షం అంటే జీవాత్ీ పర బరహీ లో స్ామాూనిన పొ ందటమే.
ఆయ్న పరస్ాదమే జీవుని కి శరణూం. మోక్షానికి కరీ, జఞానం, ఉపాసన, శకి్, పరపతి్ , గురు అనుగీహం అనే ఆరు కావాలి విదుూక్ కరీమే చేయ్ాలి.
కరీ జఞానానికి అంగాం. విదూ కరీకు అంగం. బారహీ విదూయిే నేరాిలి. పర మాత్ీ జఞానానిన పొ ందిన ఆతాీ ను ఉపాసించాలి అదే అత్ుూత్్ మ
ఉపాపదానం.
భకీ్ ఉపాసన ఒక ట కావనానడు ఆచారుూడు. దేవుని పై పరమ పేరమనే భకీ్ అనానడు, భకీ్ మోక్ష స్ాధనం ఈశిర పరస్ాదం లభిసే్ నే
మోక్షం. ఈయ్న చెపిపన పరపతి్ రామానుజఞ చారుూలు చెపిప నటేే ఉంటుంది . పరపతి్ ఈశిరుని గురించి, ఆచారుూని గురించి ఉండాలి జీవాత్ీ,
పరమాత్ీలకు మధూ వరి్ ఆ చారుూడు. జీవుడు –గురువు –ఈశిరుడు. ఆచారుూని అనుగీహానిన ముందు పొ ంది మోక్షానికి ఆయ్న
ఉపదేశ్ానిన పాటంచాలి. ఆచారూ ఉప పతి్ లభిసే్ ఇక కర్ వూమ్ అనేది ఉండదు. ఆచారూ పదం అనిన సందేహాలకు నివృతి్ . అని
నిమాారకరాచారూ మత్ం

హేడగ
ే ీ ర్
జరీన్న దేశ్ానికి చెందినమారిాన్ హేడే గీ ర్ దారశనికుడు1889 లోసపా ంబర్ 26 న “మన్ కిర్ి “అనే గాీమం లో జనిీంచాడు. ఆర్ీ బర్ీ , ఫై బర్ీ
య్యని వరిసటీలలో దారశనిక శ్ాస్ ి అధాూపకుడు గా పని చేశ్ాడు. రండయ పరపంచ య్ుదధ ం త్రాితా “బాేక్ ఫారస్ట్ా “ఆనే నిరాీనుషూ పరదేశం లో
నివాసం ఉనానడు

సరసభారతి ఉయ్యూరు

373

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

హేడేగీర్ ను అస్ వ వాది అని పిలిచినా ఆయ్నకు ఇషా మైనది సత్ూ శ్ాస్ మ
ి ే.
స్ామానూ సతాూనిన పరిషకరించాలి అంటే ముందు మానవ సతాూనిన
విచారించాలి అంటాడు. మనిషి లోనే సత్ూం త్నను తానూ తెలుసుక నే సి్ తి
లోకి వచేచ సింది అని భావించాడు. మనిషికి సత్ూం ఉందని అది త్నలోనే
ఉందని తెలుసు అంటాడు హేడేగీర్. అత్ని సత్ూం జఞానం తో కలిసే ఉంటుంది.
కనుక మిగిలిన సచేత్న, అచేత్న వసు్వు ల సత్ూం కంటే భిననమైనది.,
విచక్షణ మైనది. ఈ సతాూనేన హేడేగీర్ అసి్ త్ి వాదం అనానడు. ఆటను
రాసిన ”బీయింగ్ అండ్ టైం”గీంధం ఇరవయ్ూవ శతాబద పు అపూరి గీంధం
అని పించు క ంది నాజీలతో స్ానినహిత్ూం ఎకుకవ దానిన తిరసక రించలేదు
తానూ హాగ స్ాిమి అయినందుకు చిని్ ంచలేదు క్షాీపణా

చెపప లేదు

అందుకే వివాదా సపదుడు అ య్ాూడు కాని ఆన్ రంగికులలతో ”అలా
చేయ్టం త్న అతి పదద దయ షం” అని అనాన ట
Being and Time (1927)Poetry, language, thoughtAn Introduction
to MetaphysicsPathmarks

“సత్ూం కాలం”, అనేది ఈయ్న పరధాన గీంధం. మానవ అసి్ త్ి విషయ్ం టో
పారరంభించి, స్ామానూ అసి్ తాినికి పరిషాకరం స్ాధించాడు. కాని ఆ పుస్ కానిన పూరల్ చేయ్ లేక పో య్ాడు. మానవ అసి్ తాినిన దాట వెళళ
లేక పో య్ాడు. ఈ సతాూనిన ఒక “ఆవేదన “గా భావించాడు. ఆ ఆవేదన లో శకూత్, భయత్ సి్ తి, పత్నం అనే మయడు అంశ్ాలునానయ్ని
చెపాపడు. మానవుడు భవిషూత్ు
్ వెైపు చూపు స్ారిస్్ ాడు. ఇత్నికి అనేక మారాీలు తెరచే ఉనానయి. దేనిన తీస్ొ కంటే, జీవిత్ం స్ారధకత్ చెందు
త్ుందయ త్నకు తానె నిరణ యించు కరవాలి. ఈ నిరణయ్ సంభావూత్నే ;”శక్ త్ “అనానడు. మానవుడు కరరుక నన సన్నన వేశం ఇది కాదు. గతించిన
దాని నుంచే భవిషూత్ు
్ నిరణ యించుకరవాలి. దీనికే “భయత్ సి్ తి “అని పేరు పటాాడు. మానవ పత్నం వర్ మానానికి సంబంధించిందే. రోజు కన్న
పించే అవకాశ్ాల రూపం లో అది ఉంటుంది. ఈ వర్ మాన అవస్ లో మానవుడు చికుక క ని ఉనానడు అని హేడేగీర్ అభి పారయ్ం.
అసి్ తాినిన హేడేగీర్ స్ారధకతా సహిత్ం స్ారధకతా రహిత్ం అని రండు రకాలుగా విభ జించాడు. జన స్ామానూం లో మనిషి ఉండి త్న వూకి్తాినిన
కరలోపతాడు. అలాంట సి్ తిలో ఉతే్ జం పొ ంది త్న అసి్ తాినిన బాధూతా య్ుత్ం గా తీరిచ దిదద ు క ంటాడు. మృత్ుూ భీతి అత్ని పరవర్ నలో
మారుపకు కారణం అవుత్ుంది. జనాల నుండి అత్ను విడుదల పొ ందటం అనేది అసి్ త్ిం యొకక శూనూ సిభావమును గురి్ంచటం వలే
కలిగినదే.
హేదేగీర్ “అది భౌతిక శ్ాస్ ంి అంటే ఏమిట ?”“అతి భౌతిక శ్ాస్ ి ఉపో దా్త్ం “,”దారువనం ( Holzwege)అనే గీంధాలు ఆ త్రాితా రాశ్ాడు.
సత్ూ శ్ాస్ ి విషయ్ాలను మరింత్ విపులం గా చరిచంచి వీటలో రాశ్ాడు. అత్ని మనవ అసి్ త్ి విషయ్ం శూనూం దగీ రకు చేరింది. అత్ని అతి
భౌతిక శ్ాస్ ంి లో “ఏదెైనా ఎందుకు ఇకకడ ఉంది ?ఏమీ లేకుండా ఎందుకుండా కూడదు / అనేవి మయల పరశనలు అసి్ త్ిం యొకక పరతి
దిందియిే శూనూం. ఈ రండు పరసపర విరుదాధలు. హేడేగీర్ ఆలోచనలు చివరికి “అపరోక్ష అనుభవం “వెైపుకు స్ాగాయి. ఈ భావానిన జన్
బౌదధ ం తో, మాసా ర్ ఎకార్ా అపరోక్ష అను భావం తో పో లుస్ా్రు. ఇత్ని తారికక విశ్లేషణ సత్ూ స్ాక్షాతాకరానికి దారి తీసింది
జరీన్న భాష లో పదాల వుూత్పతి్ అరాధలను హేడేగీర్ ఎకుకవ గా వాడుక నానడు కనుక భాష అంత్ సరళం గా ఉండదు. సమకాల్మన ఐరోపా
ఆలోచనా పరులలలో హేడే గీ ర్ అత్ూంత్ పరతిభా వంత్ుదని పించు క నానడు జీన్ పాల్ స్ాతేర పై , హేదేగీర్ పరభావం ఎకుకవ. ఈశిర శ్ాస్ ంి ,
మనస్ త్ి శ్ాస్ా్ాల పై కూడా హేడేగీర్ పరభావం ఎకుక 1976 మే 26న ఎనభై ఏడేళళ వయ్సులో మరణించాడు.

హెగల్
జఞరిజ విలియ్ం ఫరడరిక్ హెగల్ 1770 లో ఆగస్ట్ా ఇరవెై ఏడు న జరీని లోని సు్డ్ గార్ా నగరం లో జనిీంచాడు మిత్ురడు షరిేంగ్, కవి
హో లద రే స్ట్
ి ళ తో కలిసి ఈశిర మీమాంస శ్ాస్ా్ాధూయ్నం చేశ్ాడు. ముగుీరికి సేిచచ

అంటే మహా ఇషా ం. అదే వీరిని కలిపింది. గలీక్

స్ాంపరదాయ్ానిన అమిత్ం గా వీళళళ పేరమించారు ఫరంచ్ట విపే వానికి పేరరణ కలిీ ంచారు.
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The Phenomenology of Spirit (1807)Elements of the Philosophy of
RightEncyclopedia of the Philosophical SciencesAesthetics
హెగల్ క ంత్ కాలం ఒక స్ామంత్ుని ఇంటోే టూూటర్ గా పని చేశ్ాడు.
త్రాిత్ ఒక వారా్పతిరకకు సంపాదకుదయ్ాూడు. త్న విదాూ వాూసంగానిన
“యిానా “లో మొదలు పటాాడు. హెమడల్ బర్ీ లో క దిద కాలం ల కచరర్ గా పని
చేశ్ాడు. త్రువాత్ బరిేన్ విశి విదాూలయ్ానికి ఆహాినం పొ ంది చని పో యిే వరకు
అకకడే అధాూపక జీవితానిన గడిపాడు. 1831 లో కలరా వాూధి స్ో కి మరణించాడు.
హెగల్ జీవించి ఉండగానే ఆయ్న కీర్ ి జరీన్న దాట
వాూపించి పో యింది. కిేషామైన భాష లో రాసే వాడు. దానితో అత్ని రచన ల పై
వూతిరేక వాూఖాూనాలోచాచయి. భావ కా ఠినాూనికి పరసిదధ ి చెందిన వాడు హెగల్.
త్నను ఒకకడే అరధం చేసుకరనానడని అత్ను కూడా అపారధం చేసుసకరనానడని
వాపో య్ాడు. హెగల్ మరణానంత్రం అత్ని ఉపనాూస్ాలను

మిత్ురలు

సేనహిత్ులు కలిసి గీంధస్ ం చేశ్ారు.
దారశనిక వూవస్ాథ నిరాీత్గా హెగల్ పారచురూం పొ ందాడు. స్ాక్షాతాకర
పారబో దానిన అంగలకరించ లేదు. అపరోక్ష జఞానానికి పూరల్ వూతిరేకి. జఞకరబ్బ వాూపి్ చేసిన శీదధ అనే ఆదరాశనిన కూడా హెగల్ ఒపుపకరలేదు. జఞానం
యొకక మహత్ిం లో అపార నమీకం ఉనన్ వాడు హెగల్. జఞానం కంటే గోపపదనేది లేదు అని బాగా విశ్ాిసం గా ఉనానడు
షరిేంగ్ చెపిపన కేవల ఉదాసీనత్ భావంమీద కాని, సిపనోజఞ చెపిపన త్టసథ మయల దరవూ భావం మీద కానిసత్ూం యొకక
ఆవిషకరణ జరగదని అనానడు. సత్ూమే జఞాత్ అంటే తెలుసుకర దగినది. జఞానం కేవలం భావాత్ీకం. సత్ూ భావం సతాూనికి పరకీయ్ం
కాదనానడు. సత్ూ స్ాధనకు ఇది బాహూ స్ాధనం మాత్రం కాదు., ఏ విషయ్ం లో సత్ూం త్నను తాను వూక్ ం చేసుక ంటుందయ ఆ విషయ్మే
భావం అనానడు. చెైత్నూ ము, వాద తారికక పధం లో (దలలికి్కలిే ),భావాల విధి నిషేధ పరకిీయ్ దాిరా త్నను తానూ అభి వూక్ ం
చేసుక ంటుంది. భావాలు ఆలోచన యొకక పదారాదలే, కాకుండా, సత్ూం యొకక పదారధం కూడా అదే.
ఈ దృషిాలో త్రక శ్ాస్ ంి అతి భౌతిక శ్ాస్ ంి రండు ఒకటే. భావాలు వాద తారికక గతి లో సి్ ర స్ా్నాలు కావు సతాూనిన తెలుసు కరవటానికి
క నిన పరిసత్ులలో
ి్
జఞానానికి స్ాధూం. సంఘరిణ, విరుదధ త్ అనేవి సత్ూ సిభావం లోనే ఉనానయి పరతిజఞా(ధీసిస్ట్ ), పరతి పరతిజఞా(య్ాంట ధీసిస్ట్
) తో వూతిరేకించాడు. అందులోని వూతి రేకామాశనిన త్న లో ఇముడుచ క ంటుంది. జఞానం కేవలం పరోక్షం. భావాత్ీకం జఞాన రూప మైన దరశన
శ్ాస్ ంి అనినట కంటే ఉత్కృషా మైంది. మత్ం క,ళ జఞానం యొకక కింది దశలు మాత్రమ. దరశనం ఉపాధి రాహిత్ సంగాీనిన ఇసు్ంది. హేత్ు
బదధ మైన దంతా సత్ూమే. చెైత్నూం యొకక ఆతాీ వికాసమే పరతిజఞా, పరతి పరతిజఞా, సంయోజనం అనే మయడు దశల దాిరా జరిగి సరి
స్ామానూసరి శూనూ అనే త్రాకనికి ఆధారం.
విషయ్, విషయి రూపం లో రూపం లో ఉనన చెైత్నాూనికి కేవల చెైత్నాూనికి గల భేదానిన హెగల్ పూరి్గా ఆవిషకరించాడు. దేశం
వూకీ్ సృషిా కాదు విషయ్ చెైత్నూం యొకక సిత్ంత్ర మయర్ రూపం. చెైత్నూ వికాసచివరి దశ కాదు చెైత్నూ వికాసం లో కల మత్ం, విజఞాన శ్ాస్ ంి
అనే త్రువాతి దశలునానయి. రాషా ంా అనేది జఞతీయ్ చెైత్నాూవతారం మాత్రమ. రాషా ా స్ా్పన తో పరపంచ చరిత్ర పారరంభిసు్ంది. చరిత్ర లో జఞత్ులు
క ంత్ కాలం ఉంది వాట పరయోజనం పూరి్కాగానే శ్ాశిత్ం గా అదృశూ మవుతాయి. చరిత్ర లో పునరుకి్ లేదనానదానానడు హెగల్.
హెగల్ దరశన శ్ాస్ ంి లో మయడు మౌలిక శికణలునానయి. సత్ూం సిరూపం భావం మయడు త్రక శ్ాసతారనికి చరాచ విషయ్ాలు. విషయి
లేక వూకీ్ చెైత్నూం రండవది శ్ాసనం. న్నట, రాషా ంా చరిత్ర వీటలో చెపప బడిన సత్ూం మయడవది కళ లో వూక్ మయిేూ అంత్సుసపరణం.
ఉండవలసిన దానికి ఉనన దానికి మధూ

అయ్న దరశనానికి ఘరిణ లేదు. నిజఞనికి దూరమైన ఆదరశం విషాదం అనానడు. హెగల్ చెపిపన

దానిన క ందరు భౌతిక వాద వాూఖాూనిన కలిపంచారు. క ంత్ మంది ఈశిర వాదం వెైపు మళ్ళంచారు 1831 నవంబర్ పదానలుగు న71 ఏళళళ
జీవించి మరణించాడు,
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ధామస్ట్ హాబ్స
థామస్ట్ హాబ్స డేకారుా శిషుూలలో మొదట ఆంగేేయ్ుడు 1588 లో ఏపిరల్ అయిదు న జనిీంచాడు. నాలుగవ ఏటనే విదాూ
భాూసం మొదలు పటాాడు. గలీకు, లాటన్ భాషలోే చేయి తిరిగిన వాడని పించు క నానడు. క దిద కాలం లోనే ఈ రండు భాషలోే పాండితాూనిన
కూడా స్ాధించి అందరలన ఆశచరూ పరచాడు. పదానలుగవ ఏట య్యడి పస్ట్ రాసిన “మీడియ్ా “నాట కానిన గలీకు నుండి లాటన్ భాష లోకి
అనువాదం చేసిన ఘనుడు హాబ్స.. పదిహేనవ ఏట ఆక్స ఫర్్ విశి విదాూలయ్ం లో చేరాడు. ఇరవయ్ూవ ఏట డిగలీ స్ాధించాడు.

Leviathan (1651)elements
politicMan and citizen

of

law,

natural and

1608 -1640 కాలం లో కావెండిష్ రాజు కుటుంబం లో
అధాూపక వృతి్ చేశ్ాడు రాజ కుమారుడి తో కలిసి య్యరప్
పరూటన చేశ్ాడు. దానితో ముసలి త్నం లో ఉనన గలిలియోను,
డేకారుా సేనహిత్ులతో గొపప పరిచయ్ం కలిగింది హాబ్స
“పారకృతిక రాజకీయ్ నియ్మ పరవేశం “(the elements of law
natural and political )గీంధం రచించాడు. ఇందులో నిరంకుశ
రాజరికానిన సమరిధంచాడు.. ఆ నాట పారే మంటు లోని సిత్ంత్ురల వలే త్నకు పారణ హాని ఉందని భావించి ఫారన్స దేశ్ానికి పారిపో య్ాడు..
“లేనియ్న్” అనే మరో గీంధానిన రాశ్ాడు లార్్ కాీమేిల్ కాలం లో బ్బరటష్ సింహాసనానిన అధి సిాం చటానికి తోడపడా్డు. రండవ
చారే స్ట్ హకుకలిన సమరిధంచాడు, 1651 లో సయింట్స జరేీన్ వదద పరవాసం లో ఉనన చారే స్ట్ సభలో ఈ గీంధానిన సమరిపంచి నపుపడు సభ
నుండి హాబ్స బహిషకరింప బడా్డు. హాబ్స ను “ఫాదర్ ఆఫో ీడరన్ పొ లిటకల్ ఫిలాసఫీ “అంటారు. ఆయ్న దృషిాలో మనషులు చలనం
ఉనన వసు్వులే. ఆయ్న చెపిపన స్ో షల్ కాంటారక్ా అన్ విషయ్ం పొ లిటకల్ ఫిలాసఫీకి ఆధారం. జఞమటీర చరిత్ర దియ్ాలజీ లలోను హాబ్స
ఘనుడు.
రాజుకునన సరి సతాాక అధికారానిన (స్ావేరినిట )హాబ్స సమరిధంచాడు. అత్ని సిదధ ాంతాలన్నన కారలాసియ్న్ సంపరదాయ్ానికి
దగీ రగా ఉంటాయి. దివూ శకు్ల పరమేయ్ం లేకుండా పరకుీతి నియ్మాలకు మాత్రమ లోబడి ఈ విశిమంతా పని చేస్్ ో ందనానడు. శ్ాసీ్ య్
ి
పదధ తిలో మనషి విశి రహస్ాూలను అరధం చేసుకరవాలనానడు. రాజకీయ్ం లో సిపనోజఞ అధిసా ంి చ లేక పో యిన స్ా్నానిన హాబ్స అధిషా ంి చాడు.
మానవ జీవిత్ం మొదటోే నిససహాయ్ం, దీనం హీనం అసభూం. ఈ పారకృతిక సి్ తి లో ఉనన వారంతా అధికారం కరసం అరుీలు చాస్ా్రు. పరతి
వాడు త్న పొ రుగు వాడికి విరోధి. సింత్ పరయోజనాలకరసం మనిషి కకుకరి్ పడతాడు. హాబ్స చెపిపన ఈ పారకృతిక సి్ తి అమరికా లోని రడ్
ఇండియ్ానే లో ఉంది. జఞత్ుల మధూ వెైరమే వారిజీవిత్ం. “లేనియ్తాన్ “రాసు్నన సమయ్ం లో బ్బరటన్ లోపారజల మధూ అంత్రుూదధ ం జరిగింది
ఇది కూడా దాని వంటదే అనానడు హాబ్స.

ఈ సంగాీమ సి్ తి ఎకుకవ కాలం కరన స్ాగదని, మానవుడు ఇది గీహించి ఘరిణ వదిలి సంఘ శకి్ తో నియ్ంత్రణ చేస్్ ాడ నానడు.
పరతి వాడు త్నను తానూ నియ్మించుకరవటానికి క ంత్ హకుక కరలోపవాలి రాజుకు ఆ హకుకలు సంకీమింప జేయ్ాలి. దానివలే దేశ్ానిన
శత్ురవుల నుండి కాపాడగలుగుతాడు. రాజుకు పరజలు పూరల్ విధేయ్త్ తో ఉండాలి.దేశ విదేశ్ాల వూవహారాలలో రాజు నిరంకుశుడు. దానిన
పరశినంచ రాదు. సంధి విషయ్ం లోను రాజు పరజఞభిపారయ్ానిన పరిగనించ కకరేేదు. వూకీ్ సేిచచను రాజుకు కానుక ఇచిచ అత్ను ఆడమననటే లాే
పరజలు ఆడాలి. రాజ శ్ాసనం దెైవ శ్ాసనమే తిరుగు లేనిది. మత్ విషయ్ం లో కూడా రాజు నిరంకుశుడే. రాజ శ్ాసనానిన ఉలే ంఘించిన
మత్గురువు ను రాజు నిరాదక్షిణూం గా అదుపు చేయ్ాలి. అని హాబ్స పండిత్ుడు అభి పారయ్ పడా్డు. 1679 డిసంబర్ నాలుగున మరణించాడు
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హెరార్ా సపనసర్ బ్బరటన్ దేశం లో 1820 లోఏపిరల్ ఇరవెై ఏడున జనిీంచిన
మేధావి. పరిణామవాద సిదధ ాంత్ కర్ . య్యని వరిసట లో చేరి విదూ నేరాి లనే
కరరిక ఉండేది కాదు కనుక సియ్ం గా అన్నన నేరుచకరవటం పారరంభించాడు. క దిద
కాలం ఎలిమంటరి సూకల్ టీచర్ గా త్రాితా రైలేి ఇంజిన్నర్ గా ఉనానడు. పతిరకా
రచన పారరంభించాడు సిత్ం గా గీంధ రచన స్ాగించాడు. పరిణామ సిదధ ాంతానిన
ఆధారం గా చేసుక ని 36 ఏళళళ కషిాంచి అనిన ముఖూ శ్ాస్ా్ాలను కరీడీకరించి 10
సంపుటాలుగా సింత్ దారశనిక శ్ాస్ా్ానిన రచించాడు.
The Man Versus The State (1884)Education (1860)The Factors of
Organic Evolution (1887)The Data of Ethics (1879)
సపనసర్ త్న భావ జఞలానికి “పరత్ూక్ష జఞాన పారధానూ వాదం”
(పాజిటవిజం )అని పేరు పటాాడు. పరిణామ సిదదద ం తానిన అనిన విషయ్ాలకు
జయడించిన మొదట వాడు సపనసర్. డారిిన్ రాసిన “ఆరిజిన్ ఆఫ్ సపసీస్ట్ “చూసిన
త్రాిత్ త్న సిదధ ాంతాలను క ంత్ సవరించుక నానడు జీవము, మనసుస,
సమాజం వంట వాటని భౌతిక దరవూం, గతి శకి్ అనే వాట దాిరా వివరించే
పరయ్త్నం చేశ్ాడు లోపలి బయ్ట సంబంధాలకు అనుగుణం గా సమాధాన
పరచటం లోనే జీవం యొకక గొపప త్నం ఉంది అనానడు. సేందిరయ్ పరపంచం లో పిండ
నిరాీణం,సజఞతీయ్ రూపాల నుంచి విజఞతీయ్ రూపాల వరకు నడిచింది అనే “ఫాన్ బాయ్ర్ “నియ్మానిన సపనసర్ త్న “పరధమ త్తాిలు
“(ఫస్ట్ా పిరనిసపుల్స)లో విపులంగా రాశ్ాడు
జేాయ్ పరపంచానికి సంబంధించిన నియ్మాలలో ఏకతాినిన సపనసర్ స్ాధించ గలిగాడు. శకి్ నిత్ూతాినిన గురి్ంచటం దాిరా దీనిన
స్ాధించ వచుచ నని చెపాపడు. పరకృతిలో మారుపలు రండు రకాలుగా ఉంటాయి. పరిణామ పరకిీయ్, విలయ్వ పరకిీయ్-(పారసస్ట్ ఆఫ్ డిస్క్ష
ి న్
)లు. సేందిరయ్ జీవాలు, జఞత్ులు, గీహాలూ గీహ కుటుంబం, సమాజ వూవసథ వంటవి ముందుగా ఏరపడి అభి వృదిధ చెంది వూవసి్ తాల ైనపుపడు
పరిణామం జరుగుత్ుంది అనానడు. ఒక సమయహం అవూవసి్ త్ం అయి నాశనం చెందితే విలయ్ం జరుగుత్ుంది
పరిణామ పరకిీయ్ లో రండు రూపాలునానయ్నానడు సపనసర్. పరధానమైనది, గౌణమైనది. పరధాన పరిణామం లో భౌతిక దరవాూలు
వూవ సీ్ కరణం చెందుతాయి త్రాిత్ గతి విలయ్ం జరుగుత్ుంది. సమాజం లో వివిధ మారుపల వలే జరుగు పరిణాం గౌణ పరిణామం. అపుపడు
ఏక రూప సి్ తి అనేక రూపాలవుత్ుంది పరవు ుత్ు
్ లలో అభాూస్ాలలో సంకీరణత్ వెైవిధూం దీని ఫలితాలే. పరవర్ న కూడా పరిణామానికి
సంబంధించినదే. పరి సి్ త్ులకు అనుగుణం గా మనిషి త్న చేసాలను సవరించుకరవటమే పరవర్ న . దీని విలువ ఫలితానిన బటా నిరణ యించాలి
బ్బరటష్ అనుభావ వాదుల నెైతిక సంపరదాయ్మైన”ఉపయోగితాసుఖ వాదానిన “సపనసర్ అనుసరించాడు. ఇమానాూయల్ కాంట్స గారి దృశూ వాదం
పైనఆధార పడి త్న “అజేనయ్తా వాదం “నిరిీంచాడు సపనసర్. దీని వలే భౌతిక వా దపరమాదం త్పిపంది. 19 శతాబద ం లో సపనసర్ పరభావం
అమోఘం. ఎవరి నోట వినాన సపనసర్ మాటే వచేచది అంత్గా పాత్ుకు పో య్ాడు దారశనిక హృదయ్ాలలో.కాని ఈ రోజు అయ్న భావాలు
సజీవం గా నిలిచింది మాత్రం అతి త్కుకవే. 83 ఏళళళ జీవించి 1903డిసంబర్ ఎనిమిది న సపనసర్ మేధావి మరణించాడునోబల్ బహుమతికి
నామినేట్స అయ్ాూడు కాని అందలేదు

బరూక్ సిపనోజఞ
1632 వంబర్ 24 న బరూక్ సిపనోజఞ హాలండ్ లో ఆమడటర్ డాం లో జనిీంచాడు. ఇరవెై ఏళళకే స్ాహిత్ూం లోను దరశన శ్ాస్ ంి లోను
పండిత్ు డెైపో య్ాడు. వయ్సుస పరిణత్ చెందిన త్రాిత్ త్న శకి్ య్ుకు్లన్నన దరశన శ్ాస్ా్ానికే అంకిత్ం చేశ్ాడు. చాలా పారశ్ాంత్ం గా
ఆలోచనల తో మునిగి ఉండే వాడు, బత్క టానికి సరి పడ మాత్రమ సంపాదించు కరవాలని సిదధ ాంత్ం ఉనన వాడు కళళ జయళళ షాపు నడిపే
వాడు. చివరి దశలో వేలాది మంది శిషుూలు సేనహిత్ులు ఏరపడా్రు దేశ విదేశ్ాల నుండి య్ాతిరకులు ఆయ్నున సందరిశంచే వారు. 1677 లో
ఫిబరవరి ఇరవెై ఒకట న నలభై అయిదవ ఏట క్షయ్ వాూధి తో సిపనోజఞ మరణించాడు. పది హేడవ శతాబద పు గొపప రేషనలిస్ట్ా ఫిలాసఫర్ అని
పించుక నానడు
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సిపనోజఞ దరశనం లో సమాలోచన రలతి భారతీయ్ దారశన పదధ తిలో ఉంటుంది .
ఆయ్న ఆసకి్ కి నెైతికత్, ఆధాూతిీకత్ పునాదులు. దేనిని పొ ందితే శ్ాశిత్ ఆనందం
లభిసు్ందయ అలాంట నిజమైన శ్లీయ్సుస ను పొ ందాలి అని ధరీ శ్ాస్ా్ానిన సహాయ్ం
చేసుక నానడు.

సిపనోజఞ రాసిన ముఖూ గీంధం “న్నతి శ్ాస్ ంి “త్న ఆలోచనా విధానానిన ఇందులో
పొ ందు పరాచాడు. ఇది కాక “దేకార్ా దరశన త్త్్ వం, సూక్షీ గీంధం మన రాజకీయ్ం అనే
గీంధాలు రాశ్ాడు. న్నతి శ్ాస్ా్ానిన జీవిత్మంతా ధార పో సి రాశ్ాడు. దీనిని సమీక్షించి సరి
చేసుకరవటానికి బతికినా నలభై అయిదేళళలో పది హీను ఏళళళ శీమించాడు. ఇందులో
అయిదు భాగాలునానయి. ఈశిరుని గురించి,, మనసుస సిభావం పుటుాక గురించి,
మానసిక ఉదేిగాల పారదురాావం గురించి, బంధానిన గురించి, బుదిధ శకి్ లేక మానవ సేిచచ
గురించి, అయిదు భాగాలలో చరిచంచాడు సిపనోజఞ ను య్యదు సమాజంబహిషకరించింది
సిపనోజఞ భావనలో ఒకదాని ఆధారం గా స్ో మరసట్స మాం “ఆఫ్ హూూమన్ బానేదజ్ “నవల
రాశ్ాడు ఽయిన్నడోన్ సిపనోజఞ ను గేీటస్ట్ా ఫిలాసఫర్ అనానడు
సిపనోజఞ పరతి పాదించిన న్నతి శ్ాస్ ంి రేఖా గణిత్ పదధ తిలో నడిచింది. పరతి భాగం లో ఉపో దా్త్ం నిరిచనం సింత్ పరమాణాల ైన వాకాూలు
పరమేయ్ాలు ఉంటాయి. వాకూ పరంపర లో య్ుకి్ ని గయరిచ చెపాపడు పరతి య్ుకి్ నిరూపణ స్ాధూమై నదే . పరంపరగా వచిచన
సమటకదృకపధానినవూతిరేకించాడు. సేమిట క్ పదధ తిలో దేవుని విశ్ాితీత్ సిభావానిన, విశి పరయోజనానిన, పరయోజఞత్ీక లక్షణాలను
చెబుతారు దేవుడు విశ్ాినికి బయ్ట ఉనానడని విశి సృసి్ కర్ అని, ఒక పరయోజనం కరసమే సృషిా చేశ్ారాని సమటక్ లభావన
సిప నోజఞ దృషిాలో దేవుడు అంటే వసు్వులోేకి పరవేశించి వాట పై బయ్ట నుంచి పరభావం కలిగించే వాడు కాదు. ఆయ్న అంత్రాూమి.
అంత్రంగం లో ఉండే, పని చేస్్ ాడు. అనిన వసు్వులలో పరవేశించి, వాటకి స్ారధకత్ కలిీ స్్ ాడు. వసు్ సత్ూం దెైవ సతాూనికి అధీనం లో ఉంటుంది.
దేవుని సతాూనిన మించిన సత్ూము లేదు సిపనోజఞ భావం లో దేవుడు విశ్ాినికి వెలుపల ఉననదనన భావానికి , సరాింత్రాూమి అనన భావానికి
వూతి రేకం గా కన్న పిస్ ుంది మానవ భావారోపణను- ఖండించాడు. అరిస్ా ాటల్ చెపిపన అంతిమ కారణాల సిదధ ాంత్ం లో ఇది కన్న పిస్ ుంది .
విశ్ాినికి ఒక పరయోజనం ఉంది అనన దానిన సిపనోజఞ ఖండించాడు.
అంత్ మాత్రం చేత్ సిపనోజఞ విశిం ఒక య్ాదృచిచక సంఘటన అని కూడా చెపప లేదు. ఒక రకమైన నియ్తి వా(ది దడిటరిీనిస్ట్ా
)సిపనోజఞ.ఆవశూకతా నియ్మం పై నమీకం ఉనన వాడు. పరతి వసు్వు ఉనికి అవసరమే అని భావించాడు. ఏది జరిగినా అవసరానిన బటేా
జరుగుత్ునద ంటాడు. చివరి కారణాలని చెపేప వన్నన మానవ బుదిధ లోంచి వచిచనవే . అనిన వసు్వులు, పరకుీతి ఒక నిత్ూ ఆవశూకతా నియ్మానిన
అనుసరించే పరి పూరణం గా ఉదావించాయ్ని చెపాపడు.
సిపనోజఞ చెపిపన అతి భౌతిక ఏక సతా్ వాదం ను “మయల సిదధ ాంత్ వాదం “అంటారు. అత్ని దృషిాలో మయల దరవూం ఒకకటే. ఆయ్నే
ఈశిరుడు. మనసు, భౌతిక ధరాీలు ఆ మయల దరవూం యొకక విశ్లషణాలు. వీటనే ఆలోచనా, విస్ ృతి అనానడు. ఈ రండిట వలే నే పారపంచం
లో వివిధ మనసుసలు భౌతిక వసు్వులు ఏరపడా్యి. ఈ రండు లక్షణాలు అఖండ మయల దరవూ సిరూపాలు.
దరవూం సిత్ంత్ర ఉనికి గలదిగా, సియ్ం బో ధక మైనదిగా ఉంటుంది. మయల దరవూం త్నకు తానే కారణం. అనినటని త్నలో ఇముడుచ
క ంటుంది అందువలే మయల దరవూం నిరవధికం, అనంత్ం, ఏకం అనానడు సిపనోజఞ. దేవుడికి పరకుీతి తో తాదాత్ీయం ఉంది పరకృతికి దేవుడికి
వూతాూసం కలిపంచటం అరధ రహిత్ం. దివూ శకి్, పరకుీతి శకి్ ఒకకటే. పరకుీతి నియ్మాలన్నన దెైవ నియ్మాలే. పరకృతికి వూతి రేకం గా దెైవ పారరధన
చేయ్టం త్పుప.
పరకుీతి భావం అంటే పరకుీతి సతా్ సరిసిం. పరతి విశ్లషం లో ఏది అసమగీం గా ఉందొ పరతి పరిమిత్ విశ్లషం దేని అసమగీ నియ్త్
పరకారమో అలాంట సతా్ సరిసిమే.. సిపనోజఞ నెైతిక నియ్తి లో మానవ బంధ భావం సేిచాచ భావం అని ఉనానయి సేిచచ అంటే అరధం లేనిది
అనానడు. మనం చేసే పనులనినటని మన మనసుస పేరరేపిస్ ుంది వాటని నియ్ంతిరనేచదే మనసుస. సిత్ంత్ర కారాూనికి, పేరరేపిత్ కారాూ నికి
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ఉనన భేదం ఏమిట అని పరశినంచి సమాధానం చెపాపడు. సంకలప కారాూలలలో మన పేరరణ మనకు తెలుసు్ంది. పేరరిత్ కారాూలలలో పేరరణ
ఉనికి కాని, వూవహారం కాని మనకు తెలియ్దు అనానడు
బాహూ పేరరణల పారబలాూనేన సిపనోజఞ బంధం అనానడు. అంత్ః పేరరణ పారబలూమే సిత్ంత్రత్. వీటీ నే అయ్న బౌదిధక పేరరణలనానడు.
దేవుని పై బౌదిధక పేరమ అత్ూంత్ ఉననత్ మైంది అని సిపనోజఞ అభిపారయ్ం. విశిం యొకక ఐకూత్ ను సపషా ం గా గీహించటం వలే జరిగినపుపడు
పుటా న దెైవ భావనే బౌదిధక పేరమ అనానడు. ఇదే ఆనందం అంటాడు., విశి ఐకూ భా వన, సంపూరణత్ కలిసే్ ఒక అంత్రానుభవం అవిచిచననం
గా ఏరపడుత్ుంది. ఈ అనుభవానిన గీహించిన వాడు సతాూనిన అనుభవిస్ా్డు. ఈశిర భావం బాహూ హేత్ు వలే తెలుసుక నాన అనుభవానికి
అందదు.

కేికర్ మత్ం
పదిహేడ వ శతాబద ం లో కైుస్వ మత్ం లో ఏరపడిన మతోదూమమే కేికర్ మత్ం కేికర్
అంటే సేనహిత్ుడు అని అరధం. ఈ మత్ స్ా్పకుడు జఞరిజ ఫాక్స. పది హేడవ
శతాబాదనికే ఈ మత్ం అమరికా లో బాగా వాూపించింది. ఇపపటకి చాలా దేశ్ాలలో
వీరి సభుూలునానరు. 19 వ శతాబద ం లో ఈ అమత్ం అమరికా లో రండు శ్ాఖలు గా
చీలింది. ఒక తెగ వారిని “హెమకైిటు
ే “అని రండవ తెగ వారిని “విలా రైటే ు “అని
అంటారు కేికరే ను” రిలిజియ్స్ట్ స్ొ సైటీ ఆఫ్ ఫరండ్స “అంటారు ముందుగా 1640 లో
ఇంగాేండ్ లో కేికర్ మత్ం పుటా ంది అమరికాకు త్రాితా చేరింది. విలియ్ం పన్
అమరికా లోని పనిసలేినియ్ా లో దీనిన మొత్్ ందట వాూపింప జేశ్ాడు.
ఆఫిరకాలోనూ సుసి్ రమైనిద

Quaker Star

విలియ్ం పన్
ఆంత్రంగిక ఆధాూతిీక భావానికి కేికరుే ఎకుకవ పారధానూత్ నిచాచరు. అహింస్ా
పదధ తిలోనే పరభుతాినిన, మతా దిపత్ులను లను ఎదిరించారు పీడనానిన ఎదురొకని
నిలిచారు. అవత్లి వారు యిెంత్ హింసకు గురి చేసినా సహిమాచరే కాని హింస్ా
మారాీనిన చేబటా లేదు కేికరుే. మతా చారుూల పో షణ కరసం ఏరపడిన “ti thes “ అంటే
వూకీ్ సంపాదనలో పదవ వంత్ు మతా చారుూల పో షణ కు ఇవాిలి అనే శ్ాసనానిన
కేికరుే బాగా ఎదిరించారు ఇది దారుణం అనానరు. వేకవకరుే కూడా త్మ మతా
చారుూలను జీతాలిచిచ పో షించ కుండా ఆదరశం గా నిలిచారు. అలాగే నాూయ్
స్ా్నాలలో పరమాణం చేయ్ టానిన నిరాకరించారు.

Historical painting of a Quaker meetingOld drawing of Quakers sitting in a circle of chairs

జఞరిజ ఫాక్స
య్ుదాధలను వూతిరేకించారు. హింసను ఖండించారు. మానవ హకుకల కరసం వరణ విచక్షత్కు ఎదురు నిలిచారు. ఆపదలో ఉనన వారికి
త్క్షణ స్ాయ్ం చేశ్ారు. వయోజన విదాూ వాూపి్ కి ఎనోన పాఠ శ్ాలలు నిరిీంచి నడిపించారు. పారధమిక మత్ విశ్ాిస్ాలలో స్ాధారణ కైుస్వులకు
కేికరే కు తేడా ఏమీ లేదు. బైబ్బల్ పఠనం కరసం అమరికా లో ఒక విదాూలయ్ానిన నెల కరలాపరు. వీరి సంసకృతీ, జీవన విధానం ఇపపటకి
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గౌరవింప బడుత్ునానయి ఆదరశ జీవితాలనుగడి పారు. జైళళ సంసకరణకు, శిక్షా సీృతి సంసకరణ కు, ఉనాీద శరణాలయ్ సంసకరణ లో వీరి
పాత్ర మరువ లేనిది అనిన మతాల వారిని స్ో దర పేరమ తో చూసి అసల ైన కైుస్వులని పించు క నానరు.

.

కేికర్ అనే బ్బరుదు ఒక పూూరిటన్ నాూయ్ాధికారి వీరికి ఇచాచడు. ఆయ్న

అ మాటను వీరిపై అసహూ భావం తో అననపపటకీ, వీరి శ్రలం పరవర్ న వలే ఆ పదం
లో ఆ భావమే లేకుండా పో యింది. “అంత్ర్ జయూతి “అనే ఆధాూతిీక భావామే
కేికర్ మత్ం. ఈ అంత్ర్ జయూతి ననుసరించే కీీస్ ు భయలోకం లో త్మ కరసం
వచాచడని వీరి విశ్ాిసం. యిేసు కీీస్ ును హృదయ్ం లో నెల కరలుపక ని జీ వించ
టమే కేికరే కు పరమారధం. అందుకని కేికరే కు బయ్ట ఆడంబరాలు నచచవు.

స్ాాయిక్ మత్ం
గలీకు దరశన శ్ాసే్ ంి లోచివరి య్ుగానికి చెందినమత్మే స్ాాయిక్ మత్ం. కీీ పూ300 లో “జీనో

“స్ాాయిక్. మతానిన ఎదేన్స నగరం లో స్ా్పించాడు ఇందులో నెైతికం, దారీ్నికం అనే రండు

భాగాలునానయి.. .ఎదేన్స లో జీనో ఒక సంత్ దగీ ర బ మీలు వేసే “స్ోా వా”అనే వస్ారాలో దీనిన
మొదట బో ధించటం వలే స్ాడటయిక్ మత్ం అనే పేరొచిచంది. దీనిన అనుసరించే వారే స్ాాయికుకలు.

సత్ూ దాిరం తెరవటం జీనో
సినిక్ దారశనికుడెైన స్ాాయిక్ దగీ ర జీనో విదూ నేరుచక నానడు. ఆ మత్ం లోని నెైతిక సిదధ ాంతాలను తీసుక ని స్ాాయిక్ మత్ం గా వృదిధ
చేశ్ాడు జీనో. ఇత్ని వారసుడు కిేయ్ాని్ స్ట్. ఇత్ను ఇందులోని హేరా కే ట
ల ాస్ట్ మత్ భావాలను వాూపి్ చేశ్ాడు. హేరా కే ట
ల ాస్ట్ చెపిపన విశ్ాిగిన

(య్యని వరసల్ ఫైర్ ),లాగాన్ చెపిపన కాలం అనే సిదద ానా్లునా్యి. త్రువాత్ కిీసపాపస్ట్ దీనిన ఇంకా వాూపింప జేశ్ాడు. కీీ.పూ.రండయ శతాబ్బద లో
దీనిన రోమన్ స్ామారజూం లో సేనే టయ్న్ పరవేశ పటాాడు. ఇత్ను చెపిపన దానిన “మధూ స్ోా వాఅనానరు. రోమన్ కుటుంబాలలో ఇది రండు
వందల ఏళళళ బాగా వాూపించింది. కీీ.పూ.ఒకటవ శతాబద ం లో “సేనేకా “,ఎపిక్ ాస్ట్, మారకస్ట్, ఒరలలియ్న్ చకీ వరి్ బాగాఉధృత్ం గా గా పరచారం
చేశ్ారు. కీ;ీ శ. మయడవ శతాబద ం వచేచసరికి స్ాాయిక్ భావాలన్నన కైుస్వ మత్ం లో చేరిపో య్ాయి. రోమన్ ధరీ శ్ాస్ ంి పై సేనేకా, స్ాాయిక్ మత్
పరభావం బాగా ఉండేది.

స్ాాయిక్ మత్ం లో మయడు భాగాలునానయి త్రకం, భౌతికం, న్నతి శ్ాస్ా్ాలు.

త్రక శ్ాస్ ంి లో మనసు బయ్ట వాట నుంచి ఇందిరయ్ాల దాిరా సంవేదనలు

గాీహించి హేత్ు బుదిధ తో ఒక కీమంగా మారిచ స్ామానూ భావానిన సృషిాంచు

క ంటుంది. మనసుకు దృఢ మైన నమీకం కలిగితే కాని సంవేదనలు సత్ూం అని
అంగలకరించదు.

స్ామానూ

భావాలు

–ఏ

సంబంధం

గుణాల

యొకక

స్ామానూలయ్ూయో వాటకి ఈ విశిం లోని హేత్ు కీమం కు అనుగునణ యం గా

ఉననపుపడే అవి సతాూలవుతాయి. గుణాలు, సంబంధాలు మనం సంకలిపంచేవి

కావు అంటుంది స్ాాయిజం,. నిజం గా పరకృతి లో ఉంట,స్ామానూ భావాలు మన మనసులో మాత్రమ ఉంటాయి అంటారు స్ాాయికుకలు
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సతాూనిన చేరాలంటే అనుమానం కూడా ఒక పరమాణమే. కనుక త్రకం అనేది వీరిస్ాధనం, అరిస్ా ాటల్ చెపిపన నాూయ్ పరయోగ సిదధ ాంతాలకు
క నిన మారుపలు చేసి, క త్్ వి చేరిచ దీనిన రూపొ ందించారు

భౌతిక శ్ాస్ ంి లో అరిస్ా ాటల్ చెపిపన అతి భౌతిక రూపమే

స్ాాయికుకలభౌతిక

శ్ాస్ ంి .

దీనిలో

ఖగోళం,

మత్ం

మనస్ త్ి

శ్ాస్ా్ాలునానయి. ఈ విశ్ాినికి మయల కారణం అంత్టా వాూపించి ఉండే
అగిన అంటారు స్ాాయికుకలు. అదే ఈశిరుడు అనానరు. సతా్ అనేది రండు

త్తా్వలలో ఉంటుంది మొదటది. సచేత్న మైనది. ఇది సియ్ం చాలక
మైనది. ఇదే కారూ కారకం కూడా. ఇత్ర వసు్వులకు రూప కలపనా

చేస్ ుంది. రండవది జడం ఇది మారుప చెందుత్ుంది, కదలిక ఉంటుంది
ఇత్రాలు దీనిన రూప కలపనా చేస్్ ాయి ఆలోచన లో మాత్రమ ఈ రండు

త్తాిలను వేరు చేయ్గలం. నిజం గా చెపాపలంటే ఈరండు కలిసే ఉంటాయి
అననది స్ాాయికుకల జడ త్త్్ వం.

స్ాాయికుకలు నియ్తి వాదానిన సమరిధంచారు. పరపంచం లో అనిన

పూ రిమే ఈ విశిం ఏరాపటు చేసిందని, విధిని అంగలకరించటం లోనే
మనిషికి సేిచచ ఉందని అంటారు.

స్ాాయికుకలన్నతి శ్ాస్ ంి లో సృషిా నియ్మానిన (లాగోస్ట్ )కీమానిన,

హేత్ువు ను తెలుసు క ని దానిన అనుసరించటమే మానవ కర్ వూమ్

అనానరు స్ాాయికుకలు. అత్ుూత్్ మ త్త్ిమైన హేత్ు బుదిధని అనుసరించి
జీవించాలి. సుఖం ధరాీని కంటే భిననమైనది.. అదొ క రాగం మాత్రమ.

రాగాలను లోబరుచక నన వాడే రుషి. ఆరోగూం, జీవిత్ం, మరాూదా, డబుా
హో దా, అధికారం సేనహం విజయ్ం సిత్సిసదధ మైనవి. ఇవి శ్లీయ్సకరాలు

కావు. మృత్ుూవు వాూధి అవమానం దరిదరం న్నచ జనీ ఇవి సియ్ం గా

దయ షాలు కావు. వీట ఆచరణ మనకు ఫలిత్ం ఇసు్ంది. ఇవి మన ఆచరణకు
లక్షాూలు కాదు. ఆనందం స్ౌఖూం స్ాధించటం మన శకి్ లోనిది కాదు. మన సంకలాపననను సరిం చి దృషిాని మారుచకరవాలి. వాట విలువ మన
శ్రలం గల పరభావం మీదనే ఆధార పడి ఉంటాయి. ధరీమే అనినటకనాన సిత్సిసదధ ం గా ఉత్్ మోత్్ మ మైనది. అదే అసల ైన అందానిన

చేకూరేచది. ధరాీ ధరీ విచక్షణత్ తో చేసే పని మాతారమే ధరాీ చరణ అవుత్ుంది . వెైరాగూం స్ాాయికుకలనెైతిక లక్షూం. క నిన సందరాాలలో
స్ాాయికుకలు ఆత్ీ హత్ూను సమరిధంచారు.

షో పన్ హార్
జరీని కి చెందిన షో ఫన్ హార్ డానిజ ంగ్ నగరం లో 1788 లో ఫిబవ
ర రి 22న జనిీంచాడు. ధనిక కుటుంబానికి చెందిన ఈయ్న త్లిే స్ాహిత్ూ
కళా రంగాలలో మంచి ఖాూతి పొ ందింది. త్ండిర చేసే వాూపారం లో క ంత్ కాలం పని చేశ్ాడు నచచలేదు. 1809 లో గోటేన్ నగరం చేరాడు.. అకకడి
విశి విదాూలయ్ం లో వెైదూ శ్ాస్ ంి లో చేరాడు.

“పరాూప్ త్త్్ వం యొకక నాలుగు మయలాలు “అనే బృహత్ గీంధానిన రాసి జేనా విశి విదాూలయ్ం నుంచి 1813 లో డాకారేట్స బ్బరుదు
పొ ందాడు డెరస్ట్ డెన్ లో పరధాన గీంధమైన” భావ, సంకలప రూపాలలో పరపంచం “1878 లో రచించాడు. బరిేన్ విశి విదాూలయ్ం

లో ల కచరర్ అయ్ాూడు. అపపటకే పరఖాూత్ుల ైన హెగల్ మొదల ైన వారి “భావ వాదం “పై తీవర విమరశలు చేశ్ాడు హార్. త్న మనసులోని
భావ ధారను ఉపనాూస్ాలుగా వెలువరించాడు. అయితే మంచి ఉపనాూసకుడి గా గురి్ంపు పొ ందలేక పో య్ాడు.. వినే వాళళళ కరువెై పో య్ారు.
కరపం వచిచ ఈ ఉపనాూస పరం పరకు సిసి్ చెపాపడు. 1831 లో బరిేన్ లో కలరా తీవరం గా విజుర మిాంచిన కాలం లో అందరు నగరానిన వదిలి
పటా వెళ్ే పో తే, షో పన్ హార్ మాత్రం ఒకకడే ఏకాకి గా బరిేన్ లో ఉండి పో య్ాడు. 1860 సపా ంబర్ 21న డెబైా రండేళేకు మరణించాడు రిచార్్
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వాగనర్, ఎడిిన్ స్ో కరింజేర్, ఆలార్ా ఐన్నడటన్, టాల్ స్ాాయ్, ఫారయిడ్, ముస్ ఫా మొహమీద్ మొదల ైన వారి పై హార పరభావం అధికం.
వేదాల,ఉపనిషత్ు
్ ల స్ారానిన బాగా గీహించాడు హార్.వేద, ఉపనిషత్ు
్ ల పై ఆయ్న శ్లీషా అభిపారయ్ానిన కింద చూడండి

If the reader has also received the benefit of the Vedas, the access to which by means of the Upanishads is in my
eyes the greatest privilege which this still young century (1818) may claim before all previous centuries, if then the
reader, I say, has received his initiation in primeval Indian wisdom, and received it with an open heart, he will be
prepared in the very best way for hearing what I have to tell him. It will not sound to him strange, as to many others,
much less disagreeable; for I might, if it did not sound conceited, contend that every one of the detached statements
which constitute the Upanishads, may be deduced as a necessary result from the fundamental thoughts which I
have to enunciate, though those deductions themselves are by no means to be found there. [90]
He summarised the influence of the Upanishads thus: "It has been the solace of my life, it will be the solace of my
death!"
హార్ దరిశకుడే కాక కళా మరీజుా డు కూడా. ఈయ్న దరశన సిదధ ాంతాల మీద పేే టో కాంట్స లపరభావం ఎకుకవ. పేే టో చెపిపన “రియ్ాలిట
అండ్ అపియ్రన్స “సిదధ ాంతానిన కాంట్స ఒపుపక ని వృదిధ చేసే్ హాపర్ కూడా సమరిధంచాడు. హార్ దృషిాలో దరశన శ్ాస్ా్ానికి, విజఞాన శ్ాస్ా్ానికి,
శ్ాస్ా్ానికి, కళ కు బుదిధకి, సంకలాపనికి మధూ భేదం ఉంది. బుదిధ కంటే సంకలపం గొపపది మయలమైనది,పరధానమంై ది.,. అనానడు షో షేన్.బుదిధ
హేత్ు దాిరాకనిపించే పరపంచానిన నిరిీంచుక ంటుననది కాని దాని వెనుక ఉనన సత్ూం యొకక జఞానానిన కలిగించదు. ఆంత్రంగిక జఞానం
దాిరానే సత్ూ జఞానం లభిసు్ంది. అలాంట లోపలి జఞానం తోనే బుదిధకి, కాలానికి, పరయోజనం లేని సంకలపం గోచరిస్ ుంది.
విషయ్ జఞానం మీదే పరపంచం ఆధార పడి ఉందని, జఞాన భావమే పరపంచ భావం అనన భావ వాదానిన హార్ అంగలక రించాడు.. అయితే

విషయి లోని భావాలనినటకీ సంకలపమే ఆధారం అనానడు. ఈ సంకలపమే వూకి్లో, విశిం లో, జడం లో, చెైత్నూం లో వివిధ దశలలలో త్నను

తాను ఆవిషకరించు క ంత్ుటుంది అనానడు. ఈ సంకలపం సంగలత్ం లాంట కళల లో కూడా ఆవిషారూర మవుత్ుంది అనానడు. సంకలపం వివేక
రహిత్ మైనది. బుదిధ దీనికి బానిస అనానడు హాపర్.
శ్ాస్ ంి వసు్వు యొకక ఉపాధి ని మాత్రమ తెలియ్ జేస్ ుంది. కాని దాని య్దారధ సిరూపానిన చెపప లేదు అలాంట వసు్ య్దారధ సిరూపం

శ్ాస్ా్ానికి అందదు కళలు మాత్రమ వూక్ ం చేస్్ ాయి. విజఞానం అంటే తారికక పరకిీయ్.. స్ాధన వలే దీనిన గీహించ వచుచ. దారశనిక సతాూనిన

త్న లాంట మేధావులు మాత్రమ గీహించ గలరు అనానడు. అలాంట సత్ూ గీహణానికి మయలం వూకీ్ లో ఉండే దారశనిక శకి్ అని హార్ అభిపారయ్
పడా్డు.

సంకలపం అనే భావనలో అనిన కరరికలు, పరయ్తానలు, పేరరణలు, పరిణామ పరవృత్ు
్ లు ఉనానయి. వీట వెైరుధూం వలే నే అసంత్ృపి్ , బాధ
కలుగుతాయి. మానవ జీవిత్ం బాధా మయ్ం అంటాడు షో షన్..అందుకని హార్ ను “నిరాశ్ా వాది “అనానరు సుఖం అనేది వూతి రేక భావమే.
మన బాధలకు, కరరికలకు అది తాతాకలిక ఉపశమనమే. సంకలపం హేత్ు రహిత్ మైంది. దాని వలే వచేచ సంఘరిణ కూడా నిత్ూ మైనది

ఇలాంట సంకలాపనికి పరూ వస్ానం నిరాశ్ల అంటాడు. మనం చూసేదంతా నిరుపయోగం అనే భావన వసే్ అదేవిముకి్ మారీ ం చూపిస్ ుంది .
కరరికలను అణచుక ంటే కాని శ్ాంతి రాదు.. కాలాను భయతి లో సంకలపం నిషేధించ బడుత్ుంది. దీని వలే కరరికలూ ఉండవు. కాని లభించే
ఉపశ్ాంతి మాత్రం తాతాకలికం గానే ఉంటుంది అనానడు షో ఫన్ హార్.

సంకలప విమోచనం న్నతి దాిరానే స్ాధూం. ఒకే ఒకక పరమారధమైన సంకలపం యొకక రూపాల ైన వూకు్లు పరసపరం భినానలు కారు.

దీని కంటే గొపపది సంకలాపనిన నిషేధించట మే. సంకలాపనిన నిషేధిసే్ బాధ ఉండదు. ఏ మత్ం పరతి పాదించినా ఇదే నంటాడు.

దేశం, కాలం, కారణాలు భారంతి మాత్రమ. అందుకని మానవ పరయ్త్నం వృధా. పురోగతి ఉండదు అనానడు హార్. అహంకారమే రాజ వూవసథ కు

కారణం. పేదరికం, బానిసత్ిం నిరుదయ ూగం, య్ుదాధలు క దిద మంది భో గానిన అనుభ వించటం వలే నే వసు్నానయ్నన రాజ కీయ్ మరీజుా డు

హాపర్.. కాని ఈ భోగమే లేక పో తే సంసకృతీ, మానవ వికాసం ఉండవు అన్న చెపాపడు. ఎకుకవ మంది పరజలు బుదిధ హీనులు.. వీరిని బుదిధ
మంత్ుల ైన వారు నాయ్కుల ై ముందుకు నడిపించాలి. సీ్ ల
ి ు బుదిధలోను, నెైతికం గాను మగ వారి కంటే త్కుకవ వారు అనానడు షో ఫన్ హార్

వెైట్స హెడ్
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ఆల రరడ్ నార్్ వెైట్స హెడ్ బ్బరటన్ కు చెందిన దారశనికుడు 1861 లో ఫిబరవరి పది

హీను జనిీంచాడు టరనిట కాలేజ్ లోయ్ాభై ఏళళకు ఫలోషిప్ స్ాధించాడు

లండన్ య్యని వరిసట లో గణిత్, య్ాంతిరక శ్ాస్ా్ాలను బో ధించాడు ఇంపీరియ్ల్

కాలేజి ఆఫ్ సైన్స అండ్ టకానలజీ లో గణిత్ శ్ాస్ ి ఆచారుూడు అయ్ాూడు. 1924

లో ఉదయ ూగం

విరమించే దాకా హారిర్్ య్యని వరిసట లో దరశన శ్ాస్ ి

ఆచారుూడు గా ఉనానడు. గణితానికి, దరశన శ్ాస్ా్ానికి వెైట్స హెడ్ చేసిన సేవ

నిరుప మానం క్షేత్ర గణిత్ం భౌతిక శ్ాస్ ంి , అతి భౌతిక శ్ాస్ా్ాలలో ఉనన

అడ్ ంకులను తొలగించాడు. ఈయ్న పరభావం అనేక మంది ఆ చారుూలపై

పడింది మహా పరతిభా సంపనునడ ని పించుక నానడు.

ఒక శ్ాస్ ంి లో విశ్లషజనత్ ఉనన వాడు మరొక దాంటోే నిషాణత్ుడు కావటం

అస్ాధూం కాని వెైట్స హెడ్ గణిత్ శ్ాస్ా్ాధాూపకుడెై ఉండి కూడా దారశనికుడు గా

మారి అంత్ రిందిరయ్ జఞానానికి త్రాకనికి, భౌతిక శ్ాస్ా్ానికి సమాన మైన

పారదాదనూం ఇచిచ ఒక క త్్ దరశన సిదధ ాంతానిన పరతి పాడించిన మహా మేధావి.

అత్ని దరశనం లో దృకపద ఐకూతా, సమీక్షా వెైశిదూం అందరి పరశంసలు
పొ ందాయి..
వెైట్స హెడ్ పరతేూకత్ ఏమిట అంటే పదారాధలను గాీహించి పరపంచానిన అవయ్వ సమయహం గా నిరూపించటం. పరకృతి దృశ్ాూలన్నన ఒక సరి

స్ామానూ పర కిీయ్ చేత్ శ్ాసింప బడుతాయ్ని సిదధ ాంతీకరించాడు. ఇది సృజనాత్ీక పరకిీయ్. ఈయ్న దరశనం లో మయడు భాగాలునానయి
మొదటది వాస్ విక సంభవాలు (ఆకు్యవాల్ అకేష న్స )రండు నిత్ూ
వసు్జఞానం (ఎటరనల్ ఆబేజక్్్ )మయడవది దేవుడు., పరపంచం

అత్ని దృకపధం లో పరపంచం పరతెూక వాస్ వ సతాూల సమాహారం.

ఇవి ఒక దానితో ఒకట సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. పారతి వాస్ వికత్
మిగిలిన శకి్ కేందారలతో సృజనాత్ీకం గా పరకిీయ్ లో పాలకీంటాయి
వాస్ వ పరకిీయ్లను విక సింప జేసే ఈ పరకిీయ్నే “కానశంస్ట్
“అనానడు ఈ పరతెూక సంభవాలు అమయర్ వసు్వులు కావు.
ఇందులో పరతిదీ నిజమైంది, పారతేూక మైంది కూడా. వాస్ విక
సంభవాల పరతేూకత్ దాని అంత్ర
బడుత్ుంది.

ఏకత్ చేత్ నియ్మింప

వెైట్స హెడ్ భావాలలో నిత్ూ వసు్ భావం చాలా పారధానూం

పొ ందింది. వాస్ విక సంభవాలు ఇందియ్
ర ాలనే కాక బుదిధని కూడా
తాకుతాయి ఇలాంట అమయరా్లనే నిత్ూ వసు్వు అనానడు అమయర్

వసు్వులు ఇందిరయ్ాలకు అతీత్ం గా ఉంటాయి నిత్ూ వసు్వులు
అంత్రాూమితాినిన కరరతాయి. నిత్ూ వసు్ పరపంచం కన్న పించే

పరపంచం కంటే అతీత్ం గా ఉంటుంది. నిత్ూ వసు్వులు విశిం

యొకక మౌలిక అంశ్ాలు అనానడు వెైట్స హెడ్.

అత్ని “అవయ్వి “దరశనం లో “నిరాపేక్ష అతీత్తాిం, “నిరపేక్ష అంత్రాూమిత్ిం “మొదల ైన భావాలు లేవు. ఆయ్న వాస్ విక సంభావాలకు

స్ాపేక్షతా సూత్రం ఎలా అనాియిసు్ందయ ఈశిరునికి సంబంధించిన దానికీ అలానే వరి్స్ ుంది ఈశిరుడు పరపంచానికి వాస్ విక సంభావాలకు

అతీత్ుడు కాదు అనానడు దేవుడిని వదిలేసి నిత్ూ వసు్వులు ఇత్ర వాస్ విక సంభావ వికాస్ానికిమారీ దరశనం చేస్్ ాయి. ఈశిరుడు నిత్ూ
వసు్వుల సృషిా కర్ కాదనానడు వెైట్స హెడ్. అయితే వాట వూవసథ యిేరపడ టానికి దేవుడే కారకుడు త్న మౌలిక సిభావ పరభావం చేత్ ఈశిరుడు

నిత్ూ వసు్వులను దరిశస్ా్డు ఆయ్న గీహించి నటు
ే ఏ వసు్వు గీహించ లేదు ఒక వాస్ విక సంభవం ఇంక క దాని చేత్ విషయిాకరింప
బడుత్ుంది. ఇత్ర వాస్ వ సంబంధాల లాగా ఈశిరుడు మయరా్రధలను కలిపంచడు దృషిాలో కాని, పరతీకార గుణం లో కాని తీక్షణత్ లో కాని
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ఈశిరుడి అనుభవం సరి సమగీం అనానడు వెైట్స హెడ్1947 డిసంబర్ ముపైఫ న మరణించాడు పారసస్ట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, పారసస్ట్ ఆఫ్ దియ్ాలజిల
సిదధ ాంత్ కర్ గా గొపప గురి్ంపు పొ ందాడు

విజఞాన భిక్షువు
స్ాంఖూ శ్ాస్ ి భాషూం రాసిన వారిలో విజఞాన భిక్షువు స్ాట లేని వాడని పించుక నానడు పదహారవ శతాబ్బద కి కి చెందిన ఈయ్న వారణాసి లో

జనిీంచాడు జీవించాడు. 1560-1600 కాలం వాడని భావిస్ా్రు. భిక్షు అనేది ఆయ్న బ్బరుదు అయితే ఇత్ను భిక్షువు కాదు సనాూసి కాదు

బౌదధ మతావాలంబ్బ కాదు స్ాంఖూ సూతారలకు “స్ాం ఖూ పరవచనం “ను యోగ సూతారలకు అంటే వాూస మహరిి రాసిన దానికి “యోగ వావరి్కం
“,బరహీ సూతారలకు “విజఞానామురత్ం “అనే మయడు మహా భాషాూలను రాసిన ఘనుడు విజఞాన భిక్షువు.
ఈశిర గలతా భాషూం, స్ాంఖూస్ారం, యోగ స్ార సంగీహం స్ాంఖూ స్ారం, మొదల ైన ఇత్ర గీంధాలు కూడా రాశ్ాడు దురదృషా వశ్ాత్ు
్ ఆయ్న
రచనలను సంపుతీకరించటం కాని ఆంగే ం లోకి అనువదించటం కాని జరగ లేదు ఈయ్నను పరోక్ష బౌదుధడు అన్న అంటారు

వేదాంతానిన స్ాంఖూం తో సమనియ్ పరచాడు. స్ాంఖూం లో చెపిపన పరిణామ వాదం వేదాంత్ుల పాలిట చింతామణి . అదెైితానిన
వాూవహారికం గా, మిగిలిన దెైిత్ విశిస్ా్స్ాాదెైిత్ భేదా, భేద దరశనాలను పార మారిధకం గా పరిణామ వాదం సీికరించింది. భిక్షువు పరిణామ
వాదానిన ఒపుపకరవటమే కాక స్ాంఖూం లో ఉనన పరకృతి పురుష దెైితానిన పురుష బహుతాినిన వేదాంత్ సూతారలలో చేరాచడు.

బరహీ మీమాంస లో జీవాత్ీ యొకక బహుత్ిం కన్న పిస్ ుంది క నిన శ్ోేకాలలో. స్ాంఖూం లోని పురుష ఆత్ీత్ిం బరహీ మీమాంస లో
ఇబాంది కలిగిస్ ుంది. “ఆతేీతి త్ూప య్ంతి “అనే సూత్రం లో పరమాత్ీ కే పరమారధం లో ఆత్ీతాినిన చెపిపంది. అయినా స్ాంఖూంవేదాంత్ం తో భేదించలేదు. కారణం వాూహరాకికాత్ీ అయిన జీవుడికి ఇత్ర వివేక జఞానాలు మోక్షానికి స్ాధనాలుగా చెపపటమే ఇది రండు

దరశనాలకు సమీత్ మైన విషయ్మే. కనుక శుీతి, సీృతి లలో పరసిదధం గా చెపప బడిన నానాత్ి ఎకతాిదులకు స్ాంఖూం లో వాూవహారిక
పరమారధ భేద దృషిాలో స్ాంఖాూనికి వేదాంతానికి మధూ భేదం తొలగి పో యింది అందుకే స్ాంఖూ సిదద ాంతాలవివరణ మే వేదాంత్ం లో కన్న పిస్్ ో ంది

ల్మబ్బనట్సజ
ల్మ బ్బనత్్ో్ పూరల్ పేరు గాట్స ఫీరడ్ విల్ హెల్ీ ల్మబ్బనట్సజ . ల ైసిశగ్ నగరం లో 1648 లో జనిీంచాడు. అకకడి య్యని వరిసట లో న్నతి శ్ాస్ా్ానిన
బో ధించాడు త్ండిర చిననత్నం లోనే మరణించాడు కషా పడి సియ్ం కృషి తో త్రక గణిత్ శ్ాస్ా్ాలలో అపార పాండితాూనిన స్ాధించాడు. పదారధ

విజఞానం పై మోజు ఎకుకవ. విదాూరిధ దశ లోనే అమోఘ పాండితాూనిన పొ ందటం వలే ఆచారూ పదవి లభించింది. త్న కునన విజఞానం ఒకక
విదూకే పరి మిత్ం కాకూడదని భావించాడు. రాజు దగీ ర ఉదయ ూగం లో చేరి ఈజిప్ా పై జైత్ర య్ాత్ర చేయ్టానికి పదానలుగవ లూయిా ని
పేరరేపించాడు. కాని అత్డు స్ బుదగా ఉండి పో వటం వాళళ నెపో లియ్న్ దీనిన గమనించి లాభం పొ ందాడు.
దేశమంతా పరూ టంచిన ల్మబ్బనట్సజ ఆరానల్్ , హెమగేన్స మొదల ైన పరముఖులను
సందరిశంచాడు. సిపనోజఞ ఇత్ని సేనహానిన కాదను క నానడు దీనితో క ంత్ కుంగి

పో య్ాడు. మైన్్్ రాజు చని పో యిన త్రాితా బరన్స విక్ రాజు గీంధాలయ్ పరూ వేక్షక

ఉదయ ూగానిన ఇచాచడు. ఇకకడ బరన్స విక్ వంశ చరిత్ర రాశ్ాడు. చివరి రోజులోే రాజు
దయ్ లేక పో వటం వలే కాలం గడవటం కషా మైంది. హారోవార్ రాజు జఞరిజ రాజూ

నిరాిహక సభను జరీన్న నుంచి ఇంగాేండ్ కు మారేచశ్ాడు. రాజు ల్మబ్బనట్సజ ను త్నతో
తీసుకు వెళళ లేదు. అలప బుదిధ అని, నాసి్ కుడని అపకీర్ ి పొ ందాడు. ల్మబ్బనజ్ 1716
లో మరణించాడు మరణించిన త్రాిత్ అత్ని అంత్ూ కిీయ్లు కూడా ఒక న్నచుడికి
చేసి నటు
ే చేశ్ారు. మరణానంత్రం పరజలు బుదిధ తెచుచక ని అరధం చేసుక నానరు.

వివిధ దరశనాలను ఏకం చేయ్టానికి కృషి చేశ్ాడు. పో ర టే స్ ంటు
ే కేధలికుకల మధూ

స్ామరసూం స్ాధించటానికి పరయ్తినంచాడు. చెైనా సంసకృతిని మచుచ క నానడు.
ఉనేస్ో క లో ఆదరశ దారశనికుడు గా ల్మబ్బనజ్ ఉండ త్గిన వాడు అని ఫిలిప్ వెైనర్
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భావినాచడంటే ఇత్ని గొపప త్నం ఎలాంటదయ తెలుస్ో్ ంది. వాదాలతో అనవసర కాల క్షేపం చెయ్ూకుండా విజఞాన సమరపణకుసరి స్ామానూ
భాష ను ఒక దానిన సృసిాంచ టానికి ల్మబ్బనట్సజ కలల కనానడు.

గణిత్ం లోనూూటన్ కనుక కనన “కాలుకయలస్ట్ “గణితానిన ఆవిషకరించటం లో ల్మబ్బనట్సజ కూ గణ న్నయ్ పాత్ర ఉంది. ఎవరు ముందు అని వాదం
పరిగింది. ల్మబ్బనట్సజ కన్న పటా న స్ాం కేతిక పరి భాష నూూటన్ పరి భాష కంటే గొపపది.
ల్మబ్బనట్సజ దారశనిక పధ్ధ తి లో దరవూ భావం అనేది ఉంది. అధికారం. పధ్ధ తి. గయఢ పధ్ధ తి లో తారికక సతాూనిన భయతారధ సత్ూం ఉనానయి డేకార్్
లాగా ఆధునిక విజఞానానిన జయడించాడు. ఒక భౌతిక దరవూం ఆధారం గా ఏకత్ిసూత్రం కనుకరకవటానికి ల్మబ్బనట్సజ పరయ్తినంచాడు. “అరిస్ా ాటల్
కౌగిలి నుంచి నేను విడి పో యి డేమకీటస్ట్ చెపిపన పరమాణువాదానిన, శూనూ వాదానినపరమాణువులను అంగలకరించాను. ఇది నా ఊహకు
దగీ ర గా ఉంది. గణిత్ శ్ాస్ మ
బ్బందువుకే సత్ూత్ి, వాస్ వికతాిలు ఉనానయి. ఈ జీవ
ి ుకు కు భిననంగా ఉనానయి. అతి భౌతిక శ్ాసీ్ య్
ి

అణువు (మొనాడ్)ఒక శకి్ ఎకానకమే. ఇది ఆత్ీ వంటది “అంటాడు ల్మబ్బనట్సజ . డేకార్్. గతి శ్ాస్ా్ానిన ఇత్ను ఒపుపకరలేదు “కాిం టట ఆఫ్
మోషన్ “ నిత్ూం అంటాడు డేకార్్ దీనికి వూతి రేకం గా నియ్త్ దశలో జరిగే గతి యొకక కాిం టట నిత్ూం అనానడు ల్మబ్బనట్సజ . దీనికే శకి్
నిత్ూత్ి సూత్రం అని పేరు. దరవూ కణానిన ఒకే స్ా్నం లో ఉంచటాని కైనా బలం కావాలి. సి్ తి శకి్ ఉనన వసు్వు కైనా చెైత్నూం గా ఉంటుంది
అనానడు. పరతి జీవ అణువుకు అంత్ రంగిక సిభావం ఉంది. జీవ అణువుల నానాత్ిం అంగల కారమే

జీవ అణువులు కేవల జీవ అణువులు, ఆతాీ సిపరిట్సస అని మయడు రకాలు జీవాణువులు పరసపర పరతికిీయ్ా రహిత్లుగా ఉంటాయి శ్లీణుల
యొకక అనా వసూకత్ (కంటన్ జంట్స)పరాూప్ కారణం అయిన ఈశిరుడే. ఇదే ల్మబ్బనట్సజ ప రాూప్ హేత్ు సూత్రం. ల్మబ్బనట్సజ పదధ తిలో అవి భక్
తాదాత్ీయ సూత్రం(identity of indiscernibles), సంపూరణతా(plentitude ) సూత్రంఉనానయి.

ఉండవలసి నంత్ అసి్ త్ిం ఉంది అని

సంపూరణతా సిదధ ాంత్ం చెబుత్ుంది కన్న పించే పరపంచం సుస్ా్పిత్ దృశూం (bene funda te ))సరి జీవాణువుల సహా అసి్ త్ిమే (కర ఎకిస సే్ న్స

)ఆకాశం అనానడు. ఇది సరి స్ామానూ ఆవ కాశం. దీనికి భిననం గా వూకీ్ అవకాశం పరతి బ్బమిాంచే జీవాణువు యొకక పరి పూరణత్ అని పరతి
పాదించాడు. ఈ రండు భౌతిక శ్ాస్ా్ానికి బాగా ఉప యోగ పడా్యి.
సదురసూం లేని ధరుీల కీమ వూవసథ నే కాలం అనానడు ల్మబ్బనట్సజ . ఇవి ఒక దాని త్రాిత్ ఒకట ఉంటాయి ఇత్ని కాల నిరిచనం అరధం అవటం
కషా ం. జీవాణువు పరిణామ ధరాీనిన అంగలకరించిన కాలం యొకక య్దారాధనిన ల్మబ్బనట్సజ నిరాకరించాడు జీవాణువుల “గవాక్ష రాహిత్ూం “ఒక
పదద అడ్ ంకి.ఇది జఞాన మీమాంసలో చాలా చికుకలు తెచిచంది త్నకు ముందునన పూరి సిదధ ాంతాలను సమనియ్ పరచటానికే కృషి చేశ్ాయిే
ఈశిరలయ్ జఞానం అంటాడు. ఇదేవూకీ్ సహాయ్ జఞానం. కేవలం జీవాణువులను నిరూపించే జఞానం నికుీసా మైనది. ఈ రంటకి మధూ పరకృషా
పరభావం ఉనన జీవాణువు లను పరదరిశంచే మహన్నయ్ మానవులునానరు అనానడు.

ల్మబ్బనట్సజ సిదధ ాంతాలన్నన సంసరాీలు అసతాూలు, పరతి పాదనా ఉదేదశ విదేయ్ం రూపం లో ఉంటాయి. “జీవాణునవులు అనేకం “అనే వాకూం
మాత్రం సంపరస్ాన త్ీకమయ కాదు ఉదేదసూ విదేయ్మయ కాదు. ఈ పరపంచ విసహాయ్ం లో ల్మబ్బనట్సజ వెైవిధూం. స్ాంపరదాయ్ దారశనిక వరాీనికి

ఆధునిక తారికక భాషా శ్ాస్ ి వాదానికి మధూ గొపప సమనియ్ము స్ాధించిన వాడు ల్మబ్బనట్సజ . సత్ూం కేవలం నామాలు మయలాధారం కలది
కాదు అనే ల్మబ్బనట్సజ ఉకి్ని తారికక భాషా వాదం లో గొపప స్ా్నం పొ ందింది.

వలే భా చారుూలు
పరబరహీ సరి ధరాీ శీయ్ మని వలే భా చారుూల మత్ం. పరబరహీ త్నను తాను ఈ జగత్ు
్ గా చేసుక ంటాడు. ఎవడి నుండి సరి

భయతాలూ పుటుా త్ునానయో అలాంట బరహాీనికే కర్ ృత్ిం ఉంది. ఇది ఆయ్న కు సిభావమే కాని శంకరుడు చెపిపనటు
ే మాయ్ తో కూడినది

కాదు. బరహీ కర్ అయితే జీవులలో తార త్మాూలేందుకు ఏరపడా్యి అనన దానికి వలే భా చారుూలు ఆయ్నలో పక్షపాత్ం. లయ్ విషయ్ం
లో నిరదయ్ా ఉనానయ్ని చెపాపడు ఇది పరబరహీ దయ షం కాదు అనటానికి మయడు సమాధానాలు చెపాపడు. జీవుల కరీల ఫలానిన
బరహీం

సఫలం చేశ్ాడు కనుక వెైషమూదయ షం ఆయ్నకు అంటదు. త్న సరి సమ ఈ విషమ సృషిా అవసరం కనుక

స్ామరాధయనిన పరదరిశంచాటానికే సరి సృషిా ని బయ్టకి తెచాచడు కనుక విషమ దయ షం అంటదు, ల్మలకు అవకాశం లేదు కనుక విషమ దురషిా
లోపం అంటుకరదు అంటాడు వలే భుడు ఈయ్న1474. లోచంపా రణూం లో జనిీంచి 1531లో మరణించాడు విషు
ణ స్ాిమి మత్ం లో “ఆచారూ
“పదవి పొ ందాడు. ఆ సంపరదాయ్ానికి చివరి వాడెైన బ్బలి మంగళ ఆచారుూడుఈయ్న గురువు

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

విజయ్ నగర స్ామారజూ చకీ వరి్ శ్రీ కృషణ దేవా రాయ్ల ఆస్ాథనం లో వలే భా చారుూలు
వాదం లో శంకారా దెైితానిన ఓడించాడు పుషిా వాడ భకీ్ కి పరధమ ఆచారుూడు వలే భుడు

విషు
ణ స్ాిమి మత్ం లో రుదరసంపరదాయ్ానికి చెందినా వాడు వలే భుడు బరహీ
సూతారలకు అనుభాశూం రాశ్ాడు పదహారు స్ో్ తారలను రాశ్ాడు మహా జఞాని మహా బహాక్

శ్లఖరుడు మహా వేదాంతి అని పించుక నానడు త్న పుషిా వాడ మత్ పరచారానికి అనేక

పాఠ శ్ాలలను ఏరాపటు చేశ్ాడు. రామానుజ మాధవ నిమాారాకరుల వేదాంతానిన త్న

వేదాంత్ం లో చొపిపంచాడు వలే భా చారుూలు

నేను అనేకం గా అవుతాను అనే శుీతి వాకూం పరబరహీ త్న ఇచచ పరకారం పూరణ

మైన ఆనందానిన మరుగు పరచి జీవ సిరూపానిన గీహిస్్ ాడు. ఈవిషయ్ం లో అవిదూ
లేక మాయ్ సంబంధం లేదు. అగిన నుండి విసుఫలింగాలు వచిచ నటు
ే జీవులు

పరమాత్ీ నుండే ఉదా విస్ా్యి. కనుక జీవ నానాతాినిన అంగలకరించాడు వలే భా చారుూలు. ఉత్పతి్ , వినాశం లేక పో వటం వలే జీవుడు
నిత్ుూడే. ఇత్డు జఞాత్. మాత్రమ. జఞానం అత్ని ధరీం. జఞాన రూప మైన ధరాీనికి, జఞాత్ుర రూప మాయిన ధరిీకి కాంతికి సూరుూడికి ఉనన
సంబంధం లాంటదే. జీవుడికి పైకి వెళళటం మోక్ష కారక మైన గతి. జీవుడు అణుసిరూపుడు. త్న సహజ జఞానం చే చెైత్నూ రూపం గా
వాూపిస్్ ాడు.

సురూతి పరమాణం చేత్ జీవుడు పరబరహీ అంశమే.బరహీ అంశి.బరహీకు
పాముశత్ిం, నిరంకుశత్ిం ఉందని సురూతి ఒపుపక ంది. కన్న పించే సృషిా అంతా
సృషిాకి పూరిమే ఉంది కన్న పించేదంతా సత్ూమే అని శుీతి వాకూం కనుక జగత్ు
్

సత్ూమే. మటా , కుండలో భాగమై నటు
ే జగత్ు
్ కూడా బారహీ లో భాగమే. వలే భ
మత్ం లో జగత్ు
్ , సంస్ారం ఒకట కాదు. ఇది ఇంకే మత్ం లోను కన్న పించని

విషయ్ం. అజఞానం టో పుటా న సంస్ారం జఞానం వలే నశిసు్ంది జగత్ు
్ సదూ
ర పం.

దానికి నాశనం లేదు. ఈ మత్ం లో మోక్షానికి జఞానం కంటే భకి్కే ఎకుకవ పారధానూం

ఉంది. జఞాన సహజ భకీ్ మహా స్ాధనం. భకి్లో మరాూదా, పుషిా అని రండు రకాలు.
మొదటది పరమేశిరుని చరణార వినాదలపై భకీ్, రండయ ది భగ వంత్ుని ముఖార

విందము పై భకీ్. మరాూదా భకీ్ వేద సిదధం. పుషిా భకీ్ వేద నిరపేక్షం. సిత్ంత్రం.
మరాూద భకి్కి కి స్ాయ్ుజూమే ఫలం. పుషిా భకి్కి ఫలం అభేద బావన. మరాూదా
భకి్లో ఫలా పేక్ష ఉంట, పుషిా భకి్లో ఫలా పేక్ష లేదు. మరాూదా భకి్కి అంబరలషుడు
పుషిా భకీ్ కి

వేరపలే గోపికా సీ్ ిలు ఉదాహరణ. ఇందులో శ్రీ కృషణ ల్మలా

రస్ానుభావానిన వరజ భామలు పుషకలం గా అనుభ వించారు.

జఞన్ లాక్
జఞన్ లాక్ ఇంగాేండు దేశం లో బ్బరసాల్ నగరం దగీ ర రింగ్ టన్ లో 1632ఆగస్ట్ా29 న జనిీంచాడు. వెస్ట్ా మినిసా ర్ సూకల్ లో చదివి ఇరవెై

వ ఏట ఆక్స ఫర్్ య్యని వరిసట లో చేరాడు కాని పూరల్ చేయ్లేదు వెైదూ, మోడరన్ సైనడల మీద దురషిా స్ారించాడు. ఆషీే రాజు గృహ
వెైదుూయ్ాూడు. రాజు తో పరిచయ్ం రాజకీయ్ాలు దారి తీసింది. ఒక వర్ క సంస్ కు కారూ దరిశ గా పని చేశ్ాడు. మయడేళళళ ఫారన్స దేశం లో

ఆరోగూం బాగు పరుచకరవటానికి ఉండి పో య్ాడు. 1679 లో ఇంగాేండ్ కు మళ్ళళ వచాచడు. శ్ాఫ్ట్ ్ బరల రాజు సహచరుడు గా ఉండటం వాళళ తీవర
వాదిగా అనుమానింప బడా్డు. రాజు1682లో హాలండ్ కు పారి పొ తే లాక్ కూడా అకకడికే చేరాడు. 1689 లో విలియ్ం రాజు మేరల రాణి
సింహాసనం అధిషా ంి చే దాకా అకకడే ఉండి పో య్ాడు. సర్ ఫారనిసస్ట్ సుశ్ాం తో ఓ.ట్సస వదద నివాసం ఉనానడు. 1704 లోఅకరాబర్28 న 72ఏళళ
వయ్సులో అకకడే చని పో య్ాడు. “ఫాదర్ ఆఫ్ కాేసికాల్ లిబరలిజం “అని లాక్ ను గౌరవం గా పిలుచు క ంటారు. బ్బరటష్ మేధా పరంపరలో

లాక్ ఒకడు. రాజకీయ్ వేదాంతానిన, ఎపిసా మాలజి ని వాూపి్ చేసిన చింత్నా పరుడు. ”continuation of consciousness తో వూకి్తాినిన
రుజువు చేసి మొదట వాూపి్ చేసినవాడు లాక్ అత్ని పరభావం కాంట్స, రూస్ో హూూమ్ ల పై అధికం. వోల ర్,
ధా రూస్ో భావాలకు స్ాకటష్ ఎన్
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ల ైటేనెీంట్స థింకర్స కు అమరికన్ రివలూూష నరలలకు లాక్ భావాలే పేరరకాల ైనాయి అమరికా లో డికేరేషన్ ఆఫ్ ఇండి పండెంన్స పై లాక్ పరభావం
ఉంది

జఞానం ఉత్పతి్ , నిశచయ్త్ిం పరి మితి అనే విషయ్ాల మీద చింత్న చేశ్ాడు జఞన్ లాక్. An
essay concerning human understanding “అనే ఉదీ ంా ధం రాశ్ాడు మొదటోే ఏమీ లేకుండా ఉండే

మనసుస త్ను గీహించిన భావాలను దాని పై రాసుక ంటుంది. భావం అంటే ఆలోచించేటపుపడు

అత్ని బో ధకు ఏది విషయ్ం అవుత్ుందయ అది అనానడు. భావాలు అంత్రాావాలు, అంత్రూాత్
త్తాిలను సతాూలను నిరాకరించాడు. మనసుస మయడు రకాలుగా భావాలను గీహిస్ ుంది.
ఇందిరయ్ాల దాిరా, గీహిస్ ుంది. రండు సంశయించటం, తో ఆలోచించటం అనే “అను చింత్న
“దాిరా గాీహిస్ ుంది.మయడు –ఒక వసు్వు ఇంకర దాని పై మారుప తెచిచనపుపడు అంటే “పరత్ూక్ష
అనుచిన్ న” దాిరా గీహిస్ ుంది అంటాడు లాక్.

ఘనత్ిం, విస్ ృతి, ఆకారం, చలనం అనేవి దరవూం లోని పరతి కణానికి చెందిన గుణాలు అనానడు. వీటని” పమ
ైి రల కాిలిటీస్ట్”అని పిలిచాడు

దరవూం లో ఇందిరయ్ గోచరాలు కాని సూక్షీ దరవూ భాగాల నిరాీణం ఉంది వాటకి చలనమయ ఉంది . వీట వలేే రంగు రుచి ధిని మొదల ైన
శకు్లు దరవాూనికి వచాచయి అని చెపాపడు. వీటని “సకండరి కాిలిటీస్ట్” అనానడు. భౌతిక దరవూం మానసిక దరవాూల సిరూపం మనం
తెలుసుకరలేమనానడు లాక్. దరవూం అవిజఞాత్ం అనానడు అది మనలో భావాలను కలగా జేసే శకి్ ఉనన గుణాలకు అధిషా ానం అని మాత్రమ
చెపప గలిగాడు.

ఈశిర అసి్ తాినిన ఆవిషకరించటానికి అవసరమైన సతా్ అనే వాదానిన లాక్ నిరాకరించాడు మానవ అసి్ త్ిమే దేవుని అసి్ త్ిం అనానడు
జఞన్ లాక్. మన భావాలోేని పరసపర సంవాదమే వసు్ త్త్్ వం యొకక జఞానానిన మనకు అంద జేస్ ుంది అనానడు. అంటే గుణాలు పరకృతిలో
సింత్ అ సి్ తాినిన కలిగి ఉంటాయి. గుణాలు ఏ దరవూం లో ఉనానయో అలాంట దరవూ విషయ్మై ఇందిరయ్ాలు మనకు అంద జేసే వాస్ విక
అనుభవాల వలన మనకు వసు్వుల య్దారధ జఞానం లభిసు్ందని లాక్ అభి పారయ్ం

లాక్ చెపిపన జఞాన సిదధ ాంత్ం వలే కీర్ ి బాగా పరిగింది. నెైతిక సూతారలను రాజ న్నతికి, మతానికి త్న సిదధ ాంతాలను అనియించటం కరసమే

లాక్ జఞానం యొకక పరిమితి, పారమాణాూలను పరిశ్రలించాడు. నెైతిక సూతారలకు తారికక ఆధారానిన కలిపంచే పరయ్త్నం చేశ్ాడు. అయితే
ఇందులో పదద గా ముందుకు వెళళ లేక పో య్ాడు. పరతి మనిషి ఇత్రులతో సమూక్ బుదిధ, అంత్రాత్ీను కనుగొన గలిగిన పరకృతి నియ్మాల
ననుసరించి మలగితే అందరు మనుషులు సమానం గా భావించి త్న, ఇత్రుల పారణాలకు స్ాిత్ంతారయలకు ఆసు్లను కాపాడటానికి నేర శిక్షను

త్నకునన శకి్ య్ుకు్లను సదిినియోగం చేసుక ంటే దేశం సుభిక్షం గా ఉంటుంది అనానడు లాక్ పండిత్ుడు. రాజుకునన నిరంకుశ
అధికారానిన లాక్ ఖండించాడు. స్ామానుూల సంక్షేమానిన దృషిాలో పటుాక ని రాజు చటాాలు చేసి అమలు చే య్ాలని కరరాడు. పరజఞభిపారయ్ానికి
వూతిరేకం గా ఉనన చటాాలను,, పరభువును తిరసకరించే అధికారం పరజలదే అని నిరదవందం గా చాట చెపాపడు జఞన్ లాక్ మహాశయ్ుడుదీనినే
ఉదార వాదం అనానడు
మత్ విషయ్ం లో కూడా ఈ ఉదార వాదానిన వాూపి్ చేశ్ాడు లాక్. దేవుడు వంచకుడు కాదనానడు. ఈశిర ఆవిషాకరం అంతా సత్ూమే
అనానడు దేవుని అసి్ త్ి పరచారం కరసం ఏరపడ్ మత్సంస్ ల పరయోజనాలు పరభుత్ి పరయోజనాలకు భిననమైనవి. పరభుత్ిం అంటే పారణం

సిత్ంత్రం ఆసి్ హకుక వంట పౌర హకుకలను కాపాడే సమాజమే అని నిరిచించాడు. రాజ కీయ్ ధరాీలకు పరతూె క మత్ విశ్ాిసం అవసరం
కాక పో యినా, సిధరాీనిన నిరిహించటానికి దేవుని పై నమీకం చాలా అవసరం అని తేలిచ చెపాపడు జఞన్ లాక్,

డేకారేాస్ట్
”ఆధునిక దారశనిక పిత్ “అని పించుక నన రలనె డేకారేాస్ట్ 1596 మార్చ 31న ఫారన్స దేశం లో జనిీంచాడు పేే టో త్రాిత్ మళ్ళళ క త్్

సిదధ ాంతానిన పరతిపా పదించి పరసిదధ ి కకికన వాడు డేకార్్ . శ్రీ మంత్ుల ఇంటలో పుటా ఉత్్ మ విదాూ వాూసంగానిన స్ాధించాడు దరశన శ్ాస్ ంి

మీదనే మొదట నుంచి మోజు ఏరపడింది. లాఫ్టేే చ్ట జేజూయిట్స కళా శ్ాలలో విదూ నేరిచ గణిత్ం లో పారవీణాూనిన పొ ందాడు.. నిరంత్ర చింత్నా

పరుడు. సైనూం లో చేరి పని చేశ్ాడు. దీనితో పరపంచాను భవం కలిగింది. చాలా దేశ్ాలు తిరిగాడు. అనేక కలలు వచేచవి. మనసు వాూకులం గా
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ఉండేది. అపుపడు స్ాిధీన మనసకత్ తో త్న కలలనిన త్న దరశన శ్ాస్ా్ానుభవమే నని, కలలోే పొ ందిన ఉపదేశ్ాలనిన అమోఘాలని
నిశచయించుక నానడు.

సహజం గా డేకార్్ పిరికి వాడు. పుణూ సిభావం ఉనన వాడు.

గల్మలియో భయ చలన సిదధ ాంతానిన సమరిధంచాడు. తాను రాసిన
గీంధాలను పరచురించాడు. సీిడెన్ రాణి కిీసా న్
ీ ఆహాినం పై హాలండ్

వెళాళడు. తెలే వారు ఝామున అయిదు గంటలకు త్నకు రోజు

దరశన శ్ాస్ా్ానిన బో ధించమని కరరింది అలానే చేశ్ాడు. చలి బాధకు
త్టుాకరలేక పో య్ాడు. ఊపిరి తిత్ు
్ లు చెడి పో య్ాయి. 1650
లోఫిబరవరి

న య్ాభై

నాలుగేళళకే

డేకార్్

అకాల

మరణం పొ ందాడు వాడు రోమన్ కేధలిక్ మత్ం వాడు ఆయ్న
రాసిన ఫస్ట్ా ఫి లాసఫీ పుస్ కం ఎనోన య్యని వరిసటీలలో

బో ధనా గీంధం గా ఉంది

డేకార్్ దరశన శ్ాస్ ్ి ం లో జఞానానికి ఎకుకవ పారముఖూత్ ఉంది. సమూక్ నిరణయ్ స్ామరధ యం, భరమ, వివేకం మనుషుూలకు సహజం,

సమానం అనానడు డేకార్్ .. వెైయ్కి్క బౌదిధక వాదం డేకార్్ తోనే పారరంబ మైంది అంత్ట వరకు చరిచ ఆది పత్ూం లోనే స్ాగి పో యింది. “నేను
త్లుసు్నానను కనుక నేనునానను “అనేవాకూం తో డేకార్్ త్న దరశన శ్ాస్ా్ానిన పారరంభించాడు. దీనికి ముందే ఆత్ను క నిన విధి విధానాలను,
నియ్మాలను రూపొ ందించు క ననటు
ే డేకార్్ మరణా నంత్రం వెలువడిన “రగుూలే “అనే పుస్ కం లో ఉంది. మనసుసను య్దారాదలను అప
వాదం లేని నిరణయ్ాలను చేసే టటు
ే మనసును పరవరి్ంప చేయ్ాలనానడు. మానసిక శకు్లకు అనుగుణం గా చిత్్ శుదిధ తో సపందించాలి. మన
మనో నిశచయ్ానిన ఇత్రుల భావాలకు త్లకగిీ వదిలి పటా రాదు సరళ, సంకీరణ జీవులనినట విషయ్మై పరలక్షించి దేని నుండి జఞానం పొ ంద
వచోచ దానిని గాీహించాలి.

క నిన భావాలు ఆన్ రికాలు కాక పొ తే జఞానం అనేది రాదు అని అభిపారయ్

పడా్డు. దీనికి కావాలిసన హేత్ువులను గణిత్ శ్ాస్ ంి నుంచి గీహించాడు. గణిత్ం

పై డేకార్్ కు అమిత్ గౌరవం అందుకే “గణిత్ం యొకక మయలం దృఢ పరతిషిాత్ం.
ఆ మయలం పై గణిత్ శ్ాస్ా్ాని కనన ఎకుకవ గొపప స్ౌధానిన కటా టం అస్ాధూం అని
తెలుసు క ని నేను ఆశచరూ పో య్ాను “అని రాశ్ాడు.
త్నకు ముందునన దారశనికుల భావాలేవీ నచచలేదు డేకార్్ కు. నిశిచత్

జఞానం ఎకకడ లభిసు్ందయ అని తీవర అనేిషణలో పడి గణితానిన ఆధారం గా
చేసుక నానడు. సందేహాలకు చోటు లేని నిసచయ్త్ిం గణిత్ం వలే నే స్ాధూం

కనుకు దీనిన త్న దరశనానికి అనుసంధానం చేసుక నానడు. దీనికరసం ఒక పరస్థ ా
ఘటా ం అవసరం అని పించింది. సయింట్స అగసీాన్ చెపిపన “సందేహ పధ్ధ తి “ని గీహించాడు. “నేను ఆలోచిసు్నానను కనుక నేను ఉనానను
“అనే సియ్ం విదిత్ం చేసే వూకీ్ నిషా మైన ఆలోచనల ఆధారం గ మిగిలిన సతాూలను దీని నుంచి రా బటా టానికి పరయ్త్నం చేశ్ాడు. సందేహించే
వాడి ఉనికి సందేహం లేనిది కనుక సందేహ పదం కాదు అనానడు. తాను ముందు చెపిపన వాకాూనిన పరస్థ ానం గా తీసుక నానడు డేకార్్
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“దేన్నన నేను సపషా ం గా సమగీం

గా నేను గాీహిస్్ ానో అది సత్ూం అని
సీికరిస్్ ాను “అని చెపాపడు. సింత్
చెైత్నూం లాగా ఏది ఏది సపషా ం గా పరి
పూరణం గా. కన్న పిస్ ుందయ

అదంతా

సత్ూమే నంటాడు. నిశచల మనసుస
నుండి ఉదా వించే భావాలు సపరమాణ

జఞానం అనానడు ఇందిరయ్ సంవేదనాల

కంటే భౌతిక దరవూం భిననమైనది. ఈ
గుణాలు అసపస్ాాలు. ఇవి వసు్ నిసా ం
కావు. అంటే క త్్ అతి భౌతిక వాదం

ఇందులో చేరిందని తెలుస్ో్ ంది. శరలరానికి
మనసుకు మధూ ఉనన వెైరుధూం మరల
బల

పడింది

డేకార్్

వాదం

లో.

మానవుడు కూడా య్ంత్రమే అయినా
అత్నిలో

మనసును

సంవేదనలు

దేవుడు,

ఆలోచించే

ఉంచాడు మనిషికి ఉనన
గాీహక

శకి్,

చలనం

మొదల ైన సిరూపం చేత్ శరలరం లో
విజఞతికి చెందినా మనసు ఉంది ఎకకడయ

శరలరం తో సంసరీ ం కలగ జేసు క ంటోంది

అని భావించాడు. ఈ సంసరీ ం అనేది
మాన వ మసి్ షకం లో ఉనన “పైన్నయ్ాల్
గీంధి (అమృత్ గీంధి)లో జరుగుతోంది

అని చెపాపడు డేకార్్. ఇకకడే మనసు-

నాడుల నుంచి వేదనలను గీహించి, నాడీ
కణాల

గుండా

“ఆనిమల్

సిపరిట్సస”దాిరా చలానాలను కలిగిస్్ ో ంది

అనానడు. కాని డేకార్్ చెపిపన ఈ విషయ్ాన్నన భావ వాదులు, భాషా శ్ాస్ ి వేత్్లూ అంగలకరించలేదు. అయితే ఇది భావ వాదానికి నాంది అని
నిససందేహం గా చెపప వచుచ ఇదే డేకార్్ స్ాధించిన ఘన విజయ్ం

దరవూం కంటే మనసుస నిశిచత్ బుదిధకి శ్లీషాం అని తెలిసింది. దీని పై ఇంకా సపషా మైన సిదధ ాంతాలను ఆ త్రాిత్ ఎపుపడయ కాని కాంట్స,

హెగల్ లు చెపప గలిగారు. దేవుడు, బయ్ట పరపంచం లను నిరూపించటానికి డేకార్్ పరయ్తినంచాడు. మనసు నుండి బాహూ పరపంచానిన

ఉతాపదినాచటా నికి సిదధ ాంతాలు చేశ్ాడు. మనసు నుండి భౌతిక దరవాూనిన వేరు చేసి వాట మధూ సంబంధానిన ఏరపరచాడు. దీనినే ఈశిరుడు
అనానడు. “ఏది నాకు భిననం అయిన దంత్టని సృషిాంచిందయ , అలాంట అనంత్ం నిత్ూం సిత్ంత్రం సరిజా త్ిం అయిన దరవూమే దేవుడు లేక
ఈశిరుడు అనానడు డేకార్్ . దేవుడుత్పపక వివేకవంత్ుడు. ఈశిర అసి్ తాినిన ఆయ్న సిరూపం నుండి వేరు చేయ్లేము అంటూ” ఒక
తిరభుజం లో మయడు కరణాలు కలిసే్ రండు సమకరణాలకు సమానం” అనే గుణం తిరభుజం సిరూ పానునంచి ఎలా వేరు చేయ్ లేమో ఇదీ అంతే
అని ముడి పటాాడు. కాంట్స అసి్ త్ిం విశ్లష కరటలో చేరదు అని తేలాచడు.

ఈశిరుని పరి పూరనత్లో శ్రల పరి పూరణత్ ఉంది కనుక ఆయ్న వంచకుడు కాదనానడు డేకార్్ . సహజ పరకాశం కలది అంతా సత్ూమే

ననానడు. మన ఇందిరయ్ాలు మనలిన ఎపుపడూ వంచిస్ా్యి అనే భావం నుంచి డేకార్్ బాహూ పరపంచ సిభావానిన సపసా పరచ టానికి

య్తినంచాడు. డేకార్్ మత్ం లో విస్ ృత్ మైనదీ, పరిణామ శ్రలం కలది త్పప ఈ విశిం లో ఇంకేదీ లేదు. “ఆరిక మిడీ స్ట్ లాగా డేకర్్ “భౌతిక
దరవాూనిన,చలనానిన నాకు ఇసే్ ఈ విశ్ాినిన అంత్టని నేను మళ్ళళ నిరిీస్ా్ను “అని పరతిజఞా చేశ్ాడు
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విస్ ృతి ని విస్ ృత్ మైన దాని కంటే వేరుగా చూడలేము అనానడు. దేశం లేక వసు్వు లోపల ఉండే పరదేశం, దానిన ఆకీమించి ఉనన

దరవూం పరసపర భినానలు కావు. మనంచూసే చూపు ను బటా తేడా గా కన్న పిస్్ ాయ్ంటాడు. వసు్వులో విసు్ాతి దాని విశ్లషణం. అని త్న
భౌతిక శ్ాస్ా్ానికి జఞమటీర ని జయడించి చెపాపడు మరి నానాతాినికి కారణం ఏమిట ?చలనం ఉషణ ం కాంతి అంటాడు మనసుస –శరలరం ల గురించి

చెబుత్ూ భౌతిక సూతారలకు లకంగని దానిన మనసుకు ఆపాదించాడు ఈశిరుడే చలానికి పరధాన కారణం మొదట చలనం ఆయ్న కలిపంచిందే.
అపపట నుండి విశి చలనం నిరాటంకం గా జరిగి పో తోంది అనానడు.
డేకార్్ దెైిత్ వాదిఅయినా వూకి్ లో కన్న పించే మనసుస శరలరాల ఐకూత్ను, పరత్ూక్ష, అంత్ర్ జఞానానిన కాదన లేదు. బాహూ పరపంచం

విషయ్ం లో డేకార్్ చెపిపంది అతి భౌతిక శ్ాస్ ి మయల స్ారమే. అత్ని దృషిాలో దరశనం వృక్షం లాంటది. దాని మయలం అతి భౌతిక శ్ాస్ ంి .
క మీలు భౌతిక శ్ాస్ ంి . మిగిలిన విజఞాన శ్ాస్ా్ాలన్నన దాని శ్ాఖలే. ఈశిరుడే పారధమిక దరవూం. మనసు, భౌతిక దరవూం సకండరి. విశ్లషణాలు
భౌతిక దరవూం యొకక స్ారాలు (ఎససన్స )మనసుస సిరూపం ఆలోచనా భౌతిక దరవాూల విస్ ృతి. పారకారాలు అంటే ఫంక్షన్స దరవూం యొకక
విశ్లష రూపాలు (మాడి ఫిషన్స ), డేకార్్ దరశన శ్ాస్ ంి వలే

నూత్న వెైజా ఞనిక ఆవిషాకరానికి, దరశనం తో సమనియ్ానికి దారి

తీశ్ాయి అత్నిన విమరిశంచిన వారి వలే డేకార్్ పరతిభ పరి గిందే కాని త్గీ లేదు.

లియో టాల్ స్ాాయ్
రషాూలో బాగా సంపననమైన కుటుంబం లో లియో టాల్ స్ాాయ్ 1828 లోసపా ంబర్ తొమిీది న జనిీంచాడు. పూరల్ పేరు ల వ నికరలోవిచ్ట

కౌంట్స టాల్ స్ాాయ్. య్స్ానయ్ పో లాూన జనీ స్ లం య్వినం లో ఖుషీ పురుషుడిగా అన్నన భోగాలు అనుభ వించాడు ఆ త్రాితా ఇలాంట
జీవిత్ం పై విరకి్ కలిగింది. పేరమ, కరుణ పరధానం గా ఉనన త్త్ి శ్ాస్ా్ానిన రూపొ ందించాడు

య్ుదధ ం మీద పరతి ఒకకరికి దేిషం కలిగే టటు్ల “య్ుదధ ము –శ్ాంతి “అనే
గొపప నవల1865-69 మధూ రాశ్ాడు రషాూ పై నెపో లియ్న్ దండ య్ాత్రకు
వూతిరేకం గా అయిదు కుటుంబాల కదా ను ఇందులో రాశ్ాడు సిత్ంత్ర

బుదిధ అనద రికిఉనాదలని చెపాపడు నెపో లియ్న్ లాంట గరిిసు్లు త్మను
తాము తెలుసుకరలేక విరీ వీగారాని రాశ్ాడు అది ఆయ్న “మాగనం ఓపస్ట్
“అని ఇంచుకరంది.రషాూ స్ాహిత్ూ చరిత్రలో అదొ క మయిలు రాయిగా
ఆధునిక రషాూ ఇతిహాసం (ఎపిక్) గా సుసి్ ర స్ా్నం పొ ందింది ఆయ్నకు

విశ్లష మైన కీర్ ి పరతిషా లు తెచిచంది పరపంచ దేశ్ాలలో టాల్ స్ాాయ్ పేరు
మారు

అయ్ాూడు

మోగింది.

పరపంచ

పరసిదధ

నవలా

రచయిత్

, ఆయ్న రాసిన అనాన కేరలనా నవల ఫ్ాేబర్ా రాసిన “మేడం బో వరి “కి,
ఫానె్ న్ రాసిన “ఇఫీ బీరస్ట్ా “నవలకు సరి సమానం. ఇందులో వివాహిత్

అయిన ఒక సీ్ ి విషాద ఆద చితిరంచాడు ఈ నవల చాలా స్ారుే హాల్మ వుడ్ సినిమా

గా తీశ్ారు. అనాన కేరలన లో తానూ చెపాపలిసంది అంటా చెపపశ్ానని ఇంకా రాయ్టానికి ఏమీ మిగలలేదని టాల్ స్ాాయ్ చెపుపక నానడు ఈ

నవలలో అస్ాంఘిక అవి న్నతి ని బో ధించాడని ఆయ్నపై ఆరోపణ వచిచంది ఆయ్న రాసిన “కనెఫషన్ అండ్ వాత్ ఐ బల్మవ్ “రచనను పరభుత్ిం
నిషేసధ ంి చింది జీవిత్ం లో సతాూనికి యిెంత్ అవసరం ఉందొ రచనలో లేక కళలలో కూడా సతాూనికి అంతే పారధానూత్ ఉండానానడు టాలాడటయ్
గాంధీ గారికి టాల్ స్ాాయ్ గురువు.. షేక్స పియ్ర్, డాంటే, బీతొవెన్ లు అంటే ఎవగించుక నానడు లియో. కదా నవలాలలో కే మ
ల ాక్స అంటే ఇషా ం
లేని వాడాయ్న. పరతిదీ సంపూరణం గా రాయ్టమే ధేూయ్ం ఆయ్న కిీసా ియ్న్ భావం లో “సేరాీన్ ఆన్ ది.మౌంట్స “కు పారధానూత్ ఎకుకవ.
త్నకు నచిచన వాటని విడిగా రాసుక నానడు దీనికి “టాల్ స్ాాయ్ బైబ్బల్” అని పేరుఇది బాగా పారచురూం పొ ందింది. పీటర్ ది గేీట్స ఈయ్నకు
“కౌంట్స “బ్బరుదునిచాచడుబాకసర్ విపే వాణిన సమరిధంచాడు కరువు బాధిత్ులకు సహాయ్ం చేశ్ాడు
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1908 లో “ a letter to a HIindu “అని భారత్ స్ాిత్ంతారయనిన బ్బరటష్ పాలకుల నుండి తెచుచకరవటానికి అహింస్ా మారీ మే శరణూం అని

రాశ్ాడు దక్షిణాఫిరకా లో గాంధీ పని చేస్ ుననపుపడు ఆయ్నకు ఇది దొ రికి చదివి సూపరి్ పొ ందాడు వారిదదరి మధూ ఉత్్ ర పరత్ుూత్్ రాలు జరిగాయి
గాన్నడద గారి అనుమానాలన్నన టాల్ స్ాాయ్ తీరిచ కారోూనుీఖుడిని చేశ్ాడు. గురు దక్షిణ గా దక్షిణాఫిరకాలో రండవ ఆశీమం గా “టాల్ స్ాాయ్
ఫారం “ను గాంధీ ఏరాపటు చేశ్ాడు. టాల్ స్ాాయ్ “ఎసపరానోా ఉదూమం “ను పూరి్గా సమరిధంచాడు.
కజఞన్ య్యని వరిసట లో నాూయ్, భాషా శ్ాస్ా్ాలు చదివాడు. ఆ నాట విదాూ స్ా్యి నచచక డిగలీ పొ ందలేదు. ఎకుకవ కాలం మాస్ో క,

పీటర్స బర్ీ లో గడిపాడు. సుఖ వాూధులు అంటంచుక ని, జూదం అది అంతా పో గొటుాక నానడు. 1850 నుంచి రచనా వాూసంగం మొదలు

పటాాడు. సైనూం లో చేరి పని చేశ్ాడు “చెైల్్ హుడ్, బాయ్ హుడ్, య్యత్ అనే టరయ్ాలజి గా త్న జీవిత్ చరిత్ర రాసుక నానడు మొదటోే రాసిన
“రైడ్ “అనే కధలో మిలిటరల చేచన్ పరితాలలో ఉనన తెబ
ైి ల్స పై చేసిన దాడిని పరతిఘటస్ా్డు. కీీమియ్న్ వార్ లో సైనిక భాగానికి స్ారధూం
వహించి “సేబస్ో్ పో ల్ “స్ాిధీనం చేసుక నానడు. రోజు డెైరల రాసూ
్ త్నలోని భావాలను పొ ందు పరచే వాడు. గోతే సే్ నాదల్ థాకరే రచనలను
కరత్లా మలకం చేసుక నానడు. డికన్స రూస్ో రచనలను ఆకళ్ంపు చేసుక నానడు.

సిదధరదుడికి జఞానోదయ్ం అయి నటు
ే టాల్ స్ాాయ్ కి కూడా జఞాన నేత్రం విచుచ క ంది.జీవిత్ లక్షూం పై జిజఞాస పరిగింది మరణమా

?అంత్మా /అనే పరశన వేధించింది. మరణ భయ్ానిన పో గొటుాకరవటానికి మారాీలేమిట అనే దాని పై చింత్న చేశ్ాడు. దీని పై నిరంత్రం
ఆలోచిసూ
్ దేశ, విదేశ్ాలు తిరిగి మనసుసకు సమాధానం చెపుపక నానడు. ఏఎ అనంత్ పయ్నం లో ఆటను నాలుగు సూతారలను

రూపొ ందించాడు. 1-కరపానిన చంపుకరవాలి. 2-కాముకత్ిం రూపు మాపు కరవాలి. 3-ఏ విషయ్ానిన గురించి ఎవరికి మాట ఇవి కూడదు. 4అపకారికి కూడా ఉపకారం చేయ్ాలి. ఈ నాలుగు సూతారలను సమనియ్ము చేస్ ూ “చత్ురదరశన సమనియ్ దీపిక “అనే ఉదీ ంా ధం రాశ్ాడు
1917 లో రషాూలో ల నిన్ నాయ్కత్ిం లో కమయూనిస్ట్ా పరభుత్ిం ఏరపడింది . పరతి కాలేజి విదాూరిధ త్త్ిశ్ాస్ా్ానిన ఒక ఏడాది త్పపకుండా

చదవాలనే నియ్మం వచిచంది. హెమసూకల్ ల వెల్ లో త్రకం, స్ామాజిక శ్ాస్ ి బో ధన అమలోేకి వచిచంది.

ఈ విశిం అనంత్ం అని, దీనికి ఆది కాని అంత్ం కాని లేవని టాల్ స్ాాయ్ చెపాపడు. విశిం సరి సమగీం అనానడు. కనుక దీనిన
మించినదేడీ ఎకకడా లేదు అని సపషా ం చేశ్ాడు. కనుక “అజేనయ్ం “అనేది విశిం లో లేనే లేదుఅజఞాత్ం మాత్రం ఉంది అనానడు. “విశి
రహస్ాూనిన ఆవిషాక రించే సూతారలు గతి తారికక భౌతిక వాదసూతారలు మాత్రమ “ అని ఖచిచత్ం గా చెపాపడు. ఇవే అందరికి మారీ దరశకాలు
అని తేలిచ చెపాపడు. ఇదంతా ఆ నాట రషాూ లో ఉనన తాతిిక ధయ రణికి మయల లకశనాలాఐన విషయ్ాలే. 1910 లో నవంబర్ఇరవెై న 82 ఏళళ
వయ్సులో టాల్ స్ాాయ్ ఇహ లోక య్ాత్ర చాలించాడు

సరేిపలిే రాధాకృషణ పండిత్ుడు
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1888
రాధాకృషణ న్

లోసపా ంబర్

అయిదున

తిరుత్్ ని లో జనిీంచాడు

త్ండిర వీరాస్ాిమి త్లిే సీత్మీ. సరేి పలిే

రాదా కృషణ న్ మదారస్ట్ కైుస్వ కాలేజి లో విదూ
పూరల్ చేసి, అకకడే పరసి దేనిస కాలేజ్ లో
దరశన

శ్ాస్ ి

ఉపనాూసకుడు

గా,

పరదానోపనాూసకుడుగా పని చేశ్ారు. భారూ
శివకామి. కల కతా్ విశి విదాూలయ్ం లో

త్త్ి శ్ాస్ా్ావుపనాూసకుడు గా పని చేశ్ారు.
మాంచెసార్ కాలేజ్ ఆ ఫ ఆక్స ఫర్్ లో

ఆస్ా్న్ ఉపనాూసకుడెైనాడు. 1926 లో
చికాగో లో హాసేకల్ త్ులనాత్ీక మత్

దరశనోపాధుూడెన
ై ాడు. 1931-36 లో ఆందర
విశి విదాూలయ్ ఉపాధూక్షుడుగా193652

లో పారచూ మత్, న్నట శ్ాస్ా్ాలలో

స్ాపలిాంగ్ ఆచారుూడుగా ఉనానడు. 193948, కాలం లో బనారస్ట్ విశి విదాూలయ్
ఉపాధూక్ష

పదవి

అంత్రేజఅతీయ్ం

గా

నిరిహించాడు.

ఎనోన

విశిషా

పదవులను రించాడు పండిత్ుడు. 1951
లో భారత్ తోలి రాషా ప
ా తి రాజేందర పరస్ాద్ తో

బాటు తోలి ఉప రాషా ా పాట పదివిలో
అలరాడాడు ఆత్రాిత్ రండవ రాషా ప
ా తి
గా పరిపాలనను ఆదరశ వంత్ం గా పని

చేసి పేే టో చెపిపనటు
ే దేశ్ానికి రుషి పాలనా

కావాలననదానిన రుజువు చేసి సరాి సమరుదడని
పించుక నానడు. అంత్కు ముందు రషాూలో రాయ్ బారిగా ఉండి స్ాాలిన్ మనసునే మారిచన ఘనుడు రాధాకృషణ దేశికుడు. అనేక వేదాంత్
గీంధాలను త్త్ి శ్ాస్ా్ా గీంధాలను రచించి పరపంచ పరసిదధ ి చెందాడు ఆచారుూడు త్న పుటా న రోజు సపా ంబర్ అయిదు ను వేడుక గా జరపటం

కంటే “ఉపాధాూయ్ దినోత్సవం “గా నిరిహించాలని సూచించాడు. అపపటనుంచి అదే జరుగుతోంది. పరస్్ ాన త్రయ్ం అనబడే బారహీ సూతారలు
ఉపనిషత్ు
్ లు భగవద్ గలత్ కు రాధాకృషణ న్ చేసిన వాూఖాూనం చరిత్రలో నిలిచి పో త్ుంది. “కిీషణ ారపణ చారిట టరస్ట్ా ను ఏరపరచి సేవ లందించాడు.
“ఫిలాసఫర్ పరసిడెంట్స “గా సుపరసిదధ ుడు. పేే టో “త్త్ి వేత్్ రాజఞూదికారి కావాలి “అననదానిన రుజువు చేశ్ాడు. అనా్కు ముందు జనక చకీ వరి్
తో ఈయ్నను పో లుస్ా్రు.
రాదా కృషణ న్ భావనలో సమనియ్ము చాలా ముఖూమైనది. ఈ విశిం యొకక విచిత్ర రూపానిన, దానిలో కన్న పించే ఏకతాినిన జఞగీత్్ గా

గమనించాలని కరరాడు. మానవ సిభావం సదాావమనుభావం తో కూడిన విజఞానం లో కూడా ఏకతాినిన దరిశంచ వచుచ అంటాడు
పండిత్ుడు. ఆయ్న దరశనం లో మయడు అంశ్ాలు పరధానమైనవి.

మొదటది –”కేవలం “గయరిచ సిదధ ాంతాలునానయి. పాశ్ాచత్ూ వేదాంతానిన హెగల్, బారడీే వంట వారి ని ఆదరశం గా తీసుక నానడు ఈయ్న
భావానాలు మిగిలిన వారి దాని కంటే విలక్షణ మైనది. “కేవలం అని చెపిపన రాదా కృషణ భావం శ్ాంకారాదెైిత్ంలోనిదే
రండవది –ఈయ్న రచనలన్నన ఆధునిక పరపంచ సమసూల పరిషాకరానికే ఉప యోగించాడు. ఇదే భారతీయ్ వేదాంతానికి క త్్ రూపు

నిచాచడు. ఇత్ర దేశ్ాలలో ఉదార భావం వాూపించిన చోటేలో రాదా కృషణ భావ వాూపి్ చొచుచకు పో యింది .
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మయడవది –ఆధునిక దరశన శ్ాస్ ి చరిత్రలో మన పండిత్ుని స్ా్నం అదిితీయ్ం గా నిలిచి పో యింది. మానవ నాగరకత్కు సంసకృతికి క త్్

సమనియ్ం తీసుక చాచడు. పరపంచ వెైవిధాూనికి ఏకత్ిం స్ాధించిన పరజా ఞని. పరపంచ దేశ్ాల మధూ సంసకృత్ుల మధూ ఉనన భినానలను వదిలి
ఏకతాినిన సమకూరిచ న ఘనుడు ఈ మధేూ మారీ ం అంటే “తారికక వివేచనా జఞానం యొకక ఫాలిత్మే “.
“ library of living philosophers “అనే గీంధ శ్లీణి లో ఒకట అయిన ఫారగ్ మంట్ససఆఫ్ కనెఫషన్ “లో గురువు యిెంత్ గొపప వాడెైనా

తానూ దానిన అంగలకరించాను అనానడు స్ాినుభవం నుండి వచిచన జఞానమే మయల మైనది అని ఖచిచత్ం గా చెపాపడు. గత్ంఅనాగారక త్కు
ఆరంభం అని భావించి రండిటని పునరలజవింప జేయ్ాలి ఇది పారచీనులు చెపిపన శుకుడు చెపిపన బో ధ కాదు. అపారచీన విజఞానం లోని ఆత్ీ
వివేక స్ారానినగీహించి మహా జఞానానిన అంతా క త్్ పదధ తిలో వివరించి సమస్ాూ పరిషాకరానికి విని యోగ యోగూత్ నిరూపించాడు.

జఞాన, మీమాంస్ా శ్ాస్ా్ాలలో అంత్ర జఞానం యొకక మయలం అయిన “కేవల “సిదధ ాంతానిన ముఖూం గా బో ధించాడు. జఞానం అనేది సిత్ః

పరమాణం. అది నిత్ుూడు అయిన జఞాత్ను తెలియ్ జేస్ ుంది. పరపంచం మిధూ కాని భారంతి కాని కాదు. విజఞానానికి ఉపయోగ పడే సంవేదనలనిన,
వాట మధూ సంసరాీలుగా మారాలి. దరవూం జీవం, చెైతానూం అనేవి కాలపనిక నిరాీణాలు. మానవ అనుభవానికి వరుస దశలు. ఇది కేవల జఞాన
వాడి చెపేప మత్ం మాత్రం కాదు.

“పరపంచానికి వాూవహారిక సతా్ ఉంది. వాూవహారిక సతా్కు భిననమైనవి. మానవ అనుభవం పరమ సత్ూం కాదు. భారంతి విలసిత్ం కూడా

కాదు., పరపంచం సత్ూం కాక పో యినా మనసుస సృషిాంచింది కాదు. సతా్ సరాిసిం ఆత్ీయిే. మన ఆలోచనా పరంపరా లో అనుభవం అయిన
ఒక ఆవశూకత్ నిర పేక్ష సత్ూం పరకుీతి చెైత్నూ తో కూడినది . అను రూప మైన వశూం సదాావం యొకక అనుభయతి లేనిదే నిరుపాధిక సత్ూం

గా భావినాచక్ లేం. దీనేన “జీవితానిన గురించి హావ వాడ దృకపధం “అనే దానిలో వివరించాడు రాధాకృషణ న్. “అయిడలిస్ట్ా వూూ ఆఫ్ ల ైఫ్ లో
వీట విషయ్మై చరిచంచాడు. మనతో సమాన మైన అనుభవం కల ఇత్ర మనసుసలు కలవు అననది అందరికి తెలిసిందే. ఈ స్ామానూ
పరతీకయిే పరామాత్ీ యొకక అసి్ తెైికి పరమాణం అనానడు.

త్న వాదాలను ఉపనిషత్ు
్ ల నాదారాం గా సమరిధంచాడు. అంత్ర్ జఞానం అనగా పరత్ూక్ష అనుభయతియిే. ఇది అఖండాభనువమే. అంత్ర

జఞానానికి రుజువు దానిన మన మనసు నుండి బహిషకరించ లేక పో వటమే అనానడు.

న్నతిశ్ాస్ ి విషయ్ం లో కూడా రాదా కృషణ న్ కు క నిన నిశిచత్ అభిపారయ్ాలునానయి. కరీ సేిచచకు పరతి దిందికాదు. త్నున తానూ

ఉదధ రించుకరవాలి అనన కరరిక మానవుడికి సహజం. సనాూసం కూడా స్ాధుతాినిన స్ాధనం కాదు. సీృత్ుల ననుసరించి పరవరి్ంచటం మంచిదే
ననానడు. అవి శ్ాంతికి ఉపయోగిసే్ మంచిదే అంటాడు. సంపూరణ జఞానం, నిరుపాధిక పేరమ, పరి పూరణ సేిచచ మధూ స్ామరస్ాూనిన స్ాధించటమే

మనవ జీవిత్ లక్షూం. ఇందులో ఏది లోపించినా సంపూరణం కాదు. ’H indu view of life “లో వరణ వూవసథ ను సమరిధంచాడు. మానవుడి
గుణాలే అత్ని ఉత్ురూసాత్కు కారణం. మానవ హకుకలు త్గిీంచుక ని కర్ వాూనికి పారముఖూమివాిలని కరరాడు. ఇత్రుల దృకపధానిన కూడా
అరధం చేసుకరవాలి. శ్రలం పీడనం లేక పో వటమే పరజఞస్ాిమాూనికి రక్ష అనానడు. పరజఞస్ాిమూం సఫలం కావాలంటే ఆరిధక తార త్మాూలుండా
రాదు. ధరీం తో ఉందని అభుూదయ్ం ఇసుక ఇలుే లాంటదే.

అంత్రాజతీయ్ రాజకీయ్ రంగం లో రాదా కృషణ న్ బో ధలు అత్ూనా్వసూకాలు అనానరందరో. పరతి నాగరికత్ అకకడి మత్ం యొకక అభి

వూకి్యిే. అంధ విశ్ాిస్ాలు వదిల య్ాూలి. ఆత్ీ సంపతి్ లో మానవు లంతా సమానమే. మానవులు ఉననత్ గుణాలు పొ ంది పరవర్ నలో ఈశిర

భావానిన నింపుక ని పరవరి్సనే
ే్ శ్ాంతి ఏరపడుత్ుంది అని చెపాపడు. ఏ సంపరదాయ్ానిన రాదా కృషణ న్ అంగలకరించ లేదు. మనుషుూల
హృదయ్ాలలో వెలుగు నింపి, శీదధను పో ర త్సహించి కృత్కృత్ుూలు కావాలనిపండి త్ుని ఉపదేశ స్ారం 1975ఏపిరల్ 17 న 86 ఏళళ నిండు
వయ్సులో పరమ పాడించాడు మహా పండిత్ుడు.

కార్ే య్ాసపర్స (Jaspers Carl )
కార్ే య్ాసపర్స జరీన్ దారశనికుడు ఓల్ న్ బర్ీ లోఒక బాూంకి అధికారి కుమారుడు. 1883 లో ఫిబవ
ర రి23 న జనిీంచాడు మనసిక రోగ
చికితాస నిపుణుడు. దీనిపై “Allegemeine sycho patology “అనే గీంధానిన రాశ్ాడు దురషిా ని దరశన శ్ాస్ ంి మీద కేందీరకరించాడు. హిడెన్ బర్ీ

య్యని వరిసట లో ఆచారూ పదవి లో చేరాడు. అపుపడునన జఞతీయ్ సమక
ై ూ వాదానిన ఒపుపకరలేదు కార్ే . దీని ఫలిత్ం గా జరీన్న ని వదిలి
పటాాలిసన సి్ తి వచిచంది. 1943 లో సిిటజ రే ాండ్ లో బాసిల్ విశి విదాూలయ్ ఆచారూ పదవి లో పరవేశించాడు. చాలా గీంధాలు రాశ్ాడు అందులో
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ముఖూమైనవి దరశన శ్ాస్ ంి , దారశనిక సమాలోచనా రలతి, దారశనిక శ్ాస్ ి పరవేశం, నేట త్రకం –పరతి త్రకం మొదల ైనవి. 1969ఫిబరవరి 26న
ఎనభై ఆరు ఏళళ వయ్సులో మరణించాడు

"While I was still at school Spinoza was the first. Kant then became the philosopher for me and has remained
so...Nietzsche gained importance for me only late as the magnificent revelation of nihilism and the task of
overcoming it."
కియోర్క గార్్ అనే ఆయ్న స్ా్పించిన అసి్ త్ి వాద

సంపరదాయ్ానికే య్ాసపర్ీ్ చెందుతాడు. అత్ని దృషిాలో దరశన

శ్ాస్ ంి అంటే విశ్ాినిన గయరిచన అమయర్ సిదధ ాంత్ం కాదు.
అసి్ త్ి గుణం ఉనన దారశనికుడు తాను ఉనన పరత్ూక్ష జీవిత్

సన్నన వేశ్ాలలో చూపే పరవు ుతి్ . యిే దరశన శ్ాస్ ంి అనానడు.
య్ాసపర్స ఆలోచన పరిణతి పొ ందిన క దీద అసి్ త్ి వాదం లో

ఉనన విరోదా భాస్ాలపై ఆసకి్ త్గిీంది . అంత్ కంటే సువూవసి్ త్
దారశనిక సమా లోచన వెైపు దురషిా పటాాడు. ఈ అంశ్ాలను
దరశన శ్ాస్ ంి ఉపేక్షించ కూడదు అని చెపాపడు. దాని లక్షూం
హేత్ు బదధ బౌదిధక విచారమే. త్రకం యొకక పారదానూత్ను గు

రి్ంచాడు. కనుక దరశన శ్ాషా ంా “బుదిధ దరశనం” అని క త్్ అరధం
చెపాపడు.

ఇత్ని ఆలోచనలలో విషయ్త్ిం (ఆబజ కాి విట),అసి్ త్ిం

(ఎకిససా న్స ),అతీత్ిం (టారనేసన్ డేన్స ) ఉనానయి. వాస్ వికత్

అంటే సజీవ నిరలజవ వసు్వులే కాక, ఆలోచనలు మనః
పరవృత్ు
్ లు. ఇవన్నన పరకుీతి శ్ాస్ ంి చరిచంచేవి. పరకుీతి విజఞానం

వలే విశిం యొకక సమగీ సిరూపం తెలియ్దు పరకుీతి జఞానం

దానికది స్ాట లేనిదే. దానిపై విపరలత్ం గా ఆధార పడ రాదు.

పరకుీతి విజఞానం టో దరశన శ్ాస్ా్ానికేమీ వెైరుధూం లేదనానడు. దరశనం

పరకుీతి యొకక పరిమితి ని చూపించి దాని పై వాూమోహం కలగ కుండా కాపాడుత్ుంది. వూకీ్ అసి్ త్ిం లో ఉనన వెైవిధూం సందిగధత్ల పై దురషిా

పటాాలి. త్న నిరణయ్ాలలో మానవుడు త్న అసి్ తాినిన బయ్ట పడతాడు. అత్డు కేవలం “విషయి “మాత్రం కాదు. పరపంచం టో సంబంధం
ఉనన వాడు. అత్ని అసి్ తాినికి ఎపుపడూ పారమాదం పొ ంచి ఉంటుంది. ఈ సందరాం లో అత్నికి వూకి్త్ిం, సేిచచ ఉండక పో వచుచ.

దెైవ దురషిా లేక పొ తే అమానుషం గా మానవుడు పరవరి్ంచే అవకాశం ఉంది . సిత్ంత్ర మానవ సంఘం లో తానొక సిత్ంత్ర వూకీ్ గా

మసులుకరవాలి. అసి్ తాినిన వివరించటం అస్ాధూం అనానడు య్ాసపర్స. కనుక విషయ్ వాస్ వికత్ కంటే భిననమైన వాటని కలిపంచుకరవాలిసన
అవసరం ఉందనానడు. అతీత్ిం అనేది లేక పొ తే అసి్ త్ిం అరధం కాదనానడు. “లిమిట్స సిచుయిేషన్సఅనే భావానిన దీనికరసం వాూపి్ లోకి

తెచాచడు చావు మొదల ైనవి అనుభావాల ైనపుపడు మనలిన మన అసి్ త్ి విషయ్ం లో శీదధ పంచి అసి్ త్ిం యొకక నిగయడారాధనిన ఈ అవధి
సనినవేశం(లిమిటసచు యిేషన్స ) కాపాడుతాయ్ని చెపాపడు.

అసి్ తాినికి ఈ దృశూ పరపంచం టో సంబంధం ఉననటేే దాని అతీత్ిం టో కూడా సంబంధం ఉంది అనానడు. దీనిని వివరించటానికి
“కూటలిపి భాష ) “ను త్య్ారు చేసి అందులో చెపాపడు. అతీత్ి సందేశ్ాలను గాీహించటా నికి మనిషి ఎపుపడూ సిదధం గా ఉండాలి. కూట
లిపి లో మునిగి తేలిన వాడి జనీ స్ారధకం. అలాంట కూట లిపి భాష లలో చరిత్ర ఒకట “అనానడు ఈ భాష పురాణాలలో కళలలో కనిపసు్ంది
అని చెపాపడు. కూట లిపి కానిదేదీ లేదు అని తేలాచడు. అతీత్ిం వాస్ వికత్ యొకక ఉత్కృషా దశను, నికృషా దశనూ రండిటని చెబుత్ుంది.

1934 లో య్ాసపర్స రాసిన ‘చరిత్ర పుటుాక- లక్షూం “గీంధం ఈ దురషిాతో రాసిందే. కీ.ీ పూ. 500 కా లానిన”య్ాకిసస్ట్ టైం “అంటారు. ఆ

కాలానికి చాలా పారధానూత్ కలిపంచాడు గీంధం లో. ఈ కాలం లోనే పరపంచం లో చాలా దేశ్ాలలో మతాచారుూలు జనిీంచారని అనానడు. వారి
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సందేశ్ాలను అవగాహన చేసి క ని, మానవుడు త్న సి్ తాినిన గురించి దాని పరిమిత్ుల గురించి జఞానానిన సంపాదించాడు అని సపషా ం గా
చెపాపడు కార్ే .

ఒక రకం గా అసి్ త్ి వాదులలో య్ాసపర్స అతి వాదుల కంటే సమత్ి దురషిా ఉనన వాడుగా గురి్ంపు పొ ందాడు. పాశ్ాచత్ూ దేశ్ాలలో

కనిపించే పురుషారాదలానే య్ాసపర్స త్న దరశన శ్ాస్ ంి లో నిక్షిప్ం చేశ్ాడని తెలుసు్ంది. జీన్ పాల్ స్ాతేర వంట నిరలశిర వాదుల కంటే య్ాసపర్స
కైుస్వానికి దగీ ర గా ఉనానడు అ నే భావన కలుగుత్ుంది

నాజీలు అధికారం లోకి వచిచన త్రాితా జూూయిష్ వాడు అని ఉదయ ూగం ఊడ గొటాారు జరీన్న య్యరప్ దేశ్ాలలో పేరు పొ ందిన ఫిలాసఫర్
అని పించుక నానడు

జఞన్ సుావార్ా మిల్
జఞన్ సుావార్ా మిల్ 1806 లో మే ఇరవెై న ఇంగాేండ్ లో జనిీంచిన బ్బరటష్ దారశనికుడు. అరధ శ్ాస్ ి నిపుణుడు. త్ండిర కిషామైన ఉపయోగ

వాదానిన వాూపి్ చేయ్టమే ధేూయ్ం గా కారూ కీమం లోకి దిగాడు దీనికి “బంథెం “సిదధ ాంతాలను కూడా అరధం చేసుక నానడు. అనుభవ వాదానిన
శిఖరా రోహణం చేయించిన ఘనత్ మిల్ కే దకుక త్ుంది. రాజన్నతి, న్నతి శ్ాస్ా్ాలలో లిబరలిజం అంటే ఉదార వాదానిన పూరి్గా సమరిధంచాడు.

మిల్ చెపిపన విధానాలను “మదడ్స ఆఫ్ మిల్ “అంటారు.

త్న ఆదరాశనిన శ్ాస్ ంి మీద కేందీరకరించాడు మిల్. పరకుీతి శ్ాస్ ంి
లో ఉనన నిశిచత్ పదధ త్ులిన స్ాంఘిక శ్ాస్ ంి లో పరవేశ పటా టం

కరసం చాలా కృషి చేసి సఫల్మ కుీత్ుడెైనాడు. “ఇండకి్వ్ “అంటే
వాూపి్ సంబంధమైన అనేిషణ అంతా కారణాలను వెత్కటం తోనే
సరి

పో త్ుందని

సంఘటనల
యించట

చెపాపడు.

భావించాడు.

కనుక

శ్ాసీ్ య్
ి ం

గా

మధూ సంబంధాలను కనుగొనే పదధ త్ులిన నిరణ

ననానడు. ఇందులో
1-cause

factors(అంశ్ాలు

అయిదు పదధ త్ులునానయ్ని

complex

)3-antecedents

(కారణ

సంకీరణం

)2-

(పూరి

రాశులు

)4-

consequences (ఉత్్ ర రాసులు )
త్న భావ వాూపి్ కి రండు నియ్మాలు రూపొ ందినుచక నానడు. 1-సంఘటన దేనిలో కన్న పిస్ ుందయ అలాంట విభినన దురస్ాాంతాలను ఒక దానితో
ఒకట పో లిచ చెపపటం 2-అలాంట దృషాాంతాలను అనిన విధాల సమానం కాని వాటతో పో లిచ చెపపటం. ఈ రండు “ఒక సంఘటన కన్న పించి
నపుపడు ఆ సంఘటనకు కారణం మాత్రం కాదు “అనేది మిల్ యొకక పారధమిక సూత్రం దీని మీదే అంతా ఆధారపడి రాశ్ాడు.
మిల్ పదధ త్ులలో 1-అంగలకార పధ్ధ తి (method of agreement ). ఇందు సంఘటన యొకక రండు లేక ఎకుకవ దృషాాంతాలు ఒకే పధ్ధ తి
ని స్ామానూం గా కలిగి ఉంట అనిన దృషాాంతాలు స్ామానూ పదధ తిలో ఆ సంఘటనకు కారణం అవుత్ుంది . -2-భేద పధ్ధ తి –సంఘటన ఏ
దృషాాంత్ం లో కన్న పించిందయ , దానికి ఆ సంఘటన కనబడని దానికి ఈ ఒకకట త్పప మిగిలిన వన్నన సమానం గా ఉంట అపుపడది ఆ సంఘటన
యొకక కారూం, లేక కారణం అవుత్ుంది

3-అంగలకార భేద సంయ్ుక్ పధ్ధ తి (joint method of agreement and difference ).ఒక సంఘటన కన్న పించే రండు లేక ఎకుకవ దురస్ాాంతా

లలో ఒక పరిసతి
ి్ మాత్రమ సమానం గా ఉంట ఆ సంఘటన కన్న పించని రండు లేక ఎకుకవ దురస్ాాం తాలలో ఆ పరిసతి
ి్ లేక పో వటం త్పప
మరేదీ స్ామానూం గా లేక పొ తే ఏ పరిసత్ులో
ి్
ే ఈ రండు దురస్ాాంతాల “వరాీలు” భేదిస్్ ాయో అది ఆ సంఘటన యొకక కారూం కాని,కారణం
కాని కారణం లో ముఖూ భాగం కాని అవుత్ుంది.

4-స్ాహచరూ పరిణామ పధ్ధ తి ( method of concomitant variation ))మారుప చెందినపుపడ లాే ఒక సంఘటన ఏదయ విధం గా మారుత్ుంటే

ఆ సంఘటన రండవ సంఘట నకు కారణం కాని కారూం అవుత్ుంది.
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5-అవశ్లషాల పధ్ధ తి (method of residue )-ఏ సంఘటన అయినా యిేవో క నిన పూరి రాసుిల కారూం అని ఇదివరకు చెపిపన దానిన వూవకలన
చేస్ ుంది అపుపడు ఆ సంఘటనలో అవశ్లషం మిగిలిన పూరి రాశుల కారూం అవుత్ుంది. ఈ పదధ త్ులు క త్్ విషయ్ాలను కన్న పటా టానికి
పనికి వచేచవి కావు. ఇవి పదధ త్ులు కావు నియ్మాలు మాత్రమ అని తేలాచరు

66 ఏళళ వయ్సులో 1873 మే ఎనిమిది లో సుావార్ా మిల్ మరణించాడు బ్బరటష్ పారే మంట్స సభుూడెైనాడు. లిబరల్ పొ లిటకల్ ఫిలాసఫీ

వాూపి్ చేసిన వారిలో పరముఖుడు. మయడేళేకే గలీక్ భాష నేరిచ ఎనిమిదయ ఏట ఈసప్ న్నతి కధలు చదివేశ్ాడు ఆ వయ్సులోనే లాటన్ నేరిచ
య్యకిేడ్ జఞమటీర, అల్మజ బారలలో స్ాధికారత్ స్ాధించాడు ఆంగే కవిత్ిం చదవటమే కాక రాశ్ాడు కూడా హో మర్ రాసిన ఇలియ్డ్ కు క నస్ాగింపు
కావూం రాసి మంచి పేరు పొ ందాడు. ఆగసీ్ కాంటే తో కలం సేనహం చేశ్ాడు అమరికన్ అకాడెమి ఆఫ్ ఆర్ా్ అండ్ సైన్స లో గౌరవ సభుూడ

దయ్ాూడు రిపేరసేన్తివ్ పరభుతాినికి పో ర పో రశనల్ రిపేరసేనషణ్
ె్
కు అనుకూలుడు బరాారండ్ రసల్ కు ఫిలాసఫీలో “గాడ్ ఫాదర్ “మహిళా
హకుకల కరసం బానిసత్ి విమోచన కరసం కృషి చేశ్ాడు. “ఫమినిస్ట్ా ఫిలాసఫీ “ రాశ్ాడు “దాదాపు నలభై పుస్ కాలాను వెైవిధూ భరిత్ం గా
రాసిన ఘనా పాఠి జఞన్ సుావార్ా మిల్

మిత్ర మత్ం
మిత్ర మత్ం కీీస్ ు పూరిం లోనే ఉండి కీీ.శ.లో క నిన శతాబాదలు బాగా వాపి్ చెంది క్షీణించి పో యింది. ఆరూ, పరిియ్న్ పురాణ కధలోే ఉనన
శ్ాంతి, సత్ూం ఆధారంగా ఈ మత్ం ఏరపడింది. ఈ మతానికి దేవత్ “మిత్ురడు ‘గా ఉండేవాడు త్రువాత్ సూరుూడు దేవత్గా మారాడు మిత్ురడు

అనాన సూరుూడు అనాన ఒకటే. ఈ మత్ం లో దేవత్లంతా ఆరుూలు, పరిశయ్నెే . వీరిని రోమను
ే కూడా పూజించే సంపరదాయ్ం వచిచంది. భారత్
చిచన ఆరుూలు ఇరాన్న సంబంధానిన వదలక ముందే ఈమత్ం వాూపి్
లో ఉందని చరిత్రకారుల ఉవాచ.

మిత్ురడు వుుషభ వధ
మిత్ర దేవత్ మనుషుూలకు చాలా ఇషా మైన వాడు. ఆరుూల

కాలం లో మిత్ురడు వరుణుడి తో కలిసి ఉననటు
ే తెలుస్ో్ ంది. ఈ
దేవత్లిదద రు ఒకే సిరణ రధ స్ారదుల ై ఒకే రకమైన చింత్న చేసి నటు
ే

ఉంది. ఈ ఇదద రు విశి కీమానిన, ధరాీనిన సంరక్షిస్ ూ, మానవ
హృదయ్ాలకు,

కారాూలకు

స్ాక్షులుగా

ఉంటారు.

మితార

వరుణులనేత్రం గా.సూరుూడు ఉనానడని ఈ మత్ం అంటుంది.

ఆకాశం లో వీరు నియ్మిత్ మారీ ం లో పరయ్ాణం చేసే వీళళ రధమే
“కాంతి “గా భావిస్ా్రు. వీరిదదరూ పాపుల ను
అవసరమైతే క్షమిస్ా్రని విశి సిస్్ ారు.

శిక్షిస్్ ారని,

మితార వరుణు లిదద రూ పరతి రోజు మానవులను మేలకకలిప, నిత్ూ
కుీతాూలకరసం పో ర త్సహిస్్ ారు. అనంతా శం అనబడే” అదితి
“కుమారుల ైన వీరు ఆదిత్ుూలయ్ాూరు అని నముీతారు. వేదం
లో ఉనన మిత్ురడు, ఇరానియ్న్ పురాణాలోే ఉనన మిత్ురడు

వేరు వేరు కాదు. జయరాసిాయ్
ా న్ మత్ం లో “ఆరీజ్ద “అంటే

ఆహూర, మజద ఈయ్నే. ఈయ్నే విశ్ాినికి అధిదేవత్.

పరపంచానికి మధూ వరి్గా వూవహరిస్్ ాడు. దుషా శకి్ అయిన
“ఆహిుమన్ “వూతిరేకం గా మిత్ురడు అజఞీర్్ టో కలిసి రోజూ

పో రాడుత్ూనే ఉంటాడు.

చరిత్రకారుడు పూ
ే టార్క చెపిపన దానినబటా కీీ.పూ. 68లో పాంపే చకీ వరి్ సైల్మశియ్ా నుంచి సముదర చోరుల ైన ఖైదీ లచేత్ ఈ మిత్ర మత్ం

రోమ్ దేశం లో పరవేశించింది. రోమన్ సైనికుల దాిరా, వర్ కుల దాిరా, పరచారకుల దాిరా రోమ్ లో చాలా వేగం గా విస్ రించింది . రోమన్ చకీ
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వరు్లు కూడా మిత్ర పూజ చేశ్ారు. బ్బరటన్ లో రోమన్ కేధలికుకలు పరవేశించిన చోటే మిత్రమత్ం నాశనం చెందింది. ఈ మిత్ర మత్ం కీీ.శ, 275
నుండి క్షీణత్ పారరంభమైంది. నాలీ వ శతాబద ం లో మిత్ర మతానిన నిషేధించే శ్ారు. దానితో పూరి్గా అణగారి పో యింది. దీనిస్ాథనం లో కైుస్వం
వేరూనింది.

ఆ నాడునన అనిన రహసూ మతాల లాగానే “ఒక దివూ వివేకం” త్మకు ఉందని, మితారయిజం చెబుతోంది. ఈశిరుని తో ఐకూం అవటం

దాిరా మోక్షం లేక అమృత్త్ిం స్ాధించాలని మిత్ురల అభి భాషణం. మిత్ర మత్ం లో నెైతిక పరమాణాలు చాలా ముఖూమైనవి. ఈ మత్ం లో
ఉనన అనేక అంశ్ాలు దీని త్రాితా వచిచన “మాని “అనే మత్ం లో పరవేశించాయి
మిత్ర మత్ం లోని సూతారలు చాలా రహస్ాూలు క దిద మంది ఆన్ రంగికులకే అవి తెలుసు కనుక
పునరినరాీణం అస్ాధూమైంది.. మొదట ఆంగాేనువాద పుస్ కం ఫారూంజ్ కామన్స రాసిన” texts and
illustrationt illustrations monunuments of

mystic mitra”అనేది1884 -1900 మధూ

పరచురింప బడింది. పరతి మిత్ర దేవాలయ్ం లో ముఖూ దేవుడు మిత్ర “తారోక్ ని “అనే పవిత్ర

వుుషభానిన చంపుత్ునన మయరి్ ఉంటుంది. ఈ వృషభం ఖగోళ రహసూం గా భావిస్ా్రు. దీనితో
బాటు ఒక సరపం ఒక శునకం ఒక మాల కాకి కూడా విగీహ రూపం లో దరశన మిస్ా్యి. ఇవన్నన

నక్షత్ర గణాలకు చెందినవని అనుక ంటారు. ఒక కకక దేవాలయ్ం లో నలభై మందికే పరవేశం. మిత్ర
శ్లీణిలో నాలుగు స్ో పానాలునానయి అందులో మయడు అందరు చేరుకర వచుచ ఆధాూతిీక ఉననతికివి

స్ో పానాలు. చివరిది.కషా స్ాధూం. ఇందులో ఉనన ఏడు రాంకుల కీమం –మాల కాకి, కనూ,
సైనికుడు, సింహం, పరేసస్ట్, సూరూ వారా్హరుడు, త్ండిర.

ఇటలి లో శిధిల మితారలయ్ం

భారతీ తీరుధలు
ఆది శంకరా చారుూల వారి త్రాితా అదెైిత్ మత్ వాూపి్ కి అధిక కృషి చేసిన వాడు భారతీ తీరుధలు. మాధవ, విదాూరనుూల సమకాలికుడు.
వీరిదదరి కంటే వయ్సులో పదద వాడు. విదాూరనుూలు అనే బ్బరుదనామం మాధవాచారుూలకు భారతీ తీరుధలకుఇదద రికీ వరి్స్ ుంది. 1386
శ్ాసనానిన బటా భారతీ తీరుదలకు విదాూ తీరుధలు గురువు అని తెలుస్ో్ ంది . భారతీ తీరుధలు మాధవ, విదాూరణుూ లిదద రికీ గురువే. మాధవ, భా
రతీ తీరుదలిదద రు అదెైిత్ పండిత్ులే. విజయ్ నగర రాజుల తో సనినహిత్ సంబంధం ఉనన వారుకూడా.

విదాూతీరధ స్ాిమి వారి శిషుూలు భారతీ తీరుధలు, విదాూరనుూలు
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భారతీ తీరుధల కాలం పదానలుగో శతాబద ం. శృంగేరి పీఠానిన అది

రోహించటం లో మాధవ, విదాూరనుూలిదద రికంటే భారతీ తీరుధలు ముందు
వాడు.శ్ాంకరాదెైితానిన వాూఖాూనించటం లో అదిితీయ్ పరతిభా సంపనునడు

భారతీ తీరధ . విజయ్ నగర రాజుల చేత్ సనాీనింప బడిన వాడు. తీరధ రాసిన
“పంచదశి “అదెైిత్ సంపరదాయ్ం లో శ్ాశిత్ స్ా్నానిన పొ ందింది. ఈయ్న
రాసిన “వివరణ పరమేయ్ సంగీహం “కూడా ఉత్్ మమైనదిగా పేరొకంటారు.
“దృక్ దృశూ వివేకం “అనే వీరి రచన పరమోత్ురూసా మైంది.
భారతీ తీరధ 1333-1380 కాలం వాడు ఆందర దేశం లో ఏకశిలా నగరం అయిన

ఓరుగల్ అనే వరంగల్ లో జనిీంచాడు పూరాిశీమం లో విదాూరనుూల

త్ముీడు. గురువెైన విదాూ తీరుధల త్రాితా పదక ండవ శృంగేరి పీతాదిపతి

అయి నలభై ఏడేళళళ పీతాదిపత్ూం లో ఉనానడు ఆయ్న కాలం చారితారత్ీక
మైనదిగా పేరొకంటారు. శ్రీ ఆది శంకరా చారుూలు మంచి గాంధపు శ్ారదా

విగీహానిన శృంగేరి లో ఏరపరిసే్ భారతీ తీరధ సిరణ విగీహం చేయించి పరతిషిాంచారు ఆలయ్ానిన మతానిన అభి వృదిధ చేశ్ాడు స్ామానుూల కరసం
మతానిన విస్ ృత్ పరచాడు. విజయ్ నగర రాజుల కాలం లో విదాూ శంకరాలయ్ం నిరాీణం జరిపించాడు హరిహర రాయ్మహారాజు త్న

త్ముీడు మారపపను అలుేడుబాలపపను శృంగేరి పంపించి ఆశీమపో షణకు అయిదు గాీమాలు దానం గా ఇపిపంచాడు. అంటే కాదు భారతీ
తీరధకు సేవకులుగా నలభై మంది బారహీణ పరి చారకులిన నియ్మించాడు

భారతీ తీరుధలు 120 మంది వేద పండిత్ులకు రాజు త్న కిచిచన దానిలో భయములనిచిచ వారి పో షణకు స్ాయ్ పడా్డు. దీంతోనే శృంగేరి

గాీమ నిరాీణం పారరంభ మైంది వేదాలలో, శ్ాస్ా్ాలలో అపార పాండితాూనిన చోపిన వారికి బ్బరుడులిచిచ సత్కరించటం భారతీ తీరధ కాలం లోనే
పారరంభ మైంది

अज्ञानाां जाह्नवी तीर्थं ववद्यातीर्थं वववेकिनाम ् ।
सवेषाां सख
ु दां तीर्थं भारतीतीर्थथमाश्रये ॥
That Ganga which is the sin-removing refuge to the ignorant, That esoteric knowledge that is the refuge
sought by the wise, That refuge which is good for all who seek Bliss, Unto that Bharati Tirtha, I bow!
ఇది భారతీ తీరధ స్ాిమిగయరిచన పరస్ ుతి.

“పవిత్ర గంగా జలం అజఞానులపాప పరకాషక్షళ నం చేస్ ుంది ఆశీయిసే్ మహాజఞా నానినజఞానులు

పరస్ాదిస్్ ారు. బరహాీనందానిన, ఆశీయించిన వారికందరికీ మంచిని పరస్ాదించే శ్రీ భారతీ తీరుధలకు పరణామం “ అని భావం
ఉపనిషత్ు
్ లలో చెపిపనటు
ే బరహీం, దాని సిభావానిన బాహూ, అభూంతారాలకు అంటే ఆబజ కావ్
ి
అండ్ సబజ కావ
ి
మధడ్
లరండిటని సమనియ్ పరచి బో ధించాడు భారతీ తీరధ . త్న పంచ దశి లో “పంచ మహా భయత్ం “అనే అధాూయ్ం లో బాహూ పరపంచానునంచి
బరహాీనిన ఎలా వేరు చేయ్ వచోచ సవివరం గా తెలిపాడు. “పంచకరశ వివేకం “అనే మయడవ అధాూయ్ం లో పంచకరశ్ాల నుండి ఆత్ీను వేరు
చేసి చూపించాడు ఇది ధానూం నుండి పై పొ టుా ను తీసే విధానం లాంటది.

జీవుడు, ఈశిరుడు ఇదద రు పరపంచ సృషిాకర్ లు అని భారతీరధ అనానడు ఇందులో ఈశిరుడు ముఖూ కర్ . జీవుడు ఆయ్నకు లోబడి
పని చేసే వాడు. పరపంచ సి్ తికి మాత్రం ఆధారం ఈశిరుడే. పరపంచానుభ వాలకు మాత్రం జీవుడు ఆశీయ్ుడు గా ఉంటాడు. జీవుడి సృషిా బాహూ
పరపంచం కాదు. అంత్ర భావనా పరపంచమే నంటాడు తీరధ . “వివరణ పరమేయ్ సంగీహం “లో పరతి బ్బంబ వాదానిన తీసుక చిచ వివరణ కరరే వారికి
సంత్ృపి్ కలిగించాడు. కాని పంచ దశిలో పరతి బ్బంబ వాదం లో ఒకటైన “ఆభాస వాదం “ను అంగలకరించి, వివరణ కారుని దృషిాలో బ్బంబం కంటే
వేరే కాదని సత్ూమైన అభాసం అని తేలాచడు. అంటేభారంతి అని చెపాపడు. మాయ్కు, అవిదూ కు భేదానిన చెపపకుండా వివరణ కారుని
సిదధ ాంతానిన అనుసరించి పంచ దశిలో ఈ రండిటని వేరు పరచి చూపించాడు.

వేదాంత్ విచారం చేత్ లభించే జఞానం ఒకకటే ముకి్కి స్ాధనం అని సపషా ం చేశ్ాడు. శ్రీ కృషణ . భగవానుడు చెపిపన స్ాంఖూం, యోగం

రండిటలో ఏదెైనా ఒకట ముకి్కి స్ాధనం అవుత్ుందని పంచదశి లో వివరించాడు.
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మ(మా )ని మత్ం (Manicheism )
మని లేక మానికేయ్న్ అనే పరిియ్న్ మత్ పరవక్ కేీపూ.216 -276 బో ధించిన మత్ వూవస్ నే మని లేక మానికా మత్ం అంటారు. దీనిన
“జఞాన మత్ం “అన్న పిలుస్ా్రు. ఈ మత్ సిదధ ాంతాలలో జఞాన, కైుస్వ బౌదధ , జయరాసిాయ్
ా న్ మత్ భావనలన్నన ఉనానయి. కీీ.పూ.మయడయ శతాబద ం
లో పుటా న ఈ మత్ం అనేక పశిచమ, త్ూరుప దేశ్ాలలో విపరలత్ం గా వాూపి్ చెందింది. చివరికి కైుస్వం దీనిన మింగేసింది.

మని అనేది గలీకు పేరు దీనికి లాటన్ లో సమాన పదం

మానికేయ్న్.

మానికేయ్న్

సంపనన

ఉననత్

కుటుంబం

లో జనిీంచాడు త్ండిర దగీ రే విదూ నేరాచడు. ఆనాటకి పరచారం లో ఉనన
మిత్ర మతానిన కైుస్వానిన, పరిియ్ా దేశ మత్మయిన మజఞదను
కూలంక షం గా అధూయ్నం చేసి ఆకళ్ంపు చేసుక నానడు అయ్న

ఇరవెై ఏళళ వయ్సుస లో ఈ క త్్ ోమతానిన స్ా్పించాడు. కీీ.శ
241కాలపు పరిియ్ా రాజు షాపూర్ పటాాభిషేకానికి ఈ మతానిన
పరతేూకం గా బో ధించాడు భారత్ దేశం కూడా వచాచడని పరచారం లో
ఉంది.. కాని బహాు న్

రాజు ఇత్నిన మాజఞ్ మత్ పూజఞరే కు

అపపగించాడు. బరతికి ఉండగానే మానికేయ్న్ చరాీనిన ఒలిచి అతి

కూ
ీ రం గా చంపేశ్ారు వాళళళ

మానికేయ్న్ త్నకు దివూ స్ాక్షాతాకరం కలిగిందని, పరపంచ మత్

పరవక్ లలో తానే చివరి వాడినని చెపుపక నానడు. బుదుధడు జయరాస్ ర్,
యిేసు కీీస్ ు కూడా పరవక్ లే అనానడు త్ను ఈ లోకానికి “శ్ాంతి దూత్
“గా వచాచనని తెలియ్ జేశ్ాడు.
మని మత్ సిదధ ాంతాలు –ఇది పూరి్గా దెైిత్ మత్ం. ఆయ్న దృషిాలో
భౌతిక నెైతిక విషయ్ాలలో భేదం లేదు.. కాంతికి, చీకటకి మధూ గొపప

సంఘరిణ ఉంది. అలాగే సంఘరిణ పుణూ, పాపాల మధాూ ఉంది. జఞానం
అనాన

విమోచనం

అనాన

చీకట

లోంచి

వెలుగుకు

పరస్్ ానం.

త్మసుసలోనుంది వచిచన వాటననినటని వదిల య్ాూలి. కాంతి లోకం నుండి వచిచన అనిన విషయ్ాలను పో ర త్సహించి, వాటనే అనుసరించాలి.
కాంతి లోకం దేవుడి అధీనం లో ఉంది. త్మోలోకానికి అధిపతి “సైతాను “.ఈ రండు లోకాల మధాూ మొదట నుంచి సంఘరిణ ఉంది. ఒక స్ారి
సైతాన్ కాంతి లోకం పైకి దండెతి్నపుపడు కాంతి దేవత్ మొదట మానవుడిని సృషిాంచి సైతాను తో పో రాటానికి పంపింది సైతానే శకి్ వంత్ుడెై

మనిషిని నిరాంధించాడు. క త్్ దేవత్ల సహాయ్ం తో కాంతి దేవత్యిే సైతానుతో పో రాడి మొదట మానవుడిని విడి పించిందని వీరి సిదధ ాంత్ం.
పదమయడవ శతాబద ం లో దొ రికిన మని గీంధ భాగం
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మొదట మానవుడంటే “ఆదాము “.ఇత్నిన సైతాను లాగానే సృషిాంచాడు.
కాని బలమైన కాంతి రేఖ ఉనన వాడు ఆడం కు తోడుగా సైతాన్” అవి” అంటే

ఈవ్ ను ఇచాచడట. వీరి కామం వలే నే మానవ జఞతి ఆవిరావించింది. రాక్షసులు
కామం తో, భారంతితో, పరలోభాలతో మానవులిన హింసించారు. అపుపడు కాంతి

దేవత్ పరవక్ లను భయమి మీదకు పంపి, మానవులకు వారి సిభావానిన గురించి,
పరకృతి గురించి సరైన జఞ్ానానినచిచ విముకి్కరసం సహాయ్ పడతారు.

ఈ మత్ం లో పురోహిత్ులు మాత్రం చాలా కఠిన మైన నియ్మాలను
పాటంచాలి.

స్ాధారణ

మానవులు

అహింస,

విగీహారాధన,

అబదధ ం,

వూభిచారాలను దురాశలను వదిలితే చాలు. మని మత్ం “పో ర బాస్ట్ “చకీ వరి్ కాలం
లో కీీ.శ.280 లో రోమన్ స్ామారజూం లో పరవేశించింది. దాదాపు మయడు వందల
ఏళళళ సువూవసి్ త్ం గా నిలిచి ఉంది అకకడ. త్రాిత్ వచిచన రోమన్ చకీ వరు్లు
మని మతానికి వూతి రేకం గా శ్ాసనాలు చేశ్ారు. మధూ య్ుగం వచేచసరికి క త్్
దారులు చూసుక ని క్షీణించి పో యింది

మని సిదధ ాంత్ గీంధాలు చాలా ఉనాన చివరికి క నిన భాగాలు మాత్రమ అదీ

అనువాద రూపం లో లభించాయి చెైనా దేశం లోను ఈ మత్ం బానే వాూపించింది మని సిరియ్ానిక్ లిపి ని కాన్న పటాాడని భావిస్ా్రు
మన వినాయ్కుడు ఈ మత్ం లో పరవేశించాడు మనికేయ్న్ కుషాన్ స్ామారజూం లో పరూతినాచడని చెబుతారు పాప్ మితియ్ాదిస్ట్ కాలం లో

ఈ మత్ం రోమ్ లో బాగా ఉండేది. రోమన్ చకీ వరి్ తియోదాస్ట్ మానికేయ్ులను చంపేయ్మని కీీ.ష.382 లో కైుస్వ మతానిన రాజ మత్ం గా
పరకటంచే ముందు ఆజఞా జఞరల చేశ్ాడు
భాసకరా చారుూలు
భాసకరా చారుూలకే భాసకర రాయ్ుడు, భాసురానందుడు అనే పేరే ునానయి త్ండిర గంభీర రాయ్ దీక్షిత్ులు. త్లిే కరనాంబా దేవి. వీరిది మహా
రాషా ా దేశం. కాశ్ర వెళ్ే విదూ నేరిచన భాసకరుడు త్ంజఞవూర్ చేరి కావేరల తీరం లో “తిరువేలంగాడు “లో ఉనానడు. అకకడ గంగాధర వాజ పేయి
అనే పండిత్ుడి వదద శ్ాస్ా్ాలు నేరాచడు. శ్రీ విదయ ూపాసకులలో భాసకరుడు పరసద
ి ధ ుడు.

భాసకరా చారుూలు బరహీ సూతారలకు భాషూం రాశ్ాడు సేత్ు బంధం

అనే గీంధం లో వామకేశిర త్ంత్రం లోని నిత్ూ షో డశికారనవానికి వాూఖాూనం
చేశ్ాడు పరశురామ కలప సూత్రం పై “రతానలోకం “అనే వాూఖాూన గీంధం
రచించాడు. దురాీ సప్ శతి పై “గుప్ వతి “అనే వాూఖాూనం రాశ్ాడు భాసకరుడు

కీీ.శ,.తొమిీదయ శతాబ్బద వాడని వాచసపతిమిశుీడికి పూరిం, శంకరాచారుూల
త్రువాతి వాడు అని భావిస్ా్రు. సూత్ర భాషాూనిన తొమిీదయ శతాబద ం మొదట
భాగం లో రచించాడని తెలుస్ో్ ంది వాచసపతి మిశుీడు భాసకరాచారుూలను త్న
గీంధాలలో ఉదాహరించాడు. శంకరులను తీవరం గా విమరిశంచాడు ఆచారుూడు.
శుీత్ుల మీదా, బరహీ సూతారల మీద ఇత్రులు చేసిన వాూఖాూనాల

ననినటని భాసకరుడు ఖండించి త్న పరజా ఞ పాటవాలను పరదరిశంచాడు. మహా య్ానం లోని శూనూ వాదమే మాయ్ా వాదం అంటాడు

భాసకరుడు. భేదానిన అభేదానిన గురి్ంచే భేదా భేద వాదానిన యిత్డు చెపాపడు. బరహీమే ఈ విశిం లో పరిణమించాడని భావించాడు. ముకి్కి
జఞానం, కరాీ రండు స్ాధనలాల అని గటా గా చెపాపడు.. . జీవనుీకి్ని అంగలకరించలేదు. విదేహ ముకి్నే అంగలక రించాడు.
పరిపూరణం, అఖండం అయిన పరబరహీం భాసకర మత్ం లో అపరిమిత్ం, పరిమిత్ం, అఖండం ఖండం కూడా అవుత్ుందని చెపాపడు.
ఏక ఉపాధి ఉనన బారహీం అనేక ఉపాధులను గీహించి పరిచిచననం అవుతాడని అనానడు. ఈ సిదధ ాంత్ం శంకర, రామానుజ మతాలకు
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మధూస్ ం గా ఉంది. శంకరుడు చెపిపన మాయ్ా వాదానిన విమరిశంచటానికే భాసకరుడు త్న దరశనానిన ఉపయోగిం చాడు మాయ్ా వాదం

మహా య్ానం లో నుంచి వచిచంది అంటాడు అందుకని విచిచనన మయలం అనానడు. ఈ భేదా భేద వాదమే భాసకర మతానికి భయమిక. బరహీం
నిరుపాధికం, స్ో పాధికం,. పరపంచం చేత్నా చేత్న విభాగానికి అరహమైంది అంటాడు. బరహీకు జీవలోకం లో సంబంధం లో ఈ భేదం అనేది
ఔపాదికమే. అభేదం అనేది స్ాిభావిక మైంది అనానడు
య్ాదవ మత్ం లో బరహీకు భేదం అభేదం స్ాిభావికాలే. కాన్న భాసకర మత్ం లో

చిత్ూ
్ , అచిత్ు
్ రండు బరహీం యొకక వాస్ విక పరిణామాలే. శంకరుడు చెపిపనటు
ే
మాయ్ యొకక ల్మల కాదు. భేదం లో అభేద లక్షణం కూడా కలిసి ఉందనానడు ఆచారూ

భాసకరుడు. దీనికి ఉదాహరణత్రంగాలు సముదరం కంటే భినానలే కాక అభినానలు

కూడా అనానడు. సముదర శకి్ నుంచే త్రంగాలు పుటాాయి. కనుక ఒకే సముదరం
దాని శకి్ వూకీ్కరాలు అయిన త్రంగాలకంటే భిననం గా కనిపంచినా, శకి్కి శకి్

జనకానికి అభిననం. అందువలే ఇది భేదం కాదు అభేదం కూడా కాదని సమరిధంచాడు.
మాయ్ా వాదం లో జీవాత్ీ అవిదూ తో కూడిన పరమాత్ీ యొకక ఆభాసమే.
రామానుజుడు జీవాత్ీను బరహీం శరలరం గ, భావించాడు. ఈ రండు మతాలను కాదని

జీవుడికి బరహాీనికి భాసకరుడు అంశ, అమిశతాిలను కలిపంచాడు. అనంత్ శకి్
సిరూపుడెైన బరహీం ఉపాధిని తీసుక ని, జీవాత్ీగా మారుతాడ నానడు. ఉపాధి
సీికారం వలే

బరహీం కరీ బదుధడు అవుతాడు. ఈ కరీ అంటే అంత్ం లేని

కారాూచరణమే. ఇదిలేక పో యినా దీనికి అంత్ం ఉంది జీవుడు స్ాదన కీమం లో

సంస్ారానిన అవగాహన చేసుక ననపుపడు ఉపాధి నశిసు్ందని చెపాపడు భాసకరా

చారుూడు బరహీం అంటే ఏమిటో, ఉపాధి అంటే ఏమిటో తెలుసుకరలేని జీవుడు సంస్ార లంపటం లో పడతాడు అని త్న వేదాంత్ం లో
భాసకరాచారుూలు చెపాపడు

భాసకరా చారూను. 1554-1594 కాలం వాడెైన అపపయ్ూ దీక్షిత్ులు
పరశంషించాడు

1677-1750 వాడెైన

నాగోజి

భటా అనే

వాూకరణ

పండిత్ుని ను భాసకరుడు త్న “గుపా్వతి “గీంధం లో పరస్ ుతించాడు
వీటనినట వలే భాసకరుడి కాలం 1670 అని తేలాచరు భాసకరుడు
స్ో మయ్జఞానిన జయూతిస్ో్ మానినచేశ్ాడు. కాశ్రనుండి వచిచ క ంత్కాలం

కృషాణ నదీ తీరం లో ఉండి కావేరల తీరానికి చేరాడు త్ంజఞవూర్ మహా
రాజు కావేరి దక్షిణ తీరం లో “భాసకర రాజ నగరం “అనే అగీహారానిన
ఆచారుూలకు రాసిచాచడు

చందర సేన రాజు కు ఒక నపుంసక కుమారుడు జనిీంచాడని

అత్నిన ఎలా అయినా పురుషుడి గా మారచమని రాజు ఆచారూ

పాదాలను ఆశీయించాడు ఆయ్న కృషాణ నదీ తీరం లో రోజు ఆ కురాీడితో కలిసి సూరూ దేవుడికి “తిరచరర్య పరదానం”చేశ్ాడు ఆయ్న నివాసం

నదికి దూరం గా ఉంది అందుకని రోజు ఏంతో దూరం నడిచి వచిచ అర్యపరదానం చేసే వాడు. కాళళే పుండుే పడా్యి శిషుూలు భరించలేక
ఏడుసు్నానరు. అపుపడు ఆచారుూడు సూరూ దేవుడిని త్న శిషుూల సంత్ృపి్ కరసం నదీ పరవాహానిన త్న ఇంట దగీ రకు తిరపపమని పారరిధంచాడు

భాసకరుడు ఈ భాసకరుని పారరధన మనినంచి కృషాణ పరవాహ దిశను ఇంటకి దగీ రగా వచేచటు
ే చేశ్ాడు దానితో ఆ న్నట పరవాహం లో త్డిసిన రాజు
క డుకు నపుంసకత్ిం నశించి పురుష రూపం వచిచందట. ఇవీ భాసకర మహిమలు

బరానర్్ బో జం కట్స (Bosanquet Bernrd )
1848 లో జూల ై పదానలుగున జనిీంచిన బరానర్్ బో జం కట్స హెగల్ సంపరదాయ్ానికి చెందిన “కేవల భౌతిక వాది ఇంగాేండ్ లో “(ఆబసలూూట్స
ఐడియ్ లిసుా).హారో లో ఆక్స ఫర్్ కాలేజి లో విదూ నేరాచడు సయింట్స ఆండూ
ర స్ట్ య్యని వరిసట లో నెైతిక, దరశనా చారుూడు గా పని చేశ్ాడు.
ఆక్స ఫర్్ లో ఫలో అయ్ాూడు. మొదట పుస్ కం “అతీనియ్ాన్ కాంషిా టూూషన్ హిసారల హిసారికి “అనువాద గీంధం లండన్ ఎథికల్ స్ొ సైటీ,
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చారిట ఆరాీ నెైజేషన్ స్ొ సైటీ, లండన్ సూకల్ ఆఫ్ ఎథిక్స అండ్ స్ో షల్ ఫిలాసఫీ లకు అపార సేవలందించాడు. “దిఫిలస్ాఫికల్ దీరల ఆఫ్ సేాట్స
అండ్ సైకాలజీ ఆఫ్ మోరల్ సల్ఫ “గీంధానిన రచించాడు “అరిస్్ ాతిలియ్ాన్ స్ొ సైటీ కి ఉపాధూక్షుడు గా అధూక్షుడు గా పని చేశ్ాడు. ఎడిన్ బర్ీ
య్యని వరిసట లో “జిఫార్్ ల కచరుే “ఇచిచ వాటని పుస్ కం గా ముదిరంచాడు

1849

ఈయ్న దృషిాలో సత్ూం ఏకమే. ఈ ఏకమైనది సరి వాూపకమే కాక,

సంపూరణంగా హేత్ు బదధ అనుభవమే. ఇదే స్ామానాూనిన, విశ్లషానిన సంఘటత్ం
చేస్ ుంది. దీనికి మాత్రమ అసి్ త్ిం ఉంది, మిగిలిన మనసుసలు, వూకు్లు,
వసు్వులు ఆంశిక వూకి్త్ిం కలవి. ఆంశిక విశ్లషత్ిం, ఆంశిక సతాూనిన కలిగి
ఉండేవి అంటాడు బరానర్్
లోపల ఉనన చెైత్నూం ఎకకడి నుంచో వచిచనదీ, అసంపూరణం, అసిత్ంత్రం,
ఆమిశకమైన వూకి్త్ిం కలిగింది అని అభిపారయ్ పడా్డు ఈ చెై త్నూం యొకక
పరవృత్ు
్ లు ఇందిరయ్ానుభవాలు, ఆలోచన, నెైతికాచరణ, స్ౌందరూ సంధానం
మొదల ైన వన్నన ఒక ఉదార, ఉదాత్్ లక్షాూనినవెత్ుక కంటూ అందుక ని, దానిన
పొ ందే పరయ్త్నం లో మనకు కన్న పిస్ ునానయ్ని చెపాపడు. ఆతాీ త్న కనన
ఉదాత్్ మైన మరొక వసు్వు కు త్నను తాను తాూగం చేసుకరవటమే ఆత్ీ పరి
పూరణత్ను స్ాధిస్ ుందని నమాీడు. బో జం కేట్స దృషిాలో ఈ విశిం అంతా ఒక నాటకమే ఇది ఆబసలూూట్స అనే “కేవలం “చేత్ రచించ బడింది.
ఈ జగత్ు
్ అనే రంగాసథ లం మీద పరదరిశంప బడుత్ు ఉననది ఈ కేవలం అనేది కళాకారుడు, హేత్ువు తోకూడిన బో ధ (ఇంటలిజన్స)మాత్రమే.
ఈ బో ధ యొకక తాత్పరూం కేవలం నాటక అభినయ్మే కాకుండా ఆత్ీ పరకటనం కూడా అవుత్ుంది అంతేకాదు తెలుసుకర దగిన సత్ూం
యొకక ఏకతాినిన గోచరింప జేస్ ునద ంటాడు బరానర్్., 75 ఏళళళ జీవించి1923 లో ఫిబవ
ర రి ఎనిమిదిన బరానర్్ బో జంకట్స ఇహ లోక య్ాత్ర
చాలించాడు. “బ్బరటష్ ఫిలాసఫీకి ఆ త్రానికి కేందర బ్బందు’వు’ గా బరానర్్ ను భావిస్ా్రు

ఆయ్న రాసిన గీంధాలు అపూరి మైనవి. వాట వివరాలు చూదాదం
Knowledge and Reality, A Criticism of Mr. F. H. Bradley's ‘Principles of Logic’. London: Kegan Paul, Trench, 1885.
Logic, or the Morphology of Knowledge. Oxford: Clarendon Press, 1888. 2d ed., 1911.
Essays and Addresses. London, Swan Sonnenschein, 1889.
A History of Aesthetic, London: Swan Sonnenschein, 1892. 2d ed., 1904.
The Civilization of Christendom and Other Studies. London: Swan Sonnenschein, 1893.
The Essentials of Logic: Being Ten Lectures on Judgement and Inference. London and New York: Macmillan, 1895.
Aspects of the Social Problem, London, 1895.
A Companion to Plato's Republic for English Readers: Being a Commentary adapted to Davies and Vaughan's Translation.
New York/London, 1895.
The Philosophical Theory of the State, London, 1899; 4th ed., 1923.
Psychology of the Moral Self, London and New York: Macmillan, 1897.
The Principle of Individuality and Value. The Gifford Lectures for 1911 delivered in Edinburgh University. London:
Macmillan, 1912.
The Value and Destiny of the Individual. The Gifford Lectures for 1912 delivered in Edinburgh University. London:
Macmillan, 1913.
The Distinction Between Mind and its Objects. The Adamson Lecture for 1913 with an Appendix. Manchester: University
Press, 1913
Three Lectures on Aesthetic, London: Macmillan, 1915.
Social and International Ideals: Being Studies in Patriotism, London: Macmillan, 1917.
Some Suggestions in Ethics, London: Macmillan, 1918; 2nd ed. 1919.
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Implication and Linear Inference, London: Macmillan, 1920.
What Religion Is, London: Macmillan, 1920.
The Meeting of Extremes in Contemporary Philosophy. London: Macmillan, 1921.
Three Chapters on the Nature of Mind, London: Macmillan, 1923.
Science and Philosophy and Other Essays by the Late Bernard Bosanquet, (ed. J.H. Muirhead and R.C. Bosanquet), London,
Allen and Unwin, 1927.

బర్ీ సన్
హెనిర

బర్ీ సన్ ఫరంచ్ట దారశనికుడు. ఫరంచ్ట వారిపై అమిత్ పరభావం కలిగిన వాడు. 1859 లో అకరాబర్ పదెదనిమిది న జనిీంచాడు. ఈయ్న

భావాలు విలియ్ం జేమ్స దాిరా అమరికా చేరి బహుళ వాూపి్ చెందాయి, చివరి రోజులో చరిత్ర అధాూయ్ం తో గడిపాడు. ఆ య్న చెపిపన
వాటపై ఈత్రం దారశనికులు అధికం గా ఆకరిిత్ులవుత్ున్ టం బర్ీ సన్ పర తేూకత్.,

బర్ీ సన్ దురషిా లో అంత్రజఞానమే నిజమైన దరశనానికి మయలం. సత్ూం అనేది
ఏక మైన సృషిా కారూం గా అనినటా గోచరిస్ ుంది. దీనినే “ఎలాన్ వెైటల్”అంటే
సరజనాత్ీక శకి్ అనానడు. ఇదే పారణశకి్,

ఈ శకి్ దరవూం కలిగించే నిరోధానిన,

అవకాశం యొకక కదలని త్నానిన పరతిఘటసూ
్ అనేక అనుభవ రూపాలు

దాలుసు్, భొతిక దరవూం నుండి జీవానికి, అకకడి నుండి మానవుడి కి అకకడనుండి

ఇంకా పైకి వాూపిస్ ుంది. ఇది ఆత్ీ వెైవిధూ పరకిీయ్. దీనిలో ఏకత్ిం ఎపుపడూ

ఉంటూనే ఉంది. ఈ ఏకత్ిం నుంచే భేదాలు ఏరపడతాయి. పైన చెపిపన పురోగతి ఈ

భేదాలను ధరించటమే కాకుండా, వాటకి అభిననం గా కూడా ఉంటుంది. ఈ

విషయ్ాలన్నన బర్ీ సన్ నాలుగు మహా గీంధాలలో నిక్షిప్ం చేశ్ాడు. అవే లేడాన్ననల్
ఇమేీడిఎట్సడో్ డిలా కాని స్ట్ (చెైత్నూనికి పరత్ూక్షం గా ఉనన అంశ్ాలు ),మేట య్ర్

యిెట్స మేమాిరి (భౌతిక దరవూం సీృతి ),రివలూూషన్ కిీయ్ారి్ర్స (సరాీత్ీక

పరిణామం ),లేడయ య్ స్ో రలసరేసస్ట్ డి లా మొరాలిట యిెట్స రేలిజియ్ాన్ (న్నతి,

మతాల

పారదురాావం

)

ఇవి

కాక

పతిరకలోే

రాసిన

వాటన్న

పుస్ా్కాలుగా ముదిరంచాడు అందులో లేనరిజ సిపరి త్ుూవల్(పారణ శకి్ )డూూరియిెట్స

సైమలే్ నిట (అవధి అనెవి ఉనానయి

దాన్నజ్ అనే గీంధం లో శుదధ మైన కాల పరవాహానిన కాలం గాను, భావానిన మనో దరవూం
గాను, తి భౌతిక సత్ూం గాను చెపాపడు.. కాలపరవాహం మానసిక మైనది అనానడు నిరిిరామం గా వేరు వేరు విధాలుగా పరవహిస్ ుంది .

ఎపుపడూ మారుపలు చెందుత్ూ ఉంటుంది. మన పరకిీయ్లు దానిన భేదించి ముకకలుగా మనకు కనపడేటే ు చేస్ ుంది . ఇది కాలానికి
ఆచలతాినికి స్ాపేక్షం. విస్ ృతి అనే దానికి చలనం ఉండదు. దిక్ బ్బందువులు ఒకే విధం గా ఉంటాయి. అందులో పరతిదీ మిగిలిన వాటకి

వెలుపలగాను ఒక దానిన అనుసరించి ఒకట ఉంటాయి. నిజమైన కాలానికి విస్ ృతి లేదు. సంకుచిత్మైంది. త్రాితి లక్షణాలు ముందునన
వాటతో కలిసి పో యి పరతి క్షణం క త్్ ది గా కన్న పిస్ ుంది. భయత్, వర్ మాన భవిషూత్ కాలాల కీమం అంతా ఒక అవిభక్ మైన పరవు ుతి్ —య్ాకిావిట)
మనం కాలానిన శ్ాసీ్ య్
ి , పారిశ్ాీమిక కాలం గా మారేచశ్ాం అంటారు బర్ీ సన్).అపరిచేచదూ వసు్వులకు పరిచేచదాూనిన ఆరోపించటం

వలే నే భాష, త్రకం భౌతిక శ్ాస్ ంి వగైరా గా మారాయి. సజీవ కాలం సిత్ంత్రం, ఉతాపదకం, అనిరేదశూం అనానడు మన పండిత్ుడు. దీనికి ఎనోన
ఉదాహరణలిన “దరవూం సీృతి “లో చెపాపడు శరలరం ఆత్ీ చేత్ కలిపంచ బడిన ఒక స్ాధనం అనానడు ఆత్ీ అంటే కాలం యొకక పూరల్

పరవాహమే. మన మసి్ షకం పో ర దాలన కర్ గా ఉంటుంది. పరవృతి్ ని చేబటా ని వాటని దాచేస్ ుంది దీనినే శుదధ సీృతి అనానడు. ఇదే మన ఆత్ీల

మయలం అంటాడు య్ాక్షన్ కనపడని భయతాంశ్ాలలో ఒక దానిన సియ్ం గా ఎనున క ంటుంది . నానాతాినిన గీహించే పారణ శకి్ తానూ విడి
పో కుండా అయ్స్ాకంత్ం లాగా భినన ధురవాలను ఏరపరుసు్ంది. చలనం కళ భొతిక దరవూం కీమం గా క్షీణించి చలన శూనూత్ గా మారిపో త్ుంది.
ఈ విషయ్ానిన “సరాీత్ీక పరిణామం “లో చెపాపడు.
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వృక్షాలు మనషుూలు ఒక దాని నొకట తిని బత్ుకుతాయి. “గత్ం త్ం యొకక రండు ఉదావ స్ాడా నాలు “లో మనిషి పరతీత్ులిన మనుషూ

సంవరాీనికి అనియించాడు ఈ దివూ పారణ శకి్ మానవుడిలో భొతిక దరవూత్ి బంధనాలను చేదించుక ని సేిచచ పొ ందింది. ఇలాచేయ్టం వలే

పరిణామం ఏరపడి మానవ బుదిధ, మనుషుూడు మిగిలి ఉనానరంటాడు. పారణ శకి్ కి ఆటంకం కలిగితే సంఘం లో సంక్షోభం వసు్ందనానడు.
క ందరు మహాను భావులు ఈ దివూ శకి్ని స్ాధించుక ని మానవులిన రాక్షిస్్ ారు. తాూగం, శ్రలం లను బో ధించి నెైతిక మారాీనిన అవలంబ్బంచేటే ు

దారి చూపిస్్ ారు పరస్ ుత్ మన నాగరకత్ ఇలాంట సంక్షోభ సి్ తిలోనే ఉందని గటా గా చెపాపడు అచల సంవృత్ సి్ తి, చల విస్ ృత్ సి్ తి లలో ఒక
దానిన ఎనునకరవాలిసన సమయ్ం వచిచందని హెచచరిస్్ ాడు బర్ీ సన్.1941 lలోజనవరి నాలుగున ఎనభై రండేళళ వయ్సులో బర్ీ సన్
దారశనికుడు మహా పరస్్ ానం చెందాడు

బర్ీ సన్ 1927 లో నోబుల్ పురస్ాకరానిన అందుక నానడు ఫారన్స దేశపు అత్ుూననత్ అవారు్ ”గాీండ్ కరీకస్ట్ డి లా ల్మజియ్న్ డీ ఆనర్
“ అందుక నన ఘనుడు. ఆయ్న రాసిన కాంట నెంటల్ ఫిలాసఫీ, ఫరంచ్ట సిపరిటుూలిజం గీంధాలు బహుళ పరచారం పొ ందాయి.

కబీర్
భక్ కవి కబీర్ శ్లీషా సత్ుపరుషుడు.. త్లిదందురల వరో తెలియ్దు. కాని పుటా ంది1398 లో జేూషా శుదధ పూరిణమ స్ో మవారం నాడు

అని అంటారు., మహమీదీయ్ దంపత్ులు కబీర్ ను పంచారని అంటారు ఆయ్న చేనేత్ వుుతి్ కి చెందినా వాడు., కాశి లో కబీర్ జనిీంచాడు.
కబీర్ అంటే ఆరబ్బక్ లో కబీర్అంటే గొపప వాడు అని అరధం ఇస్ాేం మత్ం లో 37 వ దేవుడి పేరు కబీర్. వివాహం చేసుక ని క డుకును కనానడు
రామానంద స్ాిమి త్న గురువు అని కబీర్ అనానడు. గురువు “రామ”మంతారనిన కబీర్ కు బో ధించాడు. కబీర్ సంపరదాయ్ం ఆందరికీ
అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆయ్న భకు్లు పది లక్షలకు పైగా పరపంచం అంతా వాూపించి ఉనానరు.. కబీర్ బీజక్ కబీర్ గీంధావళ్,అనురాగ
స్ాగర్ పుస్ కాలు కబీర్ రాశ్ాడు అవధి బో జుపరి, వారజ్ మాండలికాలలో త్తాిలు రాశ్ాడు సంత్ మత్, రాదాస్ాిమి గబీర్ దాస్ట్ లపై కబీర్

పరభావం ఉంది. ఆయ్న కవిత్లిన బాణీలు లేక బో ధలు అంటారు రండు పంకు్లుందే వీటని” కబీర్ దయ హాలు”అంటారు. దులో కబీర్ గంభీర

వేదాంత్ భావాలు సూటగా మనసుకు హత్ు
్ కరనేటే ు చెపపటం అయ్న పరతిభకు నిదరశనం. ఇవి ముఖతా చెపిపనవే పరంపర గా త్ర త్రాలుగా
వాూపి్ చెందాయి సూఫీ మత్ం లో మొదట పారరాధన కబీర్ కవిత్ిం తో నే పారరంభమవుత్ుంది గృహసు్గా సంత్ గా కబీర్ సమరధ జీవితానిన

గడిపాడు. కబీర్ భగత్ ను సికుకల అయిదవ మత్గురువు అరుజన్ సికుక మత్ గీంధం గీంధ స్ాహేబ్ లోచేరిపంచాడు.. కబీర్ 1518 లో నూట
ఇరవెై ఏళళళ జీవించి మఘార్ లో మరణించాడు

కబీర్ పరమాత్ీను అనిన నామాలతో భజించిన

మహా భక్ శిఖా మణి.అందులో నారమ నామం అంటే మహా
పీరతీ ఆయ్నకు అందువలే ముసిే ం మత్ పదద ల ఆగీహానికి
ఈరియకు గురి కావాలిస వచిచంది. సికందర్ లోడి భక్ కబీర్ ను

చాలా బాధలు పటాాడని చరిత్ర చెబుతోంది. కబీర్ కు అలాే,
విషు
ణ , కృషణ , గోవింద, ఖుదా, రామ నామాలన్నన నిరుీణ
పరబారహీను సూచినేచమంతారలే నని నమాీడు.

కబీర్

క లిచే రాముడు వేదా తీత్ుడెైన, తిరలోకాలకు విలక్షణుడెైన

కేవల పరమాత్ీ త్త్ిమే.

భకి్ని పారమారిధక స్ాధనం గా కబీర్ ఎంచుక నానడు. మన లని భగవంత్ుడి తో కలిపే హృదయ్ం దొ రకటం ఒక మహా రహసూం అనానడు
కబీర్. దీనినే ఆయ్న” భావ “, భేద “పేరేతో పిలిచాడు. అందుకే త్న మారాీనిన “భావ భగతి “అంటే భావ భకి్ అనానడు. దీనిన వరిణంచటం
అస్ాధూం అనానడు. అదొ క అనుభవెైక వేదూ విధానం అని చెపాపడు సదు
ీ రు కటాక్షం వలే నే ఇది స్ాధూం అనానడు. అపుపడే జఞాన నేత్రం వికశించి
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మనలో దాగి ఉనన రహసూం మనకు తెలుసు్ంది అంటాడు. భగవంత్ుని పై జిజఞాస, ఆయ్న ముఖ వీక్షణ అభిలాష తీవరం గా మనలో రగులకకని

ఈశిరుడయ కకడే ఏకైక పిరయ్ త్ముడెై, ఆయ్న విరహం
తాళ

లేనంత్

అయినపుపడే

భాగవతాసక్షాతాకరం

లభిసు్ందని కబీర్ చెపాపడు.
కబీర్ చెపిపన భావా భకీ్ కి మసుశదిధ, మనసుస

యొకక సంయ్మనం,

అవసరాలు. అనిన భొతిక

విషయ్ాలు వదిలేసి చివరికి దేనిలో పరవేశించాలో
ఆ

మనసుస

ను

మనం

వెత్ుకరకవాలి.

అదే

“ఆకల్ నిరంజన్” అంటే నిరంజన బుదిధ. అని కబీరు

వరిణంచాడు. ఈ నిరంజన బుదిధ ఎకకడయ లేదు మన
మనసులోనే ఉందనానడు. మనసు నిరిికారం గా ఉననపుపడు అది సిచచమైన అదద ం లాగా శుదధ మైనపుపడు అది నిరంజన బుదిధ లో

పరవేశిసు్ంది. అపుపడే మన మనసుసలో రహసూమైన శ్ాశిత్ పర వసు్వు పరతి బ్బమిాసు్ంది. అదే “అపా “,బరహీం “,రాముడు “అందుకే ఈ
పారపి్ స్ాధూమవుత్ుంది దీనినే ఆ పారపి్ స్ాధనానిన “ఆత్ీ స్ాధన “,బరహీ విచారం “రామ నామ సిదధ ి యోగం “అనానడు.
భావం అనేది షటచకాీల బంగారు భవనం లో ఉంది. దాని తాళం విపిప లోపలి పరవేశించి నపుపడే షటచకీ చేదనం జరిగి అది తెలుసు్ంది.
పరం జయూతి సహస్ారరం లో దరశనం అయినపుపడు “హదుద “హదుద లేనిది “అవుత్ుంది అంటాడు కబీర్. “ఘట “ ముందే “అఘటం కన్నపిస్ ుంది.

ఇదే అనంత్ బరహీ యొకక అసంఖాూక సూరూ సమానం అయి, శ్రత్ల తేజసుస, దాని వరణన కుదరదు. ఆ సి్ తి పారపి్ ంచి నపుపడు కలపనలనేవి

ఉండవు. మనసుస పో యి, అమనసకత్ ఏరపడుత్ుంది. ఈ కరీ వలే కరీ నాశనం అయి మమత్ిం అభిమానాలు బరహాీగిన చేత్ భసీం
అవుతాయి. ఈ అవస్ నే కబీర్ “సహజ సమాధి “అనానడు. గురువు వలేే ఇది లభిసు్ందని చెపాపడు దీనికరసం ఆసనం ముదార , అకకరేేదు.
వాసనా తాూగం మనో నిరోధం వలే “సురట “ని అరికటాాలి. అపుపడే సహజ సమాధి వీలు అవుత్ుంది. అనాది నుండి వచిచన వాసనాదుల వలే
కలిగే పరపంచ దృశ్ాూల సుపరణమే “సురట ” లేదా సంస్ారం.
హిందూ, మహమీదీయ్ మతాలలో ఒకే పరమ సత్ూం ఉందని నమిీ దానిన వూక్ ం చేయ్టానికి పరయ్తినంచాడు. కబీర్ ది ఒక రకం
గా “అదెైిత్ స్ాక్షాతాకర వాదం “కబీర్ పై హఠ యోగుల పరభావం ఉంది.కుల భేదాలను ల కక చేయ్లేదు కబీర్. అందరికి సనినహిత్ుడెైన ఒకే
ఈశిరుడి గయరిచ పరజలకు దేశ భాషలో బో ధించెైనా పరజఞ భక్ కవి కబీర్.,.

రవీందర నాధటాగయర్
విశికవి గా, గలతాంజలి కర్ గా అనేక కదా, నవలా,
నాటక రచయిత్గా శ్ాంతి నికేత్న్ సంస్ా్పకుడుగా,
రవీందర సంగలత్ కర్ గా, గాయ్కుడుగా,చిత్రకారుని
గా రవీందర నాధ ‘టాగయర్ పరముఖ స్ా్నం పొ ందాడు.
ఆయ్న దారశనికుడు కూడా త్ండిర దేవేందర నాద

టాగయర్ కుమారుడు. కలకతా్లో 1861 లో మే
ఏడున జనిీంచాడు నిత్ూం ఉపనిషత్ మంత్రం

ఘోష ఉనన కుటుంబం వారిది. చినన నాడే వంగ దేశ

వెైషణవ భకీ్ గలతాలకు ఆకరిిత్ుడయ్ాూడు. వివాహం

అయిన త్రాిత్ ఇంటోేనే పదేళళ పాటు ఉనానడు.

తోట పని వారితో, బరహీ జఞాన చింత్నతో, విశి
స్ౌభారత్ిపు భావనలతో ఉండి పో య్ాడు. ఇవే ఆయ్న
దారశనిక సూతారలకు మయలాలయ్ాూయి. గలతాంజలి కవితాినికి1931 లో నోబల్ పురస్ాకరానిన స్ాహిత్ూం లో పొ ందిన మొదటభారత్ దేశపు

కవి టాగయర్. మొదట నాన్ య్యరోపియ్న్ కవికూడా. బంగాల్మ చిత్ర కళను బంధాల నుండి విముకి్ చేసి సేిచాచ చిత్ర కల గా ఘనత్ టాగయర్
దే.మన జఞతీయ్ గలత్ం జన గణ మన బంగాే దేశ గలత్ం “స్ో నార్ బంగాే “లను రాసి న వాడు రవి కవియిే. ఎనోన స్ాహిత్ూ వాూస్ాలనూ స్ాదికారికం
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గా రాశ్ాడు అయ్న రాసిన” కాబయల్మ వాలా “కద, చండాలిక నాటకం, నౌకా భంగం నవల పరసిదధ ి చెందాయి శరత్ టాగయర్ ను త్న గురువు
అనానడు

1900-1- కాలం లో శ్ాంతి నికేత్ విదాూ సంసథ ను స్ా్పించి కళలను, స్ాహిత్ూ చిత్రలేఖన నృతాూలను బో ధించాడు ఆ త్రాిత్ అది విశి

భారతి గా రూపు దాలిచంది. ఇపుపడువిశి విదాూలయ్మై కేందర పరభుత్ి అధీనం లో నడుస్ో్ ంది. స్ాధన,, కియి
ీ ేటవ్ య్యనిట, మానవత్ిం
వూకి్త్ిం లను రవీందురడు ఆధారం గా చేసుక ని దరశన భావాలను వాూపి్ చేశ్ాడు. కవితాినికి దారశనిక సూతారలకు సంబంధం కలిపంచాడు.

రవీందర మత్ం వెైషణవ వేదాంతానికి దగీ రలో ఉంటుంది. పరమారధం పురుష రూపం లో ఉంది అదే మానవ కృత్ దెైవం. అదియిే
పురుషో త్్ ముడు “నిరవధికం అవదీకుీత్ం అయితే పరమారధం పురుషారధ ం అవుత్ుందని టాగయర్ చెపాపడు. సృషిా కారోూనుీఖం అయితే

పురుషారధం పురుషం అవుత్ుందని అనానడు. అమయరా్నిన కేవలం అంటే ఆబసలూూట్స ను కాదన లేదు. పురుష విధానం లో ఆలోచించి
నపుపడే కేవలం మానవ బో ధకు అందుత్ుంది అనానడు టాగయర్.
అదెైితానిన అంగలకరించి, దేవుడొ కకడే అనానడు. స్ావధిక సతా్ నిరవదిక సతా్ పేక్షం అవుత్ుంది. కేవలం తో ఏక మవటమే స్ావదికాత్ీ
యొకక పరమ లక్షూం అంటాడు. టాగయర్ చెపిపన ఐకూత్కు శంకరుడు చెపిపన అదెైిత్ ఐకూత్కు భేదం ఉంది . జీవాత్ీ త్నకు తాను నిరవ

శ్లషంగా పరమాత్ీకు అరిపంచుకరవటమే టాగయర్ చెపిపన ఐకూత్. అహం లేక పో తే పేరమ ఎలా ?ఇదొ కకటే ఉంట పేరమ యిెటే ా స్ాధూం ?అని
స్ాధన లో వివరించాడు ఆత్ీ అనినట కంటే ఎకుకవ పేరమాసపదమైంది. ఆత్ీ సిరూపానేన సరి పేరమాసపదం గా ఉపాశించేది. ఈ పేరమ
బాహూమైంది, మరణ శ్రల మైంది అనన బృహదారనూకానికి ఆనందానికి, పేరమకు వాూఖాూనానిన కలిపంచి జఞానం కంటే పేరమయిే బరహీ

పారపి్ కి స్ాధకం అవుత్ుందని రవీందురడు వివరించాడు. “స్ాపరాను రిక్ రలశి రే “అనే శ్ాండిలూ మహరిి సూత్రరధానిన అనుసరించి ఈశిరుని పై

ఉనన పరమ పేరమయిే భకీ్ అని చెపాపడు. అలాంట భకీ్ అహేత్ుక, వూవహిత్మయ అయినపుపడు పేరమ అవుత్ుంది అని గటా గా చెపాపడు.

పేరమ, భకీ్ అనరాదన్ రాలు. జఞానం విషయి విషయ్ తేడాను పాటసు్ంది. ఈ తేడా లేక పో తే జఞానం రావటం అసంభవం అనానడు విశి కవి. పేరమ
లక్షూం ఐకూత్. ఇందులో విషయి విషయ్ వూతాూసం అంత్ రించి పో త్ుంది. కాని పేరమ జఞానం తో పొ ందేది కాదు అనానడు
. వాల్మీకి నాటక భాగం”న్నస్ట్” ఇందిరా దేవి తో టాగయర్
ఈశిరుని తెలుసుకరవాలంటే ఆనందమే, పేరమయిే మారాీలు. ఆనందం జఞానం యొకక సూపరి్ అంటాడు. బుదిధ మనలిన జేాయ్

విషయ్ాలనుండి వేరు చేస్ ునద నానడు. పేరమ విషయ్ానిన ఏకీకరణం వలే నే తెలుసుకర గలం, అలాంట జఞానం అపరోక్షం. అనుమానానికి చోటు
ఇవిదు. అని పేరమ రహస్ాూనిన సంపూరణం గా ఆవిషకరించాడు విశికవి రవికవి జఞాని టాగయర్.
“మరుగున పడిన మతాలు –మతా చారుూలు “సమాప్ ం..
ఈ ధారా వాహిక కు కావలసిన ముఖూ విషయ్ాలనినటని “వీకీ పీడియ్ా “నుండి” విజఞాన సరిసిం” నుండి గీహించానని సవినయ్ం గా

మనవి చేస్ ునానను. మొదట ఎపిస్ో డ్ లో చెపిపనటు
ే నేను అందించింది ఆవగింజంత్ మాత్రమ , దీనిన ఆధారం గా ఆ మహన్నయ్ులను గురు్
చేయ్టానికి మాత్రమ. కావలసిన వారు ఇంకా లోత్ుగా తెలుసుక ంటారనే నా భావన

జయూతిరీఠపీఠాధిపతి-స్ాిమి బరహాీనంద సరసితి
20-12-18 6 8 న జనిీంచిన రాజఞరావు సనాూసి అయి 15 0ఏళళళ ఖాళ్ళగా ఉనన ఉత్్ ర భారత్ దేశంలోని బదరల క్షేతారనికి దగీ రలో ఉనన
జయూతిరీఠఉత్్ ర ఆమానయ్ పీఠాధి అవటం వింత్యిెైన కధ.

అయోధూ దగీ ర గణ గాీమంలో “మిశీ “అనే బారహీణ కుటుంబం లో రాజఞ రావు పేరుతో జనిీంచి, ఆధాూతిీక భావ లహరిలో మునిగి

తేలుత్ూమహా యోగి రాజు అని పించుక ని, మన ఆది శంకరాచారుూలవల 9 వ ఏట త్గిన గురువును అనేిషిస్ ూ ఇలుే వదిలి పటా వెళాళడు.
కాని ఒక పో ల్మసు గురు్పటా ఇంటకి తీసుకు వచిచ అపపగించాడు, త్నకు గృహస్ా్శీమం లో ఇషా ం లేదని సనూసించాలని ఉందని చెపాపడు.
పళ్ే చేసుకరమంటే వదద నానడు్. ఇంట పురోహిత్ుని అడిగారు ఆయ్న కురాీడి యోగ జఞానానికి అబుార పడి అత్ని ఇషా ం పరకారమే చేయ్మని
సలహా ఇచాచడు త్లిదందురలకూ క డుకు రాజఞరాం ఆధాూతిీక బలం అరధమై సరేననానరు.

రండు రోజులత్రాిత్ ఎవరికీ చెపపకుండా ఇలుే

వదిలి త్పసుసకరసం హిమాలయ్ాలకు వెళాళడు., సరైన గురువుకరసం అణయిషిస్ ూ ఎందరినో చూసి వారవిరూ త్న ఆధాూతిీక దాహం తీరేచ
సమరుదలుకారని నిరణ యించుకునానడు. హరిదాిర్ రుశ్ర కేష్ లకు వెళాళడు. 14 వ ఏట ఉత్్ ర కాశిలో స్ాిమి కృషాణనంద సరసితిని దరిశంచి
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ఆయ్నే తాగిన గురువని శిషుూడయ్ాూడు. ఆయ్న “బరహీ చెైత్నూ బరహీ చారి “అనే పేరుపటాాడు రాజఞ రామ్ కు. గురువు చెపిపనటు
ే స్ాధన
చేస్ ూ పరకకనే ఉనన గుహలో త్పసుస చేసి వారానికి ఒకక స్ారిమాత్రమే గురు దరశనం చేసేవాడు. 25 వ ఏట గుహ నుండి బయ్టకి వచిచ
గురువుగారి ఆశీమం లో ఉండి పో య్ాడు. 34 వ ఏట కుంభ మేళ సమయ్ం లో గురువు శిషుూనికి సనాూస దీక్షనిచిచ స్ాిమి బరహాీనంద
సరసితి అనే దీక్షా నామం ఇచాచడు. ఇకకడి నుంచి మధూ భారత్ం చేరి ఒక గుహలో ఏకాంత్ం గా త్పో ధాూనాలతో 40 ఏళళళ ఉనానడు.
7 0 వ ఏట, అనేక విదాూవంత్ులు బరహాీనంద ను అపపటకి 150 సంవత్సరాలుగా త్గిన పీఠాధిపతి దొ రకకక ఖాళ్ళగా ఉనన జయూతిరీఠ
పీఠాదిపత్ూం వహించటానికి ఆయ్నే సరి సమరుధడు అని అందరూ
అనేకస్ారుే కరరగా సరే నని “మీరు అరణూం లో సేిచచగా తిరిగే
సింహానిన బంధిస్ ునానరు. మీ రందరి ఇషా ం పరకారంమీ మాటలను
గౌరవించి పీఠాదిపతాూనిన సీికరించి ఆది శంకరా చారుూల అడుగు

జఞడలలో నడుస్ా్ను “అనానడు దీనికి ముఖూ పేరరకుడు కరపత్ర

స్ాిమి. నియ్మించే “ధరీ మహా మండలి ‘ ఎంతో సంతోషంగా
ఆహాినించింది /19 41 ఏపిరల్ 1 న పీఠాదిపత్ూ విధానం అంతా
వారణాశి పండిత్ులు, పూరల శంకరాచారూ శ్రీ శ్రీ భారతీ కృషణ తీరధ ,
శృంగేరి శంకరాచారుూలు శ్రీ చందర శ్లఖర భారతి స్ాిముల సమక్షం

లో మహా వెైభవంగా నిరిహించారు. గరాిల్, వారణాసి, దరాంగా

మహా రాజులు ఎందరందరో మత్ పరముఖులు హాజరయ్ాూరు. వేదం
లో చెపపబడిన సరి లక్షణ సంశ్ోభిత్ుడు స్ాిమి బరహాీనంద సరసితి అని అందరూ శ్ాేఘించారు.
బరహాీనంద సరసితి మొదట స్ారిగా జయూతిరీఠానిన

పునరినరిీంచాడు.

ఆపారంత్మంతా స్ాథనికుల ఆకీమణలో ఉంట స్ాథనిక డిపూూటీ కమీషనర్ స్ాథనిక
పదద ల సహకారం తో ఖాళ్ళ చేయించి 30 గదులతో రండసు్ల భవన నిరాీణం
చేసి “జయూతిరీఠ పీఠ భవనం “అని పేరు పటాాడు. దీనికి వంద గజఞల దూరం
లో దరాంగా మహా రాజు మొదలు పటా న “పూరణ గిరి దేవి “దేవాలయ్ానిన

బరహాీన౦ద పూరల్ చేయించాడు. సంపరదాయ్ అదెైిత్ మత్ పరచారానికి ఉత్్ ర
భారత్ం లో జయూతిరీఠం అతి ముఖూమైన గొపప కేందరం.
శంకరాచారుూనిగా

ఉత్్ ర

భారత్

దేశమంతా

పరూటంచి

జయూతిరీఠ

పరబో ధాత్ీక

పరసంగాలతో శంకరాదెైిత్ భావ వాూపి్ చేశ్ాడు మహరిి మహేష్ యోగి
కరపతిర స్ాిమి, స్ాిమి సిరూపానంద సరసితి, స్ాిమి శ్ాంతానంద

సరసితి మొదల ైన వారు బరహాీనంద సరసితి ముఖూ శిషుూలు. భారత్
పరధమ రాషా ా పతి డా బాబయ రాజేందర పరస్ాద్, ఫిలస్ాఫికల్ పరసిడెంట్స సరేిపలిే
రాధాకృషణ న్ బరహాీనంద సరసితిని దరిశంచి ఆశ్రరాిదాలు పొ ందారు. రాదా
కృషణ న్ “మయరల భవించిన వేదాంత్ం

సత్ూ సిరూపం స్ాిమి బరహాీనంద

సరసితి “అనానరు. 19 53లో 8 5 వ ఏట బరహెమీకూం చెందటానికి 5 నెలల
ముందు స్ాిమి బరహాీనంద వీలునామా రాసి త్న త్దనంత్ర పీఠాదిపతి
స్ాిమి శ్ాంతానంద సరసితి అని పేరొకనానడు.

స్ాిమి బరహాీనంద గొపప శ్రీ చకీ ఉపాసకుడు ఆయ్న వదద అరుదెైన రూబీ శ్రీ
చకీం ఉండేది. ఆయ్న పీఠాదిపత్ూకాలం లో ఎందరందరో రాజులు ధనికులు
ఆశీమానికి వచిచ విలువెైనకానుకలు సమరిపంచేవారు. మంత్ర దీక్ష సీికరించేవారు.

ఈ ధన సంపద పీఠ ఆధాూతిీక కారూ కీమాలకు

సదిినియోగమయిేూది. “మహరిి మహేష్ యోగి 20 08లో “మహేష్ యోగి టరస్ట్ా “ఏరపరచి బరహాీనంద సరసితి పేరుతొ దేశంలోని 30 వేల
వేద పండిత్ుల కు ఆసరా కలిపించి గురు ఋణం తీరుచకునానడు. కారణ జనుీడు స్ాిమి బరహాీనంద సరసితి శంకరాచారూ.

శ్రీ జగలీ వాసుదేవ్
శ్రీ సదు
ీ రు వాసు దేవ్ ను అందరు” జగలతీ వాసుదేవ్” అని, ఆపాూయ్ం గా పిలుచు క ంటారు. అసలు పేరు జగదీశ్. అదే జగలీ అయింది.
జగత్ు
్ కు నాయ్ కత్ిం వహించే లక్షణాలు ఆయ్న లో ఉననందుకే ఆ పేరు పటాారట, ఆయ్న 3-9-1957 సుశ్రలా, డాకార్ వాసు దేవ్అనే తెలుగు
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దంపత్ులకు కరానటక లోని మైసూర్ లో జనిీంచారు. చిననపుపడే గురువు” మలాేది హళ్ే రాఘ వేందర స్ాిమి” వదద యోగాభాూసం నేరాచరు.
అపపట నుండి అది ఆయ్నకు నిత్ూ కుీత్ూమైంది. మైసూర్ వరిసట లోఇంగలేష లిటరేచర్ లోడిగలీ స్ాధించారు. మోటారు సైకిల్ పై దేశమంత్టా
పరూ టంచారు. కారునడప గలరు. ఆయ్నకు రాని విదూ లేదు. ఆయ్న మైసూరోేని చాముండీ హిల్ పై ఒక రాతి మీద కూరుచని తీవర ధాూనం
లో నిమగనమయ్ారు. 23-9-1982 వారికి అకస్ాీత్ు
్ గా దివూ దరశనం అయి, జఞానోదయ్ం అయింది. మంచి యోగా కేందారనిన స్ా్పించ
మని గురువు ఆదేశించారాయ్నున. త్గిన సథ లం కరసం తీవరం గా గాలించారు. చివరకు త్మిళ్ నాడు లోని కరయ్ంబత్ూ
్ ర్ కు నలభై కిలో మీటరే
దూరం లో పరశ్ాంత్ వాతా వరణం లో 'వెళ్ళం గిరిమౌంటేన్” వదద మంచి పరదేశం లభించింది. అకకడ ఒక ఆశీమానిన నిరిీంచి, యోగా ను
నేరుపత్ునానరు “.ఈశ్ా ఫౌండేషన్ “ ను స్ా్పించి ఎనోన సేవా కారూ కీమాలను నిరి హిస్ ునానరు. “ఈశ్ా “అంటే ఆయ్న “నిరుీణ పర బరహీ
“అని అరధం చెపాపరు. ఇకకడే” యోగిక్ టంపుల్” ను నిరిీంచి ధాూనానికి కేందర బ్బందువు గా “ధాూన లింగానిన” పరతిషిాంచారు. అకకడ అన దారు
యిే భేదం లేకుండా ధాూనం చేసుకర వచుచ. సరి జన సనినహిత్ుడు ఆయ్న. ఆ కేందరం లో అన్నన నేరుపతారు. అయ్న కు అనిన ఆటలు
వచుచ. హాకీ కూడా ఆడతారు. త్మిళ్ నాడు, కరానటక రాషాాా లలో త్రచు భారల “సత్సంగాలు “నిరి హిస్్ ారు. ఆయ్నకు ఆరు ఖండాలలో,
అనేక దేశ్ాలలో శిషూ పరంపర ఉంది. , పరూటనలు చేస్ ూ వారిని ఉతే్ జిత్ులను చేస్ ూంటారు.
“ పరముఖ భారతీయ్ుడు” గా అనేక పతిరకలనిరి హించిన
అభిపారయ్ాలలో స్ా్నం సంపాదించారు. ఆయ్న అంత్ గా భారల కారూ
కీమాలను నిరి హించిన వారు అరుదు. కిీందట ఏడాది మదారస్ట్ లో
“ఆనంద్ అల ై”(A wave of Bliss) అనే పేరున “ భారల సత్సంగ్ ను
నిరి హిసే్, లక్షా య్ాభై వేల మంది పాలకీని,”న భయతో “అని
పించారు. ఆయ్న చాలా స్ాధారణం గా ఉంటారు. ముఖం లో ది వూ
తేజసుస వెలుగుత్ూ ఉంటుంది. చకకని గడ్ ం,.. జుటుాకు, గడా్నికి
రంగులు వేసుకరరు. పారచీన మహరిి ఆయ్న లో దరశనమిస్ా్రు. ఈశ్ా
ఫౌండేషన్ గిన్ననస్ట్ బుక్ రికారు్ స్ాధించింది. త్మిళ్ నాడు లో ఆయ్న
ఆధిరూం లో ఒకే రోజు 80,000మొకకలు 27జిలాేలలో నాట, రికారు్
సృషిాంచారు. ఆ సంసథ గాీమీణ ఆరిధక విధానానిన, ఆధునిక అభి వృదిధ మారాీలు చేబటా ంది. ఆరోగూ కేందారలను ఏరాపటు చేసి నిరి హిస్్ ో ంది.
సంచార విదాూలయ్ాల దాిరా 4,200గాీమాలకు సేవ లందిస్ ునానరు. వీట వలే 70 లక్షల మంది వెైదూ సదు పాయ్ానిన పొ ందుత్ునానరు.
అమరికా లోని టనినసీ రాషా ంా లో కంబరాేండ్ లో mc Minvilleiలో 1200ఎకరాల సథ లం లో “isha institute of inner sciences “2006 లో
నిరిీంచి, సేవ లందిస్ ునానరు. పరపంచ శ్ాంతి, సుహృదాావం, సమాజ పరి రక్షణ, అందరికి విదాూ, ఆరోగూం, స్ాంకేతిక వినియోగం, సీ్ ి విదాూ, శిశు
సంరక్షణ కరసం అవి రళ కృషి చేస్ ునానరు. ఏది బో ధించినా తేలిక మాటలతో హృదయ్ం లో నిలిచి పో యిే టటు
ే చేసే శకి్ సదు
ీ రువు లది. వారి
వాసుదేవ వాణి ని విందాం,
సదు
ీ రు వాసు దేవ వాణి
మాన వాళ్ కేవలం జీవించటం అనేదానిన అధిగ మించింది. పరతి మనిషి లో మేధసుస ఉంది. దానిన తెలుసుక ని స్ాధన
లోకి తెచుచ కరవాలి. దానిన తిండికర, విలాస జీవితానికర, ధన సంపాదనకర ఖరుచ పడితే పరయోజనం లేదు. మనిషి మానసిక పరిసతిని
ి్
వృదిధ
చెందిచాలి. సమానత్ిం అనేది” ఒకే రకం గా ఉండటం “అను క ంట పో ర బాటే. అలా అయితే రండయ వారి అవసరం లేదు కదా. సమానత్ిం
అంటే సమాన అవకాశ్ాలు. నువుి ఇషా పడే వూకీ్ న్నతో సమానం కాదు. అత్నెపుపడూ న్న కంటే పైనే ఉంటాడు. మనం ఇవాళ విలువలను
కరలోపత్ునానం. అన్నన డబుా, హో దా లతో ముడి పడుత్ునానం. సీ్ ి కూడా సమానతాినిన కరరుతోంది. అంటే పురుషుని తో సమానం గా
సంపాదించాలని మాత్రమ భావించ రాదు. ఆమ కు గృహ బాధూత్లుంటాయి. కుటుంబానిన ఉననత్ సి్ తికి తీసుకు రావాలనే త్పన ఆమ లో
ఉంటుంది. స్ాంకేతికత్ పుణూమా అని మారుప అనేది చాలా వేగ వంత్ం గా జరిగి పో తోంది.
ఈ నాట చినన పిలేలు ఆరు బయ్ట స్ లాలోే ఆడు కరవటం త్కుకవ గా ఉంది. వాళళళ ఇపుపడు” “గలాకీసల మధూ”
ఆడుక ంటునానరు. అంటే కంపూూటర్ లో ఆడుక ంటునానరు. కృతిరమ మ ఆటలు ఆడుత్ునానరని అరధం. ఇరుగు పొ రుగు వారితో ఆటలాడే
తీరిక వారికి లేకుండా పో యింది. స్ాంకేతికత్ మనకు అన్నన తెచిచ అరచేత్ులోే పేడు తోంది. మరి సమసూ ఏమిట ?ఉనన పరతి దానితో మనమే
సమసూలను అనంత్ం గా సృషిాంచు క ంటునానం. మనం వాడే సల్, కంపూూటర్ వగైరా లన్నన మాన వ మకానిజం కంటే గోపపవేమీ కావని
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గీహించాలి. మీరు చెపిపన మాట మీ పిలేలు వినటం లేదు అంటే, చెపేప నెైతిక విలువ ను మీరు కరలోపయ్ారు అని అరధం. అధికారం తో వారిని
శ్ాసించ లేము. నువుి వారి నుండి గౌరవం, మరాూదా కరరు క ంట ఆది “వేళా కరళం” అవుత్ుంది. వారికి అందు బాటులో ఉనన వన్నన
తెలిసేటే ు చేయ్ండి. సలహా ఇసు్ననటు
ే గా మీ రు చెపేపది వాళే కు అని పించాలి. అపుపడు వాళళళ వినటమే కాదు, ఏది ఎలా చేయ్ాలని
మిమీలిన త్రచు వచిచ అడుగుత్ూ ఉంటారు. అపుపడే మీరు చేపేప దాని మీద వారికి గురి ఏరపడుత్ుంది.
భగవదీీ త్ పై వాూఖాూనం
భగవదీీ త్ ఆననది రాజకీయ్ బో ధ కాదు. ఆది ఆధాూతిీక ఔననతాూనిన బో ధించేది ఆది రాజకీయ్మే అయితే కృషు
ణ డు అందరికీ
చెపేప వాడు కదా.త్న ఆత్ూంత్ అంత్ రంగికుడెైన అరుజనుడికి ఒకకడికే ఎందుకు చెపాపలిస వచిచంది ?భగవాన్ శ్రీ కృషు
ణ డు అరుజనునికి గలత్ ను
బో ధించిన త్రాితా36 ఏళళళ అరుజనుడు జీవించే ఉనానడు. కాని దానిన ఎవరికీ చెపప లేదే ?.అసలా విషయ్ానిన ఎవరి వదాద అత్ను పరస్్ ావనకు
తీసుకు రాలేదే. ఆది నారా నారాయ్నులిదద రి మధూ ఉనన రహసూ విషయ్ం. బయ్ట నుంచి ఎవరూ వినను కూడా లేదు. అదంతా అత్ని
సియ్ం నిరణ య్ం, అనుభవానికి సంబంధించిన విషయ్ం. భగవదీీ త్ హిందువులకుమాత్రమే అనుకరవటం పో ర బాటు. ఆది అందరిదీ. జూూ
అయిన నూూటన్ గురుతాికరిణసిదధ ాంతానిన కన్న పటాాడు కనుక ఆది య్యదులకు మాత్రమ వరి్స్ ుందంటే వెరిీ త్నం కాదా. సనాత్న ధరీం
అంటే విశి నిబంధన, చటా ం ధరీం,నాూయ్ం. (య్యని వరసల్ లా,).కృషు
ణ డు బో ధించి నపుపడు ఆయ్న హిందువు అని అనుకర లేదు.
ఆయ్నేమీ హిందూ మతానిన సృషిాంచ లేదు. కృషు
ణ డు గురు్ చేసింది “సిధరీం “నే. సిధరీం అంటే హిందూ ధరీం అని కాదు. సీియ్ మైన,
వెైయ్కి్క మైన ధరీం అని అరధం.. గలత్ ఒక చకకని డిబేట్స. సందేహాలకు సమాధానాలు. ఈ గీంధం ఇలా చెపిపంది, ఆ గీంధం అలా చెపిపంది అని
శంకలు పనికి రావు. అవన్నన చినన టాంకుల లో ఉనన న్నరు లాంటవి.. అసలు అనంత్ న్నట పరవాహమే వసే్ , వీట ఉనికే ఉండదు కదా.
నేను చెబుత్ునన వన్నన, నేను అనుభవ పూరికం గా తెలుసుకరననవే. మీ సిధరీమే అనినట కనాన ఉననత్ మైనది, ఉత్్ మ
మైనది అని మరిచ పో రాదు. అంత్శ్ోస ధన చేసుకరండి. మిమీలిన అపుపడు మీరే నడి పించుకర గల స్ామరాధయనిన పొ ంద గలుగుతారు. ముందుగా
దానికి అరహత్ సంపాదించాలి. ఆది ఎలా ఉంటుందంటే చినన పిలే ాడు ఐన్ సీాన్ గారిE=mc 2సూతారనిన బటీా పటా త్నకు స్ాపేక్ష సిదధ ాంత్ం అరధం
అయింది అని చెపపటం లా ఉంటుంది. గలత్ లోని మాటలకు అరధ తాత్పరాూలు తెలిసి నంత్ మాత్రం చేత్ గలత్ న్నకు ఆవ గాహన అయి నటు
ే
కాదని తెలుసుకరవాలి. న్నకు న్న సిధరీం -అంటే సీియ్ ధరీం (లా ఆఫ్ ది సల్ఫ )తెలియ్ాలి అపుపడే ఆది అరధము అయినటు
ే .
టకానలజీ నినేనమీ “ననున ఉపయోగించుకర “అని కరరటం లేదే. ఆది అందు బాటు లో ఉంది నువుిదానిన న్న స్ౌకరూం
కరసం వాడుక ంటునానవు. ఇకకడ సమసూ ఏమిట అంటే -న్న శరలరం తో ఎలా పని చేయించుకరవాలి, న్న మదడు మనసు లతో ఏవిధమైన పనులు
చేయించు కరవాలో న్నకు తెలియ్దు. అలాగే న్న భావోదేరకాలను, న్న శరలర ధరాీనిన ఎలా నియ్ంతిరంచు కరవాలో తెల్మని మయరవత్ిం లో ఉంటునానవు.
అందుకని న్న చుటూ
ా ఉనన పరతి దాని పైనా ఫిరాూదులు చేస్ ూండటం న్నకు అలవాటై పో యింది. ఆధాూతిీకత్ిం అంటే మింగుడు పాడన్న పదారధం
అనుక ని పో ర బడుత్ునానవు. అవసరం వచిచ నపుపడు స్ాంకేతిక సహాయ్ం తీసుకర. మిగిలిన కాలాని ధాూనం లో గడుపు. అపుపడు అంతా
సిచచం గా కన్న పిస్ ుంది. టకానలజీ ని వాడ వదద ని ఎవరూ చెపపరు. అవసరానికే విని యోగించు. జీవితానిన అధూయ్నం, పరిశ్రలనా చేయ్ాలి
లేక పో తే బురద లో కూరుకు పో తాం. ఆన్ ల ైనే ో అన్నన చేసుకర. ఇబాందేమీ లేదు.
పరపంచం లో అందరికీ అన్నన చాలటం లేదని ఫిరాూదు ఉంది. విషయ్ాలను సమరధ వంత్ం గా పరిషకరించే ఆలోచన చేయ్క పో వటమే
లోపం. నువుి నిరిీంచిన ఇంజిన్నరింగ్ వసు్వులను గురించి గొపప గా పొ గుడు క ంటావు. కాని న్న లోని ఇంజిన్నరింగ్ శకి్ని గయరిచన ధాూసే
లేకుండా పో యింది. మేము ఇపుపడు “ఈశ్ా కిీ య్ా “ అనే సులభ పదధ తిని ఉచిత్ం గా అందరికి అందిస్ ునానం. ఇండియ్ా లో దీని ని
12మిలియ్నే d.v.d.లనుచేసి పంచి పటాాం. అమరికా లో కూడా వీటని అందించే ఆలోచన లో ఉనానము. ఇది నెట్స లో లభించే టటు
ే చేశ్ాం.
దాని పరకారం రోజుకు కేవలం 12 నిమిషాలు ధాూనం చేసే్ చాలు. అదే మిమీలిన సరైన మారీ ం లో ఉంచు త్ుంది. ఇంకా ఎకుకవ సమయ్ం కేటా
ఇంచే అవకాశం ఉంట అలానే చేయ్ వచుచ. “మేము బ్బజీ, మాకు సమయ్ం లేదు “అను క నే వారికే ఈ “ఈశ కిీయ్ “.ఇది కిీయ్ అని ఎందుకు
అనానము అంటే దీనిలో ఉండటం, శ్ాిసించటం, వికసించటం (be, breatheand blossom )అనేవి ఉనానయి కనుక. దీనిన అందరు హాయిగా
తేలిగాీ చేయ్గలరు చేస్ ునానరు పరయోజనం పొ ందుత్ునానరు కూడా. ఇది సరైన మారీ ం లో పడ టానికి అతి తేలికైన మారీ ం గా రుజువెైంది .
హాయిగా,తీరిగీ ా కురలచ లో కూరుచని చేయ్చుచ. ధాూనం మీద ధాూస పటా ండి. అంతా చక చకా అదే జరిగి పో త్ుంది.సిిచ్ట వేస్ , బలుా వెలిగి
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కాని్ నిచిచ నటు
ే . అదే మీకు మారీ దరశకత్ిం చేస్ ుంది. ఇందులో తెల్మనిది అంటూ ఏమీ ఉండదు. నషా పో వటం జరగదు. ఏమి చేయ్ాలనన
సందేహాలే మీ దేహానికి రావు. పరతి క్షణం లోను మిమీలిన ముందుకు దారి చూపి నడిపిస్ ుంది.

The Githa song
“ The hollow bamboo can turn the passing wind into a sweet
song
one filled with its own sap will be mute and dumb
when all of creation laughs and sings
if the hum of life's sweet song has to be heard empty
Empty your self of your self
The sweetness, the melody, and the fragrance of the
Divine Song shall be you
when you let yourself be absorbed in to the divine will “- Sadguru Vasu Deva

కాశ్రీర్ సరిజా శ్ారదా శకి్పఠ
ీ 0
ఆజఞద్ కాశ్రీర్ లో న్నలం నది ఒడు్న శ్ారదా గాీమంలో శ్ారదా దేవి

శకి్పీఠ ఆలయ్ం ఉంది.. కాశ్రీర్ వేద వేదాంత్ శ్ాస్ ి విదూలకు పరముఖ
స్ాథనం అందుకే కాశ్రీర్ కు” శ్ారదా దేశ0 అని

పేరు

అకకడ

క లువెైయ్ునన సరసితీ మాత్ యిే శ్ారదాంబ. ఆమను “కాశ్రీర
పూరి వాసిని “అంటారు. కాశ్రీర పరజలు నిత్ూం ఈ శకి్ పీఠానిన

సందరిశంచి “నమసే్ శ్ారదా దేవీ కాశ్రీర పురవాసిన్న -త్ిం హం పారరథ యిే
నిత్ూం విదాూదానం చ దేహిమే “అని భకి్తో స్ో్ త్రం చేస్్ ారు

14 వ శతాబాదనికి ఈ ఆలయ్ం చాలా స్ారుే శిధిలమైంది. 19 వ శతాబద ం
లో కాశ్రీర్ రాజు మహారాజఞ గులాబీ సింగ్ ఈ ఆలయ్ానిన చివరిస్ారిగా

మరమీత్ు
్ లు చేశ్ాడు. 1 948 లో ఇండియ్ా పాకిస్్ ాన్ య్ుదధ ం ఈ పారంత్ం లో
జరిగి ఈ పారంత్ం ఫసూ
్ న్ “తె గల ఆకీమణకు గురై వాళళ అధీనం లో ఉండి

పో యింది. త్రాిత్ ఇది పాకిస్్ ాన్ ఆకీమిత్ కాశ్రీర్ వశం లో ఉననది. దీనికి తోడు
2005 లో జరిగిన అతిపదద భయకంపం లో ఈ పారంత్ం దేవాలయ్ం చాలా

శిధిలమైపో యింది అపపట నుంచి ఇది మరమీత్ు
్ లకు నోచుకరలేదు. పాకిస్్ ాన్న
హిందువులు అరుదుగా ఈ దేవాలయ్ానిన సందరిశస్ా్రు. దీనికంటే వాళళళ
సింధు బలూచిస్ా్న్ పంజఞబ్ పారంతాలను సందరిశంచటానికి ఇషా పడతారు.

చూపటం లేదు

అందుకే “కటాస్ట్ రాజ్ “దేవాలయ్ానికిచిచన పారధానాూనిన పాక్ పరభుత్ిం దీని పై

సతీదేవి శరలర భాగాలు 51 ఎకకడ పడా్యో అకకడ శకి్ పీఠాలు కాలభైరవ దేవాలయ్ాలు వెలసిన సంగతి మనకు తెలుసు ఇకకడ అమీవారి

కుడి చేయిపడి శ్ారదా శకి్ పీఠ మైంది. 18 మహా శకి్పీఠాలలో ఇదిఒకట. ఇకకడ విదాూ దేవత్గా శకి్ని ఆరాధిస్్ ారు అందుకే శ్ారదా పీఠం
అయింది.

ఈ దేవాలయ్ం బారాములాేకు 60 మైళళళ, ముజఫర్ బాద్ కు 40 మైళళ దూరం లో న్నలం లోయ్లో శ్ారదా అనే కుగాీమం లో ఉంది. ఇది
“ల ైన్ ఆఫ్ కంటోరల్ “కు వాయ్వూ భాగం లో 16 మైళళ దూరం లో ఉంది. ఒకపుపడు ఈ పారంత్ం సంసకృత్ విదూ కు కాశ్రీరల పండిత్ులకు గొపప
ఆవాసభయమి. హిందూ బౌదాధలు చకకగా విలసిలిేన భయమి. 1277-78 కాలపు జైనుల చారిత్రక గీంథం “పరభావక చరిత్ర “పరకారం ఇకకడ

భదరపరచబడిన వాూకరణ గీంధాలను చదివి శ్లి తాంబర జైనుడెైన హేమచందార చారూ త్న “సిదధ ాంత్ హేమ “వాూకరణ గీంధం రాశ్ాడు.
భగవదారమా నుజఞ చారుూలు శ్రీరంగం నుంచి ఇకకడికి వచిచ ఇకకడునన బరహీ సూతారలపై బో ధాయ్నుడు రాసిన వృతి్ ని పరిశ్రలించి తాము”
బరహీ సూత్ర భాషూం”అనే “శ్రీ భాషూం “రాశ్ారు. శ్ారదా దేవాలయ్ం పరకకన సంసకృత్ విశి విదాూలయ్ం ఉండేది కీీశ 632 లో చెైనా
య్ాతిరకుడు హుయ్ాన్ స్ాంగ్ దీనిన సందరిశంచి రండేళే ళ అధూయ్నం లో గడిపి దీనికునన చారితిరక స్ాంసకృతిక వెైభవానిన పరస్ ుతించారు
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కాశ్రీర్ శ్ారదా పీఠానిన సరిజా పీఠం అంటారు. ఎనోన అరహత్లుననవారు మాత్రమే దీనిని అధిరోహిచగలరు భగవాన్ శంకర భగవతాపదులు

ఇకకడికి వచిచ అనిన మతాల వాదాల వారిన్న వాదం లో జయించి సరిజా పీఠం అధిరోహించారు, ఇది అతిపారచీన ఆలయ్ము, పీఠమయ.
సముదర మటాానికి 11000 అడుగుల ఎత్ు
్ న ఉననది. భారత్ పరభుతాిధీన కాశ్రీర్ కు ఇది వేసవి విడిది. శ్ారదాలయ్ం 142 అడుగులపొ డవు

95 అడుగుల వెడలుప లో వెలుపలి గోడలు 6 అడుగుల వెడలుప 11 అడుగుల పొ డవు గా ఉంటాయి, 8 అడుగుల ఎత్ు
్ లో ఆరలచ లుంటాయి.
శృంగేరిలో శ్రీ శంకరాచారూ స్ాిమి పరతిషిాంచిన గంధపు చెకకతో చేయ్బడిన శ్ారదా దేవి విగాీహానిన ఇకకడి నుండే తీసుకు వెళే ారని అంటారు

1148 కి చెందిన కలహ ణ మహాకవి శ్ారదా దేవాలయ్ం గురించి వరిణంచాడు 8 వ శతాబద ం లో కాశ్రీర్ రాజు లలితాదిత్ుూనికాలం లో బంగాల్

పరభువు గౌడరాజుఅనుయ్ాయ్ులు శ్ారదాదేవిని దరిశంచారని, శంకరాచారుూలవారి “ పరపంచస్ారం “లో శ్ారదా దేవి సు్తి ఉందని ఇకకడే రాసి
ఉంటారని అంటారు. 1030 లో లో ఈ దేవాలయ్ానిన సందరిశంచిన “అల్ బరూని “అనే చరిత్రకారుడు శ్ారదా దేవి విగీహం గంధపు చెకకచంద న చెకక తో చేయ్బడి ఉందని,చెపిప ఈ ఆలయ్ానిన ములా్న్ సూరూ దేవాలయ్ం, దానేశిర్ లోని విషు
ణ చకీస్ాిమి దేవాలయ్ం, గుజరాత్
లోని స్ో మనాధ దేవాలయ్ం తోను పో లిచ చెపాపడు. 16 వ శతాబద ం లో అకార్ చకీవరి్ ఆస్ాథన నవరతానలలో ఒకరైన అబుల్ ఫజల్ కవి ఈ

దేవాలయ్ానిన వరిణస్ ూ ఇది మధుమతి నది అంటే నేట న్నలం నది ఒడు్న ఉందని, ఆలయ్ం బంగార0తో ధగధగా మరుసూ
్ ఉంటుందని పరతి
శుకే పక్షం అషా మినాడు ఇకకడ అదుాతాలు జరుగుతాయ్ని రాశ్ాడు

ఇంత్ గొపపగా చరిత్రలో వెలిగిపో యిన శ్ారదాలయ్ం 14 వ శతాబద ం లోమొ

దటస్ారిగా ముసిే ం ల దాడికి గురైనది. ఆత్రాిత్ ఈ ఆలయ్ం ఈ పారంత్ం, కృషణ

గంగ తో సంబంధం పూరి్గా భారత్ దేశపు అధీనం నుంచి త్పిప పో యింది . 19

వశతాబద పు డయ గాీరాజు శ్ారదాలయ్ానిన పునరుదధ రించారు. త్రాిత్మళ్ళళ
మామయలే.

.ఈ ఆలయ్ానిన, అమీవారిని పరముఖ కరాణటక వాగేీయ్ కారుడు ముత్ు
్ స్ాిమి
దీక్షిత్ులు

కళావతీ

కమలాసనా,

య్ువతీ

“కీర్నలో

ఘ్్నంగా

కీర్ ంి చారు ”శ్ాండిలూ మహరిి ఈ దేవాలయ్ం పరకకన శ్ారదా వనం లో త్పసుస

చేశ్ాడు. ఆలయ్ం పరకకనే అమర కుండ్ సరసుస ఉండే. శ్ాండిలూ మహరిి
త్పసుసకు

శ్ారదా

దేవి

పరత్ూక్షమైంది.

కాశ్రీర్

పరజల

స్ాథనిక

లిపిని

అమీవారిపేరుతోనే “శ్ారదా లిపి” “అని భకి్గా చెపుపక ంటారు. ఉగీవాదుల
పో య్ారు.

దాడులలో అటుాడికి పో యిన కాశ్రీర్ నుండి కాశ్రీర్ పండిత్ులు వలస

2007 లో క ందరు పండిత్ులు ఆజఞద్ కాశ్రీర్ లోని శ్ారదా దేవాలయ్ానిన చూడటానికి వెడితే అనుమతించలేదు.

అదీ

మనచదువులత్లిే శ్ారదా మాత్కు పటా న దురార పరిసథ తి
ి . మాటల గారడీ చేసే మోడీ కూడా దీనిపై శీదధ పటా కపో వడం, ఇదేకాదు త్న

గుజరాత్ రాషా ంా లోని సముదర గరాం లో ఉనన దాిరక పటా ణం పై కూడా దురషిా స్ారించకపో వడం బాధ గా ఉంది, ఒకపుపడు వెైభవం గా ఉనన
శ్ారదా దేవాలయ్ సరిజా శకి్ పీఠం నేడు శిధిలాలుగా చూసు్ంటే కడుపు త్రుకుక పో త్ుంది .,
పండుగలు

సంసకృతి అంటే ?
సంసకృతి అనేది మానవ జీవితాలకు మాత్రమే సంబంధించింది. అది ఉండబటేా మనలిన మానవులు అంటునానరు. లేకుంటే
జంత్ువులతో సమానమే. సంసకృటతి అంటే సభూతా, సంస్ాకరం అని అనుక ంటాం.. ఇత్రుల పటే మరాూదా, మనననా, గౌరవం చూపటమే

ఈ రండు పదాలకు అరధం. అవి లేక పో యినా, చూపక పో యినా, సంసకృతీ విహీనులు గా భావింప బడటం లోక రివాజు. సంసకృతీ పై మంచి
అవగాహన కలిగి ఉండాలి. స్ామాజికం గా ఐకూతా ఉండాలి. ఈ రండు ఉంట దేశ ఐకూత్ స్ాధూం. సమాజం లో ఉనన వూకు్ల మధూ సంబంధాల

వలే కలిగేది సంసకృతి. దీనికరసం నిరంత్రం చరచలు జరుగు త్ూనే ఉంటాయి. ఈ చరచల మొత్్ ం స్ారాంశమే సంసకృతి. నాగరకత్ నుంచి
వచేచది విదూ. పరతి జఞతికి, దేశ్ానికి సంబంధించిన సంసకృతి ఉంటుంది.
సంసకృతీ ని అనేకులు అనేక రకాలుగా నిరి చించ టానికి పరయ్తినంచారు. అంత్ తేలికగా నిరి చింప బడని పదం. “ఎవరైతే,

త్న పరవర్ న లో నాగరకత్ చూపిస్్ ారో, వారు సంసకతి ఉనన వూకు్లు ;;అంటారు. ఇంక ంచెం ఆలోచిసే్ , “ఒక నియ్మిత్ సమాజం లో పరజల

జీవన విధానానిన సంసకృతి “అన వచుచ. రాతి కాలం నుండి నేట వరకు మనిషి సుఖం గా, ఆనందం గా ఉండటానికి, సంత్ృపి్ గల జీవనానిన
ఇచేచదీ సంసకృతి.. చటాానికి లోబడి, మానవ పరశ్ాంత్ జీవ నానికి, స్ామాజిక పరవర్ నకు, పొ ందిన జఞానం తో, పరిగే విలువలు, పరమాణాలతో
జీవనం స్ాగించట మే సంసకృతి. సంసకృతీ టో పాటు, నాగరకత్ పదమయ అవినా భావ సంబంధం కలిగి ఉంది. ఒకరక స్ారి ఒక దాని క కట

కలిపి వాడుత్ూ ఉంటాం. నాగరకత్ అనేది –సంసకృతీ కి ఉనన బాహూ రూపం. అంటే –మనం ఉపయోగించే వసు్వులు, య్ంతారలు వగైరా.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

ఆంత్రిక మైనది సంసకృతీ. నాగరకత్ శరలరం అయితే, సంసకృతీ ఆత్ీ. నాగరకత్ అనేది సంసకృతీ లో ని భౌతిక పారశవం.. లేదా భౌతిక
సంసకృతి. స్ామాజిక జీవన వూవసథ లు, కటుా బాటు
ే , ఆచారాలు, విలువలు, కళలు, స్ాహిత్ూం,, సంగలత్ం, సమాజం లోని వూకు్ల పరసపర

చరూలు, సంబంధాలలో పొ ందే అభి వృదిధ వీటనినటని కలిపి “అభౌతిక సంసకృతీ “అంటారు. ఈ పారాశవనేన విసు్ాతారధం లో సంసకృతీ అంటాం.
అంటే సంసకృతికి, భౌతిక, అభౌతిక పారాశవలుననటు
ే గా తెలుస్ో్ ంది.. మనుషుూలు దేన్నన కలిగి ఉనానరో అది నాగరకత్ అని, మనుషుూలు
అంటే ఏమిటో చెపేపది సంసకృతీ అని “మకైవార్ “అనే విశ్లేషకుడు సూక్షీం గా చెపాపడు. భౌతిక సంసకృతీ తేలి కగా మారి పో త్ుంది. అభౌతి
కం అంత్ తేలిగాీ మారదు.
సంసకృతీ లక్షణాలేమిట
ఏయిే లక్షణాలు ఉంట సంసకృతీ అనాలి ?సమాజం లో ని వూకు్ల పరవర్ నా ఫలిత్ం గా ఏరపడిందే సంసకృతీ. అంటే సంసకృతీ సమాజ

ఫలిత్ం గా ఏరపడు త్ుంది. సంసకృతి మానవ నిరిీత్ మైనదే. అందుకే మనిషి, అత్ను చేసే పనులే సంసకృతీ అనానరు. క త్్ త్రం వారికి

అవసర మైనవన్నన అందించేది సంసకృతి., సంసకృతీ పరిణామ శ్రలం కలిగి ఉంటుంది. సమాజ అవసరాలను బటా మారుత్ుంది. సంసకృతి
అభాూసనం

వలే అంటే నేరుచ కరవటం వలే ఏరపడుత్ుంది. భాషా, కళలు మొదల ైనవి నేరుచ క ంట నే వస్ా్యి. త్నకు అవసర మైన

హో దా,గౌరవం, తిండి, బటా లు, పొ ంది సంత్ృపి్ నిసు్ంది. అందుకే సంత్ృపి్ దాయ్క మైనదిగా సంసకృతీ ని భావిస్ా్రు.. భినన సంసకృత్ుల మధూ
ఆదాన పరదానాలుంటాయి. అనుకరణ అనేది ఆదరణ లకు నిలయ్మై పంచు క బడేది గా ఉంటుంది . నిరంత్రం మారుత్ూ ఉండటం దాని

లక్షణం.. ఆలోచన, భావం అనేవి దాని లక్షణాలే కనుక సంసకృతీ మారుత్ూ, గతిశ్రలం గా ఉంటుంది. సంసకతి విస్ ృత్ం గా పరిగి పో తే, విడి

పో వటమయ జరుగు త్ుంది. ఒకే విధ మైన సంసకృతీ ఉనన వేరేిరు వూకు్ల మధూ పరసపర సంబంధానిన సంసకృతీ ఏరపరుసు్ంది . అందుకని,
సంసకృతి భినన మైనా, సమగీం గా ఉంటుంది. సంసకృతీ సమాజం లోని పరి వార్ న, స్ామాజిక పరమాణాలను,నియ్ంతిరస్ ుంది. కనుక వూకు్లు
విలువలను ఆచరణ లో పటాాలి
సంసకృతికి పునాది కుటుంబం. ఆరిధక సి్ తి, పరభుత్ిం, విదూ, మత్ం అనే సంసథ లే. పరతి వూకీ్ పైనా అది కారం, అనుమత్ుల పరభావం,
ఎకుకవగా ఉంటుంది. ఎవరి సంసకృతీ వాళే కు గొపేప. ఇత్ర సంసకృత్ులిన కూడా ఆద రించే ఉదార భావం అలవాడాలి. “సంసకృతీ బహుళత్ిం
“అనే భావన ఈ రోజు విశి వాూపిత్ం గా ఉంది. త్రాల మధూ వూతాూసం ఏరపడు త్ుంది. క నిన అంశ్ాలలో అభివృదిధ బానే ఉంట, క నినట

విషయ్ాలలో నెమీది గా ఉంటుంది. దీనేన “సంసకృతిక విలంబన “(కలచరల్ లాగ్ )అనానరు విశ్లేషకులు. భినన సంసురూత్ులునన సమాజఞలు
కాని, వూకు్లు కాని తారస పడ్ పుపడు కలిగే ఫలిత్ం, పరభావం “స్ాంసకృతిక విఘాత్ం “అంటారు. ఒతి్ డి వలే ఒకరి భావాలపై వేరొకరి భావం
పడి ఘరిణ కలుగు త్ుంది.
హేబర్ా సపనసర్ “సంసురూతిభౌతికము కాదు, అభౌతిక ము కాదు. ఈ రంటకీ భినన మైన అరాధనినసు్ంది “అనానడు. కనుక సంసకృతీ
“సూపర్ ఆరాీనిక్ “లక్షణం కలదని భావిసు్నానరు. సంసకృతీ ఆదరశ పారయ్ మైనదే. “విసరణ (దిఫూూజన్ ) దాిరా అది చొచుచ క ని పో త్ుంది.
అందుకే ఈ బాధ భరించ లేక “అనుభవాల పో ర గు “అని సంసకృతిని నిరి చించారు. పరస్ ుత్ం ఉనన విజఞానానిన, భవిషూత్ు
్ కు ఉపయోగ పడ

టా నిన “కలపన “అనానరు. కలపన పరిగితే, విజఞానం పరుగు త్ుంది. ఆధున్న కరణ,, సమాజ అవసరాలోే ఒకట. ఉనన విషయ్ాలను
కనుకరకవటం ఆవిషకరణ. ఖండాలు కనుకరకవటం మొదల ైనవి ఆవిషకరణలు (డిసకవరి) అనానరు. సరుద బాటు కూడా ఒక భాగమే. రండు

సంసకృత్ుల మధూ ఫలదీకరణం జరిగి సంసకృతీ శకి్ని, జీవనానిన నిలబటుా క ంటుంది. ఒక సమయహం నుంచి వేరొక దానికి స్ాంసకృతిక
అంశ్ాలు వాూపి్ చెందటమే సంసకృతీకరణ. ఒకరక స్ారి భినన సంసకృత్ులు చాలా కాలం కలిసి ఉండటం వలే భేదాలు అంత్రించి విల్మన్న కరణం
జరుగుత్ుంది అని దీని పై ఆలోచించిన జఞానులు పరిశ్ోధనా పూరికం గా తెలియ్ జేశ్ారు.
“ఒక సమాజపు స్ాంసకృతిక స్ాంపరదాయ్ాలను, అది సంపాదించే పరకిీయ్ను సంసకృతీ సీికరణం గా వీరు నిరి చించారు.

సంసకృతిని సకీమింప జేయ్టానిన, సీికరణ లేక” en culturation “అంటారని దీని మీద స్ాధికారం గల mary godman “అనే ఆయ్న
చెపాపడు. ఈ విధానమే భారతీయ్ సంసకృతి భినన దేశ్ాలకు వాూపించటా నికి కారణం అయింది అని ఆయ్న సూటగా నిషకరి గా చెపాపడు.

మకర సంకాీంతి
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సూరుూడు పరతి నెల ఒకరక రాసిలో పరవేశిసు్ంటాడు దానిన సంకీమణం

అంటారు. సూరుూడు కరాకటక రాశి లో కి పరవేశించినపుడు కటక లేక కరాకటక

సంకీమణం అంటారు దీంతో దక్షిణాయ్ణం పారరంభమైనటు
ే . ఇది స్ాధారణం గా
జూల ైపదిహేడు న వసు్ంది. ఇది పిత్ృ దేవత్ల కాలం. ఆరు నెలలు ఉంటుందని
మనకుతెలుసు., అలాగే రవి మకర రాసిలో పరవేశించినపుడు వచేచది మకర
సంకీమణం. రేపు అంటే ఈ నెల పదానలుగవ తేది స్ో మవారం మధాూహనం

గం.12-10 కు సూరుూడు మకర రాశి లో పరవేశించటం తో మకర సంకీమణం

పారరంభమవుత్ుంది. ఈ ఆరు నెలలు దేవయ్ానం గా భావిస్ా్రు. ఉపనయ్నాలు
ఉత్్ రాయ్ణం లోనే చేస్్ ారు. సంకాీంతి పురుషుడు ఒకరక స్ారి ఒకరక రకం గ

వస్ా్డు. ఈ సంవత్సరం సంకాీంతి పురుషుడు ఎలా ఉనానడయ , యిేవాహనం ఎకిక
వచాచడయ , వేషదారణం ఏమిటో ఆ వివరాలు తెలుసుక ందాం.

రేపు వచేచ సంకాీంతి పురుషుని పేరు “దాిం క్ష “అందువలే వెైశుూలకు

హాని అని తెలుస్ో్ ంది. గజ వాహనం ఎకిక రావటం వలన పదద పదద పదవులోే

ఉనన వారికి భోగ భాగాూలతో పాటు అకారణం గా కలహాలేరపడతాయ్ని సూచన.
చందన ఉదకం తో స్ాననం చేయ్టం వలే పాడి పంటలు సమృదిద గా

ఉంటాయి. య్వాక్షత్ ధారణం వలన అలచంద పంటకు నషాాలుండ

వచుచ. న్నలి రంగు వస్ ంి కటుాక ననందున పరజలలో భయ్ాందయ ళనలు
ఎకుకవవ గా ఉండచుచ. గోరోచనానిన లేపనం గా పూసుక ననందున
విలాస వసు్వుల ధరలు ఆకాశమంత్ ఎత్ు
్ న ఉంటాయి. జపా

పుషాపనిన ధరించటం వలే య్ుదధ భయ్ం జఞసి్ . గోమేధికానిన
ఆభారణం గా ధరించటం వలన నవ రతానలకు గిరాకీ పరుగుత్ుంది.
త్గరపు పాత్ర లో భోజనం చేయ్టం వలే లోహాలనినటకి గిరాకీ
ఉంటుంది. పాలను తాగటం వలే శూదురలకు అరిషాం గా భావిస్ా్రు.

రేగు పండే ను తినటం వలే పండే తోటలు జఞసి్ గా

పరుగుతాయ్ని అంటారు. కరదండానిన ఆయ్ుధం గా వాడటం

వలన పాలకులకు మనశ్ాశంతి త్కుకవ అని చెబుతారు. బంగారు
గొడుగు వేసుకరవటం వలన పరజలకు ఆయ్ురారోగాూలు ఉంటాయి.
విసీయ్ం చేషా గా ఉననందున వరాిలు అధికం గా కురుస్ా్య్ని

సూచన. సంకాీంతి పురుషుడు కూరుచని ఉననటు
ే ఉండటం వలన

అనారోగాూలు ఎకుకవే నని ఊహిస్ ునానరు. బలే ం తో సంచరించటం
వలే జంత్ు నషా ం, దొ ంగలకు హాని. ఆగేనయ్ దిశలో పరయ్ాణించటం
–ఆగేనయ్ పారంతాల వారికి అరిషాం గా భావిస్ా్రు. శుకే పక్షం లో

పరవేశించటం వలన అనిన వసు్వుల ధరలూ పరిగి పో తాయ్ట.

త్దియ్ తిది వలే చినన వాూపారులకు లాభాల కుకవ. స్ో మవారం
నాడు రావటం –పంటలకు నషా ం, చినన పరిశీమలకు వృదిధ. మేష లగనం లో పరవేశం వలన సీ్ ల
ి కూ పారముఖూత్ పరుగుత్ుంది. ధనిషాఠ నక్షత్రం
లో పరవేశం కనుక నితాూవసర వసు్వుల ధరలు పరుగుతాయ్ని ఊహిస్ ునానరు. మధాూహన కాలం లో పరవేశించటం అధికారులతో మనసపరధలు
ఎరపడేటే ు సూచన కని పిస్్ ో ందని పంచాంగ కర్ లు చెబుత్ునానరు.

సంకీమణ సమయ్ం లో జపం, త్పం చేయ్ గల వారు చేసుకర వచుచ. సంకీమణ పరవేశ సమయ్ం లో దానాలు చేయ్ాలి

పిత్ృదేవత్లు సంత్ృపి్ పడతారు. బయడిద గుమీడి ని బారహీణునికి వడే తో దానం చేయ్ాలి. పిత్ృదేవత్లకు తిలోదకాలు వదలాలి. ఇవన్నన
చేసే్ ఆయ్ురారోగాూలు, ఐశిరాూలు, పుత్రపౌతారభి వృదిధ కలుగుత్ుంది..
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మారీ శిరం లో హరి-హర కైంకరూం
మధురకవి శ్రీమతిముదిగొండ సీతారామమీగారు మదినిండా భకి్ నింపుకునన విదుషీమణి. వినయ్ం ఆమ ఆభరణం. ఆమ త్లిసే్ , పిలిసే్
పదూం వరదల ై పరవహిస్ ుంది. అతి సహజ సుందర పదాలతో కిేసా విషయ్ానిన సైత్ం సుందర పదూంగా చెకకగల నెైపుణూముననవారు. ఇపపటకే
చాలా పదూ కావాూలు రాసి పరచురించిన అనుభవముననవారు. ఈ మారీ శిరమాసం లో ఆమ దృషిా గోదాదేవి “తిరుపాపవెై “పాశురాలపై,
మాణికకవచకర్” తిరు వె౦బావెై”పడి, ఆ మాసంలోనే రండిటన్న త్న సింత్ బాణీలో సీసపదాూలలోకి అనువదించి అటు “ఆ౦డాళళళ” లాగా,
ఇటు” శివబాల” లాగా త్న భకి్పరపత్ు
్ లను చాట, తానూ ఆ వరతాలలో అక్షర అరచనతో భాగస్ాిమి అయి ధనూమయ్ాూరు. అంటే
హరిహరాదెైిత్ం స్ాధించారననమాట. తెలుగు స్ాహితీ లోకానికి వాటలోని ఉదాత్్ భావనలను సరళ సుందరంగా అందించి మనననలు
అందుక నానరు.
తిరుపాపవెై
తిరుపాపవెై గురించి తెలుగునాట ఈ నాడు తెలియ్ని వారు లేరు. పరతి
వెైషణవాలయ్ం లో ధనురాీసం లో తిరుపాపవెై గానం, వాటపై పరవచనం సరి
స్ాధారణమే. అందులో శరణాగతి అందరిన్న త్నీయ్ులను చేస్ ుంది . పేరుకు
“మేలి నోము “కాని, అంత్రారధం చాలా వేదా౦త్ విషయ్ సమగీం. ముకి్కి మారీ ం.
స్ామీపూ స్ారూపూ స్ాయ్ుజఞూనికి దగీ రి దారి. శ్రీ కృషాణవతారం లో శ్రీకృషణ
పరమాత్ీ అతిమానుష చేషాలు, స్ౌందరాూనికి వశుల ైన గోపకనూలు ధూర్
గోపాలునిపై మనసు పారేసుక ని సరి సమరపణ బుదిధతో ఉంట , గోప వృదుధలు,
త్మ ఇంట కనూకలను వేణుమాధవునికి కనిపించకుండా నేల భోషాణం లో
దాచారు. దీనివలన పరకృతి కనెనరీ జేయ్గా, వరాిభావం ఏరపడింది. దీనికి
పరిషాకరంగా వృదుధలు రాజీపడి గోపకనూలు వరిం కరసం శ్రీ కృషు
ణ ని గురించి వరత్ం చేయ్మని, వారికి, కృషు
ణ డిచెపపి ఉభయ్ుల అంగలకారం తో
ఆయ్నకు వీరిని అపపగించి వెళాళరు..ఇక ఆలసూంచేయ్రాదని ఆ రాతిరని క నియ్ాడి, అరధ రాతిర నోముకై స్ాననం చేయ్టానికి త్నను లేపమని
ఆనతిచిచ, తాను”నపిపనన పిరాటా “అయిన న్నళా దేవి గృహ పరవేశం చేశ్ాడుక ంట కిటాయ్ూ., ఆయ్న చెపిపనటేే శ్రీ కృషణ గుణ చేసా త్
ి ుల ైన
గోపకనూలు సీరణానందం తో

నిదరరాక, లేచీ లేవక, లేవనివారిని మేలకకలపటానికి

నందగోపుని ఇంటకి వెళ్ే, శ్రీ కృషు
ణ ని మేలకకలిప, త్మ పారరధనలు విననవించి నోము అనే పేర
భగవత్ సంశ్లేషానందం పొ ందినటు
ే గోదాదేవి పారవశూం తో రాసిన పాశురాలు ఇవి. అనినటకీ
భావ గంభీరంగా పదాూలలోకి మధుమదురంగా మలచి త్మ “మధురకవి “బ్బరుదు స్ారధకం
చేసుక నానరు “సరసభారతి ఆస్ాథన కవయితిర” శ్రీమతి ముదిగొండ సీతారామమీగారు.
తిరు వె౦బావెై
9వశతాబ్బద శ్ైవకవి మాణికక వచకర్ పాండూ రాజు రండవ వరగుణ వరీ మంతిర. అనునిత్ూం
శివభకి్ త్నీయ్త్ిం లో తేలియ్ాడే వాడు. గొపప కావాూలు రాశ్ాడు. కాని ఆయ్నపేరు
63నాయ్నారే పేరేలో చేరకపో వటం ఆశచరూం. త్మిళనాడులోని మదురై జిలాే వెైగై
నదీ(విశినాథ

వారి

“ఏక

వీర”నవల

కథ

జరిగిన

చోటు)

తీరం

వాధవూర్

లో జనిీంచి,శివాలయ్ం పూజఞరిగా జీవిసూ
్ , రాజు విశ్ాిసం పొ ందాడు. అత్నిలోని సైనిక
పటుత్ిం గమనించి రాజు, త్న సైనూం కరసం మేలు జఞతి గురాీలను క నమని చాలాడబుా
ఇచాచడు.సరే నని బయ్లేరి వసూ
్ ంటే దారిలో శివుడే ఒక శివముని

రూపం లో

కనిపించి,ఆత్ీజఞానం కలిగించగా రాజు ఇచిచన ధనం తో “తిరు పరునత్ు
్ రై ”లో గొపప శివాలయ్ం నిరిీంచి, మన భక్ రామ దాసు
అనిపించాడు. రాజునూ శివ భక్ శిఖామణిగా మారిచ ముకి్ పొ ందేటే ు చేసిన పరమ శివభకు్డు మాణికూ వచకర్. ఈయ్న దేహం
చాలించినపుపడు ఆయ్న ఆత్ీ దివూజయూతిగా మారి, పరమజయూతిలో కలిసి, ఆయ్న శవం కనిపించకుండా పో యిందని భగవాన్ రమణ మహరిి
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చెపాపరు.

చిదంబరం లో శ్రీ లంక బౌదుదలతో వాదం చేసి ఓడించిన పరతిభ ఆయ్నది . ఆయ్న ఆరాధనోత్సవం త్మిళనాడు అంత్టా జూన్ –

జుల ై లో వచేచ “ఆణి”నాడు ఘనంగా నిరిహిస్్ ారు.
ఆయ్న రాసిన 20 పాశురాల “తిరువె౦బావెై “తానేఒక మహిళగా భావించి “పావెై నొ౦బు”ను అనుసరిస్ ూ పరమ శివుని కీర్ స్
ి ్ ాడు. ఆయ్న
విగీహం ఆందర పరదేశ్ ఆరేకలాజికల్ మయూజియ్ం లో తిరభంగ భంగిమలో ఒక చేతిలోఓం నమః శివాయ్ అని రాయ్బడిన తాళపత్రం తో ఉననది.
కంచి పరమాచారూ శ్రీ శ్రీ చందర శ్లఖర సరసితీ స్ాిమి మాణికూ వచకర్ గురించి, తిరువె౦బావెై ఘనత్ గురించి త్రచుగా చెపేపవారు. ఇందులోని
9వ పాశురం కావాూనికి ఆత్ీ,ఫలశృతిగా ఉందని సీతారామమీగారు చెపిపన మాటలు య్దారధం –ఒక స్ారి ఆపదూ వెైభోగం చూదాదం –
“చినీయ్ రూపుడాచిత్్ చిదంబర –నటరాజ గిరివాస నందివాహ –కామేశిరల పతి, కామ సంహారుడా –కనికరించుము స్ాిమి కరుణ చూపు
---“భసీధారుల కిల భవబంధ విత్తి –తెరంపి బాస టగుడదువయ్ూ దీనబంధు –మారీ శిర మాస తానముల్ మారీ మిచుచ –శివుని దరి చేరుచ
వరత్మిది శివము గయరుచ “
ఈపదూం శ్రీనాధుని భీమఖండం లోని “చందర బ్బంబానన -,చందర రేఖా మౌళ్, న్నలకుంత్ల ఫాల, న్నల గళళడు “పదాూనిన సుఫరణకు తెచిచంది.
ఈ పాశురాలలో ” శివుని దరి చేరుచ వరత్మిది శివము గయరుచ “మకుటం “మకుటాయ్మానం”గా ఉననది. పదాూలు జలపాత్ స్ౌరుతో
మానసిక విందు కూరిచంది. పూరిం మన మగువలు చదివే “ఆధాూత్ీ రామాయ్ణ కీర్న “ల త్నీయ్త్ిం కలిగిస్ ుంది.అలా పాడుకరవటానికి
అనువుగా కూడా ఉననది., అవును. త్నువూ మనసు భగవంకిత్మైనపుపడు వచేచ శబద ం, అరధం అత్ూంత్ ఉననత్ంగా నే ఉంటాయి.
ఇలా శివ- కేశవుల అభేదానిన భకి్భావ బంధురంగా రండు రకాల పాశుర పదాూలలో నిబదద ౦ చేసి త్మ కలం కతి్ కి రండు వెైపులా సునిశిత్
“

ధార”

ఉందని

నిరూపించారు

శ్రీమతి

సీతారామమీగారు. అభిన౦దనలు.

ముకరకట ఏకాదశి
ముకరకట ఏకాదశి నే వెైకుంఠ ఏకాదశి అంటారు.
ఏకాదశి అంటే ఒక తిదిమాత్రమేకాడు, ఒక దేవత్
పేరు,

10

ఇందిరయ్ాలను

అదుపులో

పటేాది,

ఉపవాస్ాలకు ముఖూమైన రోజు, విషు
ణ వుకు పరమ

పీరతి కరమైన రోజు. ఏడాదికి శుకే కృషణ పక్షాలలో
వచేచ ఏకాదశులు 24. అధికమాసమైతే 26
వస్ా్యి.

ఆషాఢ

శుదధ

ఏకాదశి

శయ్న

ఏకాదశి.భాదరపద శుదధ ఏకాదశి పరివర్ న ఏకాదశి,
కారల్క శుదధ ఏకాదశి బో ధన లేక ఉతాధన ఏకాదశి.

మాఘ శుదధ ఏకాదశి భీషీ ఏకాదశి. సూరుూడు ధనురాీసం లో ఉననకాలం లో మారీ శిర లేక పుషూమాసం లో వచేచదే ముకరకట ఏకాదశి. 3
కరటే దేవత్లతో కలిసి శ్రీ మనానరాయ్ణుడు ఈ రోజునే దరశన మిస్ా్డు. అందుకే ఆ పేరు. ఈ రోజు ఉపవాసం ఉంట 3 కరటే ఏకాదశులలో చేసే
ఉపవాస ఫలిత్ం, పుణూం వెైకుంఠ ఏకాదశి నాడు చేసే్ లభిసు్ంది.

మనదేవత్ల సంఖూ 33 కరటు
ే . కాని “అసహస్ారత్ “అనే వేద పరమాణానిన బటా అసంఖాూకం అని అరధం అంటే అంతా దేవతామయ్మే . విషు
ణ
మయ్మే. ఒకకడే పరమాత్ీ ఇనిన రూపాలలో ఉనానడని భావం. ఇకకడ 3 కధలు తెలుసు క ందాం. ఒక మనింత్రం లో “వికు౦ఠ”అనే
త్లిే కి విషు
ణ వు కుమారుడిగా పుటాాడు. అందుకే” వెైకుంఠుడు”అంటారు. రండయ కద –కృత్ య్ుగం లో చందారవతి నగరానిన” మురుడు”అనే
రాక్షసుడు పాలిసూ
్ దేవత్లను క్షోభ పటాాడు. అపుపడు వెైకుంఠంనుంచి విషు
ణ వు దిగి వచిచ వాడిని చంపటానికి పరతేూక అస్ ంి కావాలని

బదరికాశీమం లోహెమమావతి అనే ఒక గుహలో పరవేశించాడు. ముర ఇకకడే విషు
ణ వు దాకుకనానడని తెలిసి గుహలోకి పరవేశించాడు. అపుపడు
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విషు
ణ వు నుంచి ఒక శకి్ ఉదావించి కంట చూపుతో మురాసురుని కాలేచసింది . సంతోషించిన విషు
ణ వు ఆమ కు “ఏకాదశి “అని పేరు పటా వరం
కరరుకరమంటే, ఏకాదశినాడు ఉపవాసం ఉననవారి పాపాలను సంహరించాలని కరరింది త్ధాసు్ అంటూ వెైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం

ఉననవారికి మోక్షం కలుగుత్ుందని మురారి వరమిచాచడు. (వరత్ చూడామణి ).ఈ ఏకాదశినాడు మురాసురుడు బ్బయ్ూం లో దాకుకంటాడని

అందుకే బ్బయ్ూం తో చేసిన పదారాధలు తినరాదని, త్ులసి న్నరు తాగుత్ూ ఉపవాసం ఉండాలని అంటారు. ముర అంటే తామసిక రాజసిక
గుణాలకు, అరిషడిరాీలకు పరతీక. ఉపవాసం చేసే్ సత్ి గుణం పరిగి ముకి్కి మారీ ం అవుత్ుంది . 3 వ కధ-కు౦భుని క డుకైన మద మనుూడు

అనే రాక్షసుడు శివునికై త్పసుస చేసి “అయోనిజ “వలే నే తాను చనిపో యిే వరం పొ ందాడు. లోక కంటకం గా వాడు పరవరి్స్ ుంటే విషు
ణ వు
వాడిని సంహరించటానికి “సింహా వతి “అనే గుహలో పరవేశించాడు. ఆ గుహ అంచుల స్ాిమి శరలరం రాపిడి చెంది ఏకాదశి అనే సీ్ ి గా మారి
ఆమ శకి్తో మదమనుూడిని సంహరించాడు.

మధూలో ఈ అ౦చు లేమిట?అవే జఞగీత్ సిపన సుషుపి్ లు. కుట నుంచి కరట శబద ం పుటా ంది కుట అంటే కౌటలూం లేక వంకర. అంచులకు

కరట అనే పేరుంది. బాలకృషు
ణ డు క న గోట గోవరధన పరితానిన ఎతి్ నిలబటాాడు అని మనం వినానం. కనుక పై మయడు అవసథ ల అంచులిన
తాకి మనలిన పున్నత్ులిన చేసేది అని ముకరకట ఏకాదశి పరమారధం.
ఒక స్ారి శ్రీరంగం వెడదాం
“శ్రీ రంగ దాిరసథ భగవదాలోకన మహో త్సవం –ముకరకట ఏకాదశి “అని పంచాగ కర్ లు రాస్ా్రు. శ్రీరంగం లో రంగ నాద స్ాిమి దక్షిణాభి

ముఖం గా శయ్నించి ఉంటాడు. ముకరకట నాడు ఉత్్ ర దాిరం దగీ ర దరశనం కలుగ జేస్్ ారు. స్ాిమిని వజఞరలు అలంకరించిన వస్ా్ాలతో
అలంకరించి వెయిూ స్ ంభాల పారంగణం లో ఉత్్ ర దాిరం దగీ ర దరశన మిపిపస్ా్రు. ఇకకడ 21 రోజుల ఉత్సవం చేస్్ ారు. ఉదయ్ం పూట చేసే
పూజను “పాగల్ పటుా “అని రాతిర చేసే పూజను “ఇర పటుా “అంటారు.
అసలు శ్రీరంగం లో రంగ నాధుడు ఎలా వెలిశ్ాడు?
పరళయ్ం త్రాిత్ బరహీకు విషు
ణ మయరి్ ఆది శ్లషునిపై పవళ్ంచి దేవేరులతో సకల దేవత్లతో దరశన మిచిచ “జయూతిశ్ాశస్ ంి ”బో ధించాడు.
త్రువాత్ బరహీ కరరిక మేరకు “విమానం “లో వెలిశ్ాడు. ఆ మయరి్ సిరూపమే శ్రీ రంగ నాధుడు. ఆ మయరి్ ఇక్షాికు రాజులకు లభించింది.
ఇక్షాికు వంశ రాజుల ఇలవేలుపు రంగనాధుడు. ఆ వంశం లో శ్రీరాముని వరకు రంగనాధుని పూజించారు. శ్రీరాముడు అవతార సమాపి్

చేసేటపుపడు ఆ మయరి్ ని విభీషణుడికి ఇచాచడు. దానిన లంకకు తీసుకు వెడుత్ూ దారిలో సంధాూవందన కాలం అయిందని, ఒక బాలుడి
రూపం లో ఉనన వినాయ్కుడికి అపపగించి దానిన కిందపటాావదద ని బతిమాలి చెపాపడు. కాని బరువు మోయ్లేక వాడు కింద పటేాశ్ాడు.
విభీషణుడు వచిచ నెతీ్ నోరు క టుాక నానడు. అకకడే ఆలయ్ం కటా పరతిషిాంచి పూజించి పరతి ముకరకటకీ వచిచ దరశనం చేసుక నేవాడు.
ఉత్్ ర దాిర దరశనం దేనికి?
ధనురాీసం పారరంభం లో మయసి ఉనన సిరీ దాిరాలు తెరుచుక ంటాయి. దేవత్లకు 6 నెలలు పగలు 6 నెలలు రాతిర అని మనకు తెలుసు.

దక్షిణాయ్ణ౦ నుంచి ఉత్్ రాయ్ణ పుణూ కాలానికి అంటే చీకట లో నుంచి వెలుగులోకి అంటే పగలులోకి దేవత్లు పరవేశిస్ా్రననమాట. సిరీ

దాిరాలు తెరవగానే ముందుగా ఈ కాంతి ఉత్్ ర దాిరం నుంచి పరవేశిసు్ంది . అందుకే ఉత్్ ర దాిర దరశనం. దేవత్లు ఈ రోజు దివి నుండి
భువికి దిగి వస్ా్రు. వెైకుంఠ దాిరమే సూరుూని ఉత్్ రాయ్ణ పరవేశ్ానికి సూచిక. ఈ రోజు విషు
ణ దరశనం మోక్ష పారపి్ .

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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ఇందులో శ్ాసీ్ య్
భావన
ి
ఉత్్ ర దాిర దరశనం అంటే ఆకాశం లో శీవణా

నక్షత్ర మండలం లో 3 కరటే నక్షతారలు అంటే
దేవత్లు వెంట రాగా విశి వాూపిత్ుడెైన
శ్రీమనానరాయ్ుణుడిని
అననమాట.

దరిశంచటం

మనిషి ముఖానికి ఎదురుగా ఉండేది త్ూరుప

(ఉదయ్ం ). వీపు వెైపు పడమర. కాళళ వెైపు
దక్షిణం. శిరసు వెైపు ఉత్్ రం. కనుక హృదయ్
కుహరం లో స్ాిమిని దరిశంచాలని అరధం. ”నిహిత్ గుహా య్ాం విభారజితే “
ఉపవాసం ఎందుకు ?
శ్ాసీ్ య్
ా
ి ం గా దీనికి సమాధానం తెలుసుక ందాం –చందురడు భయమి చుటూ

తిరిగేటపుపడు రోజుకు 12 డిగలీల చొపుపన తిరుగుతాడు. పాడూమి నుంచి పౌరణమికి

180డిగలీలు. పౌరణమి నుంచి అమావాసూ కు 180డిగలీలు. మొత్్ ం 360డిగలీలు. దీనితో
ఒక ఆవర్ నం పూరి్ అవుత్ుంది. ఏకాదశి తిదినాటకి 120 నుంచి 132 డిగలీలు
ఉంటుంది.దీనిన “తిరకరణ “సమయ్ం అంటారు. పౌరణమి, అమావాసూలలో చందురని

పరభావం సముదరం మీద అంటే న్నట మీద ఎకుకవ అని తెలిసిన విషయ్మే. అపుపడే
సముదారనికి ఆటూపో టూ వస్ా్యి.

మనశరలరం లో 80 శ్ాత్ం న్నరే. కనుక

ఏకాదశినాడు చందర పరభావం మన పొ టా మీద బాగా ఉంటుంది. పొ టా లో ఆహారం ఉంటే

చందర కిరణాలు పడి జీరణ శకి్ని దెబా తీస్ా్యి. అందుకే ఉపవాసం చేయ్ాలి.
ఉపవాసం తో పాటు ఇంకా ఏమేం చేయ్ాలి ?

ముకరకట ఏకాదశినాడు తెలేవారు ఝాముననే “ఉసిరిక “ముదద తో శరలరం అంతా పూసుక ని సూరోూదయ్ానికి ముందే త్లారా స్ాననం చేయ్ాలి.

ఉపవాసముండాలి. త్ులసి దళాలు వేసిన న్నటని మాత్రమే తారగాలి. మౌనంగా ఉండటం మేలు. విషు
ణ సహసర పారాయ్ణ ఉత్్ మం. స్ాధూమైనంత్
వరకూ ఎవరిన్న తాకకుండా ఉండటం మంచిది. రాతిర హరినామ సీరణ తో జఞగరణ చేయ్ాలి.
పుత్రద ఏకాదశి
ముకరకట ఏకాదశిని “పుత్రద ఏకాదశి “అన్న పిలుస్ా్రు. ఒకపుపడు సుకేత్ుడు అనే

మహా రాజు భాదారవతి నగరానిన పాలిసు్నానడు. భారూ చంపక. పుత్ర సంతానం కరసం

దంపత్ులు ఎనోన తీరధ య్ాత్రలు చేశ్ారు. అపుపడు క ందరు ఋషులు వారిని ఏకాదశ్ర

వరతానిన చేసే్ పుత్ర సంతానం కలుగుత్ుందని చెపాపరు. వరత్ విధానం వారి వలన
తెలుసుక ని ఏకాదశ్ర వరత్ం చేసి, భగవానుని అనుగీహం వలన పుత్రసంతానం

పొ ందారు. అందుకే పుత్రద ఏకాదశి అనే పేరొచిచంది.

తిరుమల, భదారచలం లలో ఉత్్ ర దాిరా దరశనాలకు పరతేూకత్ ఉంది. మిగిలిన అనిన

మోక్ష పారపి్ కలిగిస్్ ారు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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శ్ాీవణమాస విశిషా త్
శ్ాీవణ శుకీవార వరలక్షీీ పూజ
శూనూమాస

మైన

త్రాిత్

శ్ాీవణమాసం

కరసం

పళ్ళే డు

వచేచ
పిలేలు,

పళ్ళళన క త్్ దంపత్ులు ఆత్రంగా ఎదురు
చూసు్ంటారు. శీవణా నక్షత్రం పౌరణమి
నాడు వచేచదికనుక శ్ాీవణం.
ఎండాకాలమైన

గలీషీ

మండే
ఋత్ువు,

వెళ్ే చలే బరచే వరి ఋత్ువు పరవేశించి
ఉపశమనం

కలిగిస్ ుంది.

వేసేకాలం.
కటుాక ని

భయమి

ఆకుపచచ

ముచచటగా

మనశ్ాశంతి

పంటలు
దరశనమిచిచ

కలిీ స్ ుంది.

విపరలత్ంగా కురిసి నదులన్నన
గరిాణీ

సీ్ ల
ి ు

పరవహిస్్ ాయి.

లాగా

చీర
వరాిలు
నిండు

నిండుగా

శ్ాీవణ మంగళవారాలలో

సీ్ ల
ి ు మంగళ గౌరల నోము నోస్్ ారు., పరతి శుకీవారం పవిత్రమైందే. రండవ శుకీవారం అంటే పౌరణమి ము౦దు వచేచ శుకీవారం వరలక్షీీ వరత్ం.
ముతె్ దువలు
త
అత్ూంత్ భకీ్ శీదధలతో దీర్ స్ౌమాంగలూం కరసం అమీవారిని పూజిస్ా్రు.. క బారి కాయ్కు పసుపు కు౦కుమపటా కలశంపై
ఉంచి పైన రవికముకకను అందంగా అలంకరించి అమీవారికి కళలళ ముకుక చెవులు నోరు ఏరపరచి, ఆభరణాలు తొడిగి, పుషపహారాలతో
శ్ోభిలే జేసి త్మ ఇంట లక్షీీదేవి వెలసినటు
ే పరవశిస్ా్రు. అమీవారిని ఈ రకంగా చూసి మురిసిపో యి ధనుూలవుతారు. వరలక్షీీ వరతానిన
శ్ాస్ో్ ా క్ ంగా చేస్్ ారు కథ చెపుపక ని తొమిీది పో గుల తోరపూజ చేసి, మంత్రపూత్ంగా చేతికి కటుాకుంటారు. అనేక భక్షూ లేహూ చోహాూలను
పరస్ాదంగా చేసి నెైవేదూం పడతారు. ముఖూంగా తొమిీది రకాల పరస్ాదాలు చేయ్టం పరిపాట. వాటలో పూరణబయారలు, పులిహార గారలు
త్పపని సరి ముతె్ దువులకు
త
పూరణబయారలు వాయ్నంగా ఇవిటం ఆనవాయితీ. అమీవారి కి మంగళహారత్ులు పాడుతారు. సనగలు
నానపటా వాయ్నంగా తాంబయలం పళళళ తో ఇవిటం రివాజు. అయిదేళళళ నోములు నోచి ఉదాూపన చేస్్ ారు. వరలక్షీీ వరతానికి క త్్ అలుేళళను
ఆహాినించి వారికి నూత్నవస్ా్ాలు పటా కరరిన కరరికలు తీరుస్ా్రు మామగారుే. అందుకే క త్్ అలుేళళళ మాంచి జయష్ గా వస్ా్రు అతా్రింటకి.
క ందరు స్ాయ్ం వేళ అయిదుగురు ముతె్ దువులను
త
ఆహాినించి తాంబయలాలు ఇస్ా్రు. క ందరు ఇళే కే వెళ్ే ఇస్ా్రు ఎవరి అనుకూలం వారిది.
శ్ాీవణ మాస పేరంటాలంటే మహిళలకు మహా కేీజు. ఈ శ్ాీవణమాస మయతె్ దువులను
త
చూసే్ స్ాక్షాత్ు
్ లక్షీీ సిరూపులుగా కనిపిస్్ ారు.
క త్్ నగలు క నుక కంటారు. క త్్ కరడలికి అత్్ వారు కూడా అలానే చేస్్ ారు. రండవ శుకీవారం ఏ కారణం చేత్నెైనా వరత్ం చేయ్లేక పో యినవారు
త్రాిత్ వచేచ శుకీవారం చేస్్ ారు. శ్ాీవణమాసం లో లక్షీీ దేవిని పూజిసే్ వరత్ కధలో చెపిపనటు
ే అమీవారు నటా ంటోే గలుేగలుే గజజ ల సవిడితో
పరవేశించి సకల స్ౌభాగాూలు దీర్ స్ౌభాగూం, సత్సంతానం, దీరా్య్ుసుస పరస్ాదిస్ ుందని అనాదిగా అందరి విశ్ాిసం.

మంగళ గౌరల నోము
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పళ్ే ళేకు శ్ాీవణ మాసం శ్లీషామైనది. క త్్ గా పళ్ళళన అమాీయి శ్ాీవణ మంగళ వార
నోము పటా అనిన మంగళ వారాలు గౌరల దేవికి పూజలు చేసి నానబో సిన సనగలు
పళళళ తాంబయలం లో పటా ముతె్ దువులకు
త
వాయ్నమిస్ా్రు. పసుపు తోరణాలు
త్య్ారు చేసుక ని వాటని కలశం పై ఉంచి పూజ చేసి మంత్ర విదిగా కటుాక ంటారు.
కుడుములు చేసి నెైవేదూం పడతారు. ముతె్ దువులకు
త
తాంబయలాలు ఇచిచ త్లలో
పటుాకరవటానికి పూలమాల తో సత్కరించి ఆశ్రసుసలు అందుకుంటారు. కతి్ కి గంధం
రాసి, ఆవునేతితో జయూత్ులు వెలిగించి, పాటపాడుత్ూ, ఆ కతి్ జయూత్ులపై ఉంచి
మసిబారేటే ు చేసి, కాటుక త్య్ారు చేసి తాము కళళకు పటుాక ని ముతె్ దువులకూ
త
ఇవిటం త్రత్రాలుగా వసు్నన సంపరదాయ్ం.

ఏ దేశం లో ఉనాన ఆందర

మహిళలు ఈ నోము వరలక్షీీ వరత్ం త్పపక పాటసూ
్ నే ఉనానరు. వారికి హాట్సస
ఆఫ్. ఇకకడ మరో ముఖూ విషయ్ం కూడా గమనించాలి. గౌరల దేవికి యిెంత్
పారధానూముందయ లక్షీీ దేవికీ అంతే పారధానూం ఉండటం శివ కేశవ, లక్షీీ గౌరల అభేదానికి నిదరశనం కూడా.

నాగుల చవితి
శ్ాీవణ మాసం పండగలతోనే పారరంభమౌత్ుందని పై విషయ్ాలను
బటా మనకు అరధమౌతోంది. ఇవి సీ్ ల
ి కు మాత్రమే పరతేూకమైనవి.
అందరికీ చెందిన పండగల నెల శ్ాీవణం. శ్ాీవణ శుదధ చవితి నాగ
చత్ురిధ లేక నాగుల చవితి. ఈనెల 14మంగళవారం., పుటా లోపాలు
పో సి నాగేందురని క లవటం మన సంపరదాయ్ం. పుటా మనున
చెవులకు పటుాక ంటే సరప దయ షా లు౦డవని నమీకం. పుటా లో
ఆవుపాలు పో సి చలిమిడి, వడపపుప, పళళళ నెైవేదూం పడతారు.
ఓపికుననవారు
సింగరాయ్క ండ
పూజిస్ా్రు,

నాగదేవత్
మొదల ైన

సీ్ ల
ి ు

ఉనన

దేవాలయ్ాలకు

త్పపకుండా

ఉపవాస

మోపిదేవి,
వెళ్ే

దరిశంచి

ముంటారు.

నాగేశిరస్ాిమికి అభిషేకం జరిపిస్్ ారు. నాగ దయ ష నివారణ దీనివలన తొలగిపో త్ుంది, పిలేలకు చెవికి సంబంధిన వాూదులుంటే త్పపక నాగుల
చవితికి పూజలు చేస్ ూంటారు. మోపిదేవి మొకుకలు తీరుచకుంటారు.

నాగ పంచమి
శ్ాీవణ శుదధ పంచమి నాగపంచమి 15 వ తేదిబుధవారం..
.పాతాళం లో నాగ లోకం ఉంది. నాగ జఞతికి చెందిన కదురవ ను
కశూపపరజఞపతి వివాహ మాడటం వలన ఆమకు కలిగిన
కుమారులను నాగులు అనానరు. ఆయ్నభారూ వినత్కు
దేవత్లతోపాటు
వాహనమయ్ాూడు.

గరుత్ీంత్ుడు
పాములను

జనిీంచి

విషు
ణ మయరి్

పూజించటం

మనకు

త్రత్రాలుగా వసు్నన సంపరదాయ్ం. నాగజఞతి పరిపాలకులల
రాషా ంా నాగాలాండ్. నాగ పారరధన –
“నాగ పీరతా భవంతి –శ్ా౦తిమాపో నతి –సశ్ాంతి లోక మా స్ాధూ
మేదతే-ససిథత్ శమః “
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నాగ పంచమినే “భారత్ృ పంచమి “అంటారు.సీ్ ల
ి ుస్ో దరులతోకలిసి పుటా లో పాలుేపో సి నాగ పూజ చేస్్ ారు. దీనివలన పాము కాటు భయ్ం
ఉండదని మమిీక.

దీనికీ ఒక కథ ఉంది. ఒకపుపడు ఒక రైత్ు కు ఇదద రుక డుకులు, ఒక కూత్ురు ఉనానరు. ఒక క డుకు పొ లం

దునునత్ుండగా నాగలి కి౦దనలిగి మయడు పాములు చచాచయి. వాట త్లిే పగబటా ఆ రాతేర ఆ రైత్ును, భారూను, ఇదద రుక డుకులను
కరచి చంపి పగ తీరుచకుననది. వాళే మరణానిన జీరిణంచుకరలేని కూత్ురు త్లిే పామునన పుటా దగీ రకు వెళ్ే పాలు నెైవేదూం పటా పారరిధంచి
చనిపో యిన త్నవారిని బరతికించమని కరరింది ఆమే అమాయ్కతాినికి, భకి్కి మచిచన ఆనాగు వాళే ను బరతికించింది. అందుకే ఇది బారత్ృ
పంచమి అయింది, మనదేశం లో అనిన పారంతాలలోని వారు నాగపంచమి త్పపని సరిగా పాటస్ా్రు. నాగపంచమి సినిమా కూడా వచిచనటు
ే
జఞాపకం. నేపాల్ లోనూ చేస్్ ారు. అకకడ చెంగయ నారాయ్న దేవాలయ్ం లో గరుడ విగీహం ఉంది. గరుత్ీంత్ పూజ చేస్్ ారు
స్ాిత్ంత్రయ దినోత్సవం
ఆగస్ట్ా 15బుధ వారం

భారత్ స్ాిత్ంత్రయ దినోత్సవం. య్ావదాారత్ జఞతి

జఞతిపండుగ. జండాపండగ. ఎందరందరో తాూగధనుల ఆత్ీబలిదానంతో లభించిన
స్ాిత్ంత్రయం మనది.
జంధాూల పౌరణమి, రాఖీ, రక్షాబంధన్
శ్ాీవణ పౌరణ మి 26 వ తేది ఆదివారం. పాత్ జంధాూలు తీసి క త్్ జంధాూలువేసుక నే
జంధాూల పూరిణమ. క త్్ గా ఉపనయ్నం చేసుకుననవారు జంధాూనికికునన “మౌంజి
“అంటే జింక తోలుముకకను (అసలు అపపటదాకా ఉంచుకుంటే )తీసేసే రోజు. దీనికే
ఉపాకరీఅంటారు
. రాఖీ పండగ కూడా. దీనినే రక్షాబంధనం అంటారు. సీ్ ల
ి ు త్మ స్ో దరులకు రక్ష కటా
వారికి అనినరకాల విజయ్ాలు కలగాలని కరరుకుంటారు. స్ో దరులు వారి కరరికలు
తీరుస్ా్రు.
సియ్ం సేవకుల రక్షా బంధన్
రాసీ్ య్
ి సియ్ం సేవక్ సంఘ్ ఈ రోజు రక్షాబంధన దినోత్సవానిన పరమ పవిత్రంగా
నిరిహిస్ ుంది. ధిజఞనికి పూజ చేసిన రక్షలనుకటా సియ్ంసేవకులు ఒకరిక కరు రక్ష
కటుాక ని దేశం కరసం సరాినిన తాూగం చేస్్ ామని శపథం చేస్్ ారు. ఆర్. ఎస్ట్. ఎస్ట్.
నిధికరసం త్మకు తోచిన ధనానిన కవరే లో పటా గుప్ ంగా ధిజం దగీ ర ఉంచుతారు.
ఇవన్నన రాషాాానికి అకకడినుంచి నాగపూర్ లోని కేందర సంసథ కు చేరుతాయి.
ఇందులో నిరాంధ వసూలు ఉండదు సిచచందంగా యిెంత్ ఇవాిలనిపిసే్ త్మ
శకి్ని బటా సమరిపస్ా్రు. ఎవరంత్ సమరిపంచారో మిగిలినవారికి తెల్మదు
అల కాజండర్ పారణం కాపాడిన రాఖీ
అల కాజ౦ డర్ పురుషో త్్ ముడితో య్ుదధ ం చేస్ ుననపుపడు గలీసు దేశం నుండి
అత్నితో పాటు వచిచన అత్డి పిరయ్ురాలు రుకాసనా
భారత్ వీరుడెైన పురుషో త్్ మ పరాకీమం ముందు గలీకు
వీరుడు నిలువ లేడని గీహించి, మారువేషం లో వచిచ
పురుషో త్్ ముడికి రక్షబంధనం కటా స్ో దరిగా త్నభర్
ఓడిపో యినా

చంపవదద ని

కరరింది.

అలేగజాండర్

పురుషో త్్ ముడి చేతికి చికిక అత్నిపై కతి్
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చేతికునన రాఖీ కనబడి చంపకుండా వదిలేశ్ాడు. ఆత్రాిత్ జరిగిన కథ మనకు తెలిసిందే.
ఇందురని విజయ్ానికి రక్ష కటా న శచీదేవి
భవిషూ పురాణం ఇందురడు బలి చకీవరి్పై య్ుదాధనికి వెడుత్ుననపుపడు భారూ శచీ దేవి విషు
ణ మయరి్ని పారరిధంచి ఆయ్న సలహాతో లక్షీీ దేవి
ఇచిచన దారపు రక్షకటా విజయ్౦ కలగాలని కరరిందని, దాని వలన బలిని ఓడించాడని చెబుతోంది. అపపట నుంచే రక్షాబంధనం లోకం లో
ఆనవాయితీగా వస్ో్ ందననమాట.
వినాయ్కుని కుమారులులకు రక్ష కటా న కూత్ురు సంతోషిమాత్
వినాయ్కుడికి శుభుడు లాభుడు అనే ఇదద రు క డుకులు. త్మతో ఆడుకరవటానికి, రక్షాబంధనం కటా టానికి ఒక చెలే లు ఉంటే బాగుండును
అనుక ని త్ండిరకి చెపాపరు. అది జరగనిఅపని అనానడాయ్న. నారదమహరిి వచిచ కుమార్ ఉంటేనే ఇంటకి మంగళ పరదం కనుక వారి కరరక
తీరచమనానడు. సరేనని “సంతోషి మాత్”ను సృషిాంచి త్నభారూలు రిదధ ి, సిదధ ల
ి కు ఇచాచడు, గణయశ పుత్ురలు త్మ చిటా చెలే లు సంతోషి
చేత్ రక్షాబంధనం కటా ంచుక ని కరరిక తీరుచకునానరు.
బలికి రక్షకటా “హరి”కి పాతాళ చెర విడిపించిన “ సిరి”
భాగవత్ం లో విషు
ణ మయరి్ వామనావతార మతి్ మయడడుగులదానం పుచుచక ని, తిరవికీ ముడెై ములోేకాలను ఆకీమి౦చాడని, దీనికి
పరతిఫలంగా బాలి ఆయ్నను పాతాళం లో త్నదగీ రే ఉండి పొ మీని వరం కరరితేసరే నని అకకడే ఉనానడని. భర్ శ్రీ మహా విషు
ణ వు లేని వెైకుంఠం
లో ఉండలేక ఎలాగైనా భర్ ను తెచుచకరవాలని లక్షీీదేవి పాతాళం చేరి, బలికి స్ో దరిగా రక్షాబంధన్ కటా వరం గా త్నభర్ కు సేిచచ కలిగి౦చమని
కరరగా అంగల కరించి విషు
ణ వుకుపాతాళం చెర విడిపించాడని ఉంది.
దౌరపది కుంతీ య్మధరీరాజులకు రక్షాబంధనం
భారత్ం లో దౌరపది శ్రీ కృషు
ణ నికి, కుంతీదేవి మనవడు అభి మనుూడికి రక్ష కటా నటు
ే ంది. య్ముడు త్న స్ో దరి “య్మున”ను చూసి 12 ఏళళళ
అయింది. ఆమ చాలాబాధపడి గంగను సంపరదించింది. ఆమ య్ముడికి విషయ్ం తెలియ్జేసింది య్ముడు య్మునవదద కు వచిచ సంతోషం
కలిగించి వరం కరరుకరమనగా వీల ైనపుపడు వచిచ స్ో దరి క్షేమ సమాచారాలు కనుకరకమని కరరింది. ఆమ నిషకలీష భారత్ృ భకి్ కి సంత్సించి
ఆమ శ్ాశి త్మైన య్మునానదిగా మారిపో యిే వరం కూడా పరస్ాదించాడు. ఈ పండుగను క నినపారంతాలలో “భాయ్ దుజ్ “పేరిట రక్షాబంధన
దినోత్సవంగా నిరిహిస్్ ారు. ఇకకడ మరొకక ముఖూ విషయ్ం ఉంది. ఆడపిలే పుటా ంటకి త్పపని సరిగా 12 ఏళళలోపు మళ్ళళ వెళాళలి. అలాగే
స్ో దరుడుకూడా స్ో దరి ఇంటకి పనెనండు ఏళళళ దాటకుండా మళ్ళళ వెళాళలనే సంపరదాయ్ం కూడా ఉంది. ఏ కాగితానికైనా గడువుకూడా 12
ఏళళళ. త్రాిత్ లిమిటేషన్ దాటంది కనుక చెలేదు అంటారు.
రవీందురడు భారల ఎత్ు
్ న నిరిహించిన రక్షా బంధన్
1905 లో బ్బరటష్ పరభుత్ిం బంగాల్ విభజన చేసింది. అపుపడు రవీందరనాధ టాగయర్ బంగాల్ లోని హిందూ ముసిే ం ల నందరిన్న సమావేశ
పరచి “రక్షాబంధన దినోత్సవం “పదద ఎత్ు
్ న జరిపి, అందరూకలిసి కలిసికటుాగా అననదముీలలాగా మలగుత్ూ బ్బరటష్ పాలనను ఎదిరించాలని
పిలుపు నిచాచడు. పరజల మనోభావాలకు దెబాత్గిలిందని గురి్ంచిన బ్బరటష్ పరభుత్ిం బంగాల్ విభజన ను 1911 లో ఆరేళళ త్రాిత్ వెనకుక
తీసుకుననది. కాన్న దీనిన ముసిే ం లు వూతిరేకించగా పాపం ఇంత్ శీమపడిన టాగయర్ పరయ్త్నం విఫలమైంది . మళ్ళళ బంగాల్ విభజన చేసి
త్ూరుప బంగాల్ అంటే బంగాేదేశ్ ఏరపరచి ముసిే ం డామి నేషన్ కు బలం కూరిచంది. మిగిలినదానికి పశిచమబంగాల్ అననది. అయినా టాగయర్
రక్షాబంధన మహో త్సవాలను భారల జనసమయహాలతో కీమ౦ త్పపకుండా నిరిహిస్ ూ ఐకూత్ కరసం శీమించాడు. ఇపపటకీ అకకడ రక్షాబంధన్
మహో త్సవంగా జరుగుత్ూనే ఉంది. రవీందురడు “రాఖీ పై ఒక దివూ కవిత్ కూడా రాశ్ాడు –చూడండి

The love in my body and heart
For the earth's shadow and light
Has stayed over years.
With its cares and its hope it has thrown
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A language of its own
Into blue skies.
It lives in my joys and glooms
In the spring night's buds and blooms
Like a Rakhi-band
On the Future's hand..
సికుకలు జరిపన
ి రాఖీ పండగ
18 వ శతాబద ం లో శిఖ్ ఖాలాస సైనూం రాఖీ అంటే రక్షాబంధన్ ను పరవేశపటా ఆఫ్్ న్ చొరబాటు దారుల నుండి రైత్ుల రక్షణకు వారికి రక్షకటా
కాపాడారు. వారికి పలువిధాల పొ లంకరత్లు వగైరాలకు స్ాయ్ం చేశ్ారు ‘
సికుక స్ామారజూ స్ాథపక పాలకుడు రాజఞ రంజిత్ సింగ్ రాఖీ బంధనోత్సవానిన జరిపేవాడు. ఆయ్న భారూ మహారాణి “జిందా “నేపాల్ రాజుకు
రక్షా బంధనానిన పంపింది. ఆమను అత్డు స్ో దరిగా భావించి సికుక స్ామారజూ పత్నం త్రాిత్ ఆమకు నేపాల్ లో ఆశీయ్ం కలిగించాడు.
సికుకలు రాఖీని “రఖారిడు”అంటారు అంటే రిస్ట్ా బాండ్ అంటే మోచేతికి కటేాది అని అరధం. దీనిన కానుకల దినోత్సవంగా ఘనంగా నిరిహిస్్ ారు.
మనదేశం లో మహిళలు ముఖూమంత్ురలకు పరధాని రాషా ప
ా తి మొదల ైన వారికి రాఖీలు విజయ్ం చేకూరాచలని కరరు తారు. ఫో టోలు దిగుతారు
ఫేస్ట్ బుకుకలోే అ౦టస్ా్రు.

శ్రీ కృషాణషా మి
ఇలా శ్ాీవణ శుకే పక్షమంతా నోములు వరతాలు
పండగలతో గడిచిపో త్ుంది. శ్ాీవణ కృషణ అషా మి శ్రీ
కృషాణషా మి శ్రీ కృషు
ణ డు జనిీంచిన కృషాణషా మి. జనాీషా మి.
రోహిణీ నక్షత్రం లో కృషు
ణ డు దేవకీ దేవికి సకల విధ
ఆయ్ుధాలు ఆభరణాలలతో కారాగారం లో అంటే ఈనాట
మధుర లో పుటాాడు. ఆసమయ్ం లో కృషణ జననం
పారాయ్ణ చేస్్ ారు. సపా ంబర్ ౩స్ో మవారం జనాీషా మి.
వెైషణవాలయ్ాలన్నన మహా సంబరంగా జరుపుతాయి.
వీధులలో ఉటా వేలాడ దీసి క టా టం ఒక పదద వేడుక..
ఆలయ్ాలలో బాలింత్రాలే కు పటా కటా కరం చేసి నెవ
ై ద
ే ూం పడతారు. గోపికా కృషణ వేషాలు దరించి జనాలకు
ఆనందం కలిగిస్్ ారు. అననమయ్ూ “సఖులాలా సఖులాలా చూడరో శ్ాీవణ బహులాసా మి “అనే కీర్ ాన రాసి
చరితారధం చేశ్ాడు. బాలకృషణ ల్మలలకు మురుస్ా్ం య్విన కృషణ ల్మలలకు పరవశమౌతా౦.పదద కృషు
ణ ని రాజకీయ్
చాత్ురరాూనికి అబో ా అంటాం. ఏ దశలోనెైనా కృషు
ణ డు మనోహరుడు. అందుకే ఆయ్నను “లార్్ ఆఫ్ ఆటం మయన్స
“అంటే “శరత్ చందర పరభువు “అనానరు, మీరాబాయ్ింట మహాభకు్ల ందరో శ్రీ కీషణభకు్లు జనీ చరితారధం
చేసుకునానరు. కృషణ ల్మలలు మధురాతిమధురం. వాటకి పరమ మాధురూం కలిగించాడు భాగవత్ పో త్నన.
మధురలో కృషాణషా మి వేడుకలు పులకరి౦ప జేస్్ ాయి.
సరేిపలిే జయ్ంతి ఉపాధాూయ్ దినోత్సవం
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సపా ంబర్ 5 సరేి పలిే రాధాకృషణ పండిత్ుని అనీదినం. ఉపాధాూయ్
దినోత్సవంగా

దేశమంతా

నిరిహిస్్ ారు.

ఉత్్ ముపాధాూయ్ులను

పరభుతాిలు గురి్ంచి సనాీనిస్ా్యి. సరసభారతి ఈ రోజునే ఉదయ్ం 10
గ౦.లకు శ్రీ కరటగురువరేణుూలు సిరలీయ్ శ్రీ కరట సూరూనారాయ్ణ
శ్ాసి్ గ
ి ారి

గురుపూజయత్సవం

స్ాథనిక

అమరవాణీ

హెమసూకల్

లో

సంయ్ుక్ ంగా నిరిహిస్్ ో ంది. పరముఖ అతిధులు, గురు పుత్ురలు కరట
స్ో దరులు పాలకీనే ఈ కారూకీమ౦లో”కవి రాజ మౌళ్, కవి స్ారి భౌమ,
మధురకవి, అషాావధాని, కనకాభి షేకి, 70 గీంథాల రచయిత్, విశ్ాీంత్
తెలుగు పండిత్ులు, గుంటూరు జిలాేవాసి, 93 ఏళళ శ్రీ చింత్లపాట
నరసింహ దీక్షిత్ శరీగారికి సనాీనం చేస్ ూ, స్ాథనిక ఉపాధాూయ్ును
సనాీనిసూ
్ , శ్రీ మైనేని గోపాల కృషణ శ్రీమతి సత్ూవతి (అమరికా )దంపత్ులు, కరటస్ో దరులు ఏరాపటు చేసన
ి మాస్ాారి స్ాీరక నగదు
బహుమత్ులను అరుహల ైన విదాూరుధలకు అందజేసి స్ారధకం చేస్్ ో ంది.

పొ లాల అమావాసూ
శ్ాీవణ బహుళ అమావాసూ “పో లాల అమావాసూ”సపా ంబర్ 9
ఆదివారం. పో లా౦బా వరత్ం చేస్్ ారు వృషభానికి ఆహారం పటేా
రోజు. హిరణూ కశిపుని స్ో దరి సింహిక. విపరసిదధ ి భారూ క డుకు
అంధకాసురుడు. బరహీను త్పసుసతో మపిపంచి వరాలు
పొ ందాడు. వీడు గుడి్ వాడేకాదు, కామా౦ధుడుకూడా. వరగరిం
తో వీడికామ దృషిా జగనాీత్ పారితీదేవిపై పడింది. శివుడు
భయలోకం వెళ్ళనపుపడు, కైలాసం వెళ్ే అమీవారితో అనుచిత్ంగా
మాటాేడగా నందీశిరునికి కరపంవచిచ వాడిపై య్ుదధ ం
చేస్ ుండగా శివుడు కూడావచిచ, వాడిని అడ్ గించి సంహరించాడు.
అందుకే శివుడిని “అంధకాసురకా౦త్కే మమ కి౦ కరషూతి
వెైళమః “అని శివుడిని సు్తిస్ా్ం. నందీశిరుని పో రాటపటమకు
మచిచ వరం కరరుకరమనగా తాను త్న త్ండిర శిలాదునికి పొ లం
దునునత్ుంటే వృషభ రూపం లో లభించానని, కనుక ఆ
రోజున వృషభ లేక గోపూజ చేసేవారికి ఆహారం పటేావారికి సకల
శుభాలు కలిగేటే ు చేయి అని అడగగా త్థాసు్ అనానడు శివుడు.
కనుక వృషభ పూజ పో లాల అమావాసూ నాడు త్పపని సరిగా
చేస్్ ారు. అవి దొ రకకపో తే ఆవులకైనా పూజ చేయ్వచుచ.
మరో కధ కూడా ఉంది. ఈ రోజున పో లేరమీత్లిే అనుగీహం కూడా
పొ ందాలి,దీనిక క కథ ఉంది. పూరిం ఒక బారహీణుడికి ఏడుగురు
క డుకులు. శ్ాీవణ బహుళ అమావాసూ నాడు పో లేరమీ త్లిే
పూజ చేసేవారు, ఏడవ బ్బడ్ పుటా మరణిస్ ుంటే పూజ
చేయ్లేకపో య్ారు..చివరి స్ారిగామళ్ళళ ఏడవ బ్బడ్ పుటా గానే
చనిపో య్ాడు. ఏమైతే అయిందనే మొండి ధెైరూం తో వాడిని గదిలోపటేాసి బయ్టకి వచిచ మిగిలిన క డుకులతో పో లేరమీ పూజ చేసింది
అత్నిభారూ. ఆ రాతిర పిలే ాడి శవానిన తీసుకువెళ్ళ పో లేరమీ గుడి మటే పై పడేసి రోదిస్ ూ కూరుచంది. పో లేరమీ ఆరాతిర గాీమ సంచారం
చేస్ ూ, ఏడుసు్నన ఆమను వోదారిచకారణం అడిగి తెలుసుక ని వాడినిబతికి౦చటమేకాక, అక్షత్లిచిచ ఇదివరకు చనిపో యిన బ్బడ్ లను
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పూడిచన చోట చలే మని చెపిపంది. ఆమ అలా చేయ్గా, చనిపో యిన పిలేలందరూ బతికి వచాచరు. అందుకే కృత్జా త్గా పొ లాల
మావాసూనాడు పో లేరమీ త్లిే అనుగీహానిన, శివానుగీహానిన పొ ందటానికి పో లేరమీ పూజ చేస్్ ారు.
గోదావరి జిలాేలలో ఇదే రోజు “కంద పిలకలు “అమరిచ పూజ చేసే అలవాటు ఉంది. కంద లో ఎభాగ౦లకను౦చెైనా మొలకలు వస్ా్యి. అది
సంతానహేత్ువుగా భావించి పూజిస్ా్రని నా ఊహ. గోదావరి జిలాేలో వివాహాది శుభకారాూలలో అందుకే కందా బచచలి కూర వండటం కూడా
శుభం కరసమే. ఇపుపడు ఆవంటకం అనిన జిలాేలకూ పాకింది.

వెైశ్ాఖ పౌరణమి
ఆ.కా.,మా.,వె.ై పౌరణమి లలో పవిత్ర సముదర స్ాననాలను చేస్్ ాం. ఆ వరుస లో
చివరి పుననమి వెైశ్ాఖ. దీనేన మహా వెైశ్ాఖి గా భావిస్ా్రు. దీని త్రువాత్ వచేచది జేూషా

పౌరణమి ని ఏరువాక పౌరనమని, ఆ త్రాితా వచేచ ఆషాఢపుననమిని గురు పూరణమి లేక

వాూస పూరిణమ లేక జయ్ంతి అని, ఆ త్రువాత్ వచేచ శ్ాీవణ పౌరణమి ని జంధాూల పూరణమి
లేక రాఖీ పౌరణమి గా జరుపుక ంటాం. వెైశ్ాఖ పౌరణ మి ని బుదధ పూరిణమ గా భావిస్ా్రు.

అననమయ్ూ జయ్ంతి కూడా ఈ రోజే కావటం య్ాదృచిచకం. ఇది ఎలుేండి అంటే మే ఆరవ
తేది ఆదివారం.
శ్ాకూముని గా, ఆసియ్ా జయూతి గా, అహింస్ా మయరి్ గా, కరుణా సింధు గా,
పేరమ నిలయ్ునిగా, విశి జయూతి గా పూజింపబడే, ఆరాధింప బడే గౌత్మ బుదుధడు
జనిీంచిన రోజు, జఞానోదయ్ానిన పొ ందిన రోజు, మహానిరాూణం చెందిన రోజు వెైశ్ాఖ పౌరణమి
అవటం చాలా గొపపగా ఉంది. అందుకనే బౌదధ మతావలంబులకు వెైశ్ాఖ పౌరణమి పరమ

పవిత్ర మైనది. ఈ రోజు విశిషా త్ను తెలుసు క ందాం. శుదయధ దన మహారాజు కుమారు డెైన

సిదధ ారుధడు పారపంచిక సుఖానిన రోసి, మనసు ను దిటవు పరచుక ని, భారాూ, పిలేవాడిని రాజఞూనిన వదలి ఆతాీ జఞాన సముపారజనకు
బయ్లేదరాడు. దాదాపు ఎనిమిదేళళళ శరలరానిన అతి కషాాల పాలు చేసి క ని శ్ారలరకం గా బాగా బలహీనుడెై పో య్ాడు. నాలుగు ఏళళళ “సమాన
“సి్ తి లో అంటే నడకే త్పప, ఆహారం ఏమీ తీసుకర క పో వటం కటక ఉపవాసం తో గడి పాడు. అపుపడు బీహారు రాషా ంా లో గయ్కు దగీ ర
పరవహించే “నిరంజన నది “దగీ రకు త్నతో బాటు వసు్నాన అయిదుగురు య్ాతిరకు ల తో పాటు చేరు క నానడు. చాలా బలహీన పడి,శలాూ

వసిస్ ుడె,ై పారణాలు గాలిలో కలిసి పో యిే సిథతి లో ఉనానడు.అ నది లో ఎపుపడూ మోకాలు లోత్ు న్నరు సుళళళ తిరుగుత్ూ పరవహిస్ ుంది .
ఇపుపడు ఆ నది సరసితి మొదల ైన క నిన నదుల లానే అంత్ రించి పో యింది. కని పించదు. ఆ నది ని దాటే పరయ్త్నం చేశ్ాడు సిదధ ారుధడు.
బలహీనుడెై పో వటం వలే అడుగు కూడా ముందుకు వెయ్ూ లేక పో య్ాడు. అపుపడు అనుకర కుండా ఒక ఎండు చెటా ు క మీ క టుాకు వసు్ ,

కని పించింది. దానిన పటుా క ని క నిన గంటలు న్నట లో, ఆ పరవాహ ఉదధ ృతి లో ఉండిపో య్ాడు. కాళళళ త్డ బడుత్ునానయి. మానసిక
పరిశ్ోధన చేయ్ాలను క నన త్నకు ఈ పరలక్ష ఏమిట ?అను క నానడు. త్న పరయ్త్నం లో ఏదయ లోపం ఉందని పించింది . ఇది తెలియ్గానే
అనుకరకుండా క ంత్ క త్్ శకి్ శరలరం లో చేరి నటే ని పించింది. ఆ శకి్ తో నిరంజన నదిని దాటాడు. అలసటగా ఉననందున అకకడ ఉనన బో ధి
వృక్షం కింద కూరుచండిపో య్ాడు. త్నకు జఞానోదయ్ం కలిగే వరకు అకకడి నుంచి కదలను అని ఒక వేళ కలుగక పో తే మరణమే శరణూం అని
పరతిజఞా చేశ్ాడు.
శరలరం లోని సరి శకు్లిన కేందీరకరిసనే
ే్ స్ాధానా ఫలం

లభిసు్ందని తెలుసు క నానడు. +అది పొ ందటానికి ఒకక క్షణం చాలు.
లేక పో తే య్ుగాల ైనా సరి పో వు. దీనేన స్ామన అనే స్ాధన గా
భావిస్ా్రు. అంతే –అది వెైశ్ాఖ పౌరణమి రోజు, పూరణ చందురడు ఆకాశం

లో వెనెనల కురి పిస్ ునానడు. ఆ క్షణం లో గౌత్మునికి అకస్ాీత్ు
్ గా
జఞానోదయ్ం అయింది. వింత్ కాంతి శరలరం అంతా ఆవహించింది. ముఖం

వెలుగులు చిమిీంది. క నిన గంటలు ఆ నిశ్లచత్న సిథతి లో గడి పాడు.
త్రువాత్ లేచి నిల బడా్డు. త్నతో ఉనన తోట పరయ్ాణీకులతో

“భోజనం చేదద ాం “అనానడు మొదట స్ారిగా నోరు విపిప. వాళళళ ఆశచరూ
పో య్ారు. గౌత్మునికి ఏదయ అయిందని భావించారు. ఆహారం కరసం

త్హత్హ లాడుత్ునాన డేమో నని భరమ పడా్రు. వారి భావానిన
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గీహించిన త్ధాగత్ బుదుధడు “మీరు పో ర బడా్రు. నేనననది ఉపవాస్ానికి సంబంధించింది కాదు. ఎరుక ఫలిత్ం, జఞానోదయ్ విశ్లషం. దానిన

సీికరిదద ాం అని నా ఉదేదశూం ‘.ఈ వెైశ్ాఖ పౌరణమి రోజున వెనెనల కురుసు్ండగా నాలో “జఞాన పూరణ చందయర దయ్ం “అయింది. నాలో వచిచన
మారుప ను గమనించండి. “అని వివరించాడు. వారికేమీ అరధం కాక, ఆయ్న పారణానికి ఆయ్నున వదిలేసి, త్మ దారి తాము చూసుకరవటానికి
వెళ్ే పో య్ారు. క నేనళళ త్రాిత్ బుదుధడు వారిని వెత్ుక కంటూ స్ారనాద్ చేరి వారిని కలుసు క ని త్న ధరాీలను వివరించి జఞానోదయ్ం

కలిీ ంచి శిషుూలుగా సీికరించాడు. 2600 సంవత్సరాలు అయినా ఇంకా ఆ మహాను భావుడెైన బుదుధని భగవానుని గా పరపంచం అంతా
కరలుసూ
్ నే ఉంది. పరపంచ శ్ాంతికి ఆయ్న బో ధన లే శరణూం గా భావిస్ో్ ంది.
బుదుధడు అంటే ఎవరు ?
జఞగృతి, ఎరుక. లేక జఞానోదయ్ం ను పొ ందిన వాడిని బుదుధడు అంటారు. అజఞానం అనే నిదర
వదిలించుక ని జఞానం అనే పరకాశ్ానిన పొ ంది, సకల వసు్ జఞలం యొకక నిజ సిరూపం తెలిసిన

వాడే బుదుధడు. దయ షరహిత్ుడెైన వాడు, మానసిక నిషేదాలకు అతీత్ుడు బుదుధడు. గౌత్మ బుదుధని
కంటే ముందు చాలా మంది బుదుధలునానరు. భవిషూత్ లోను ఉంటారు. బుదుధనికి తెలియ్నిది ఏదీ
ఉండదు. భయత్, భవిషూత్, వర్ మానాలను ఒకే స్ారి చూడ గల పరజా అత్నికి ఉంటుంది. పరిమితి
లేని భయత్ దయ్, కారుణూం, పేరమా ఉననవాడు బుదుధడు. పక్ష పాత్ం లేకుండా అందరిన
హృదయ్ానికి ఆపాూయ్ం గా హత్ు
్ క నే వాడు బుదుధడు.
బుదుధడు జీవులను ఉదధ రించే కారూకీమాలను నిరిహిస్్ ాడు. బుదుధని పరభావం వలే కూ
ీ ర
జంత్ువులూ కూడా త్మ కూ
ీ ర సిభావానిన వదిలి స్ాధువులు గా మారి పో తాయి. బుదుధడు

ఆధాూతిీక గురువు గా ఉండి విశి జనుల మానసిక పరి పకిత్ ను పంపొ ందిస్్ ాడు. ఆచారూ
నాగారుజనుడు చెపిప నటు
ే బుదుధని స్ాయ్ం పొ ందని జీవి లేనే లేదు.. బుదుధని దయ్ా, స్ానుభయతి,
అనుకంప, పేరమ, కరుణ లు మాటల, చేత్ల పరిధి ని దాట ఉంటాయి. బుదుధని జఞానం, పరిపూరణత్,

శకి్ వరణనా తీత్ం. మనం ఒక వసు్వు ను ఎంత్ సపషా ం గా కళళతో తో చూడ గలమో, బుదుధడు
అయిన వాడు ఈ విశ్ాినిన అంత్టని, అంత్ సపషా ం గా చూడ గలడు.ఇత్రులకు ఏది మంచిదయ ఆయ్నకు పూరి్గా తెలుసు. దానినే అపపట
కపుపడు ఆయ్న చేస్్ ాడు. దాని కరసం ముందసు్ పరణాళ్క ఆయ్నకు ఉండదు. సూరుూడికి వేడి నివిటం, పరకాశ్ానినవిడం అనన ధరీం ఎంత్
సహజమో, బుదుధనికి పేరమ, కారుణూం,దయ్ా, సహాయ్ం అంత్ సహజఞతాలు. పరోప కారమే బుదుధని శ్ాిస.
గౌత్మ బుదుధని బో ధనలు
మనసుకు శిక్షణ నివిటానికి బాహూ నియ్మాల కంటే అంత్ రంగిక నియ్మాలకే విలువనివాిలి, వాట పైనే ఆధార పడాలి అనానడు

బుదధ భగ వానుడు. పని చేయ్టానికి పరిసథ త్
ి ులు అనుకూలించాలి అని తాతాసరం చేయ్రాదంటాడు. మనం మనకు వూతి రేకం గా ఉనన
పరిసి్త్ులను కూడా అనుకూలం గా మారుచక నే సమరధత్ ఉనన వాళళం అని గీహించాలి. పరిసథ త్
ి ులను మారాచలనే పరయ్త్నం లో మునిగి

పొ తే, ధరాీ చరన అస్ాధూమవుత్ుంది అనానడు శ్ాకూముని. ఆ పరయ్త్నం లో ధాూనం పై మనసు నిలవదని హెచచ రించాడు. సమయ్మయ

వృధా అయి కరరికలకు అంత్ు లేకుండా పో త్ుంది. ఈ క్షణమే మనకు అనుకూలం, పవిత్ర మైనది అనన భావన తో పని చేయ్ాలి. వచిచన, చేతి
లో ఉనన అవకాశ్ానిన దురిిని యోగం చేసు కరరాదు.భౌతిక సంపాదనే ధేూయ్ం కాదు. ధనం చేరితే సమసూలూ పరుగు తాయి. జీవిత్

పరమారధం నిరాిణమే. ధరాీ చరణ వలే నే ఇది స్ాధూం. మనసు అదుపు లో ఉంట, అన్నన మన వశం అవుతాయి అని సపషా ం గా చెపాపడు
భగవానుడు.
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ధరీం అంటే పరి పూరణత్. బుదధ బో ధనలు అనుసరిసే్ సీియ్

రక్షణ ఏరపడుత్ుంది. ధరాీ చరణ అంటే ఉత్కృషా మాన వ జీవనమే.
భౌతికాభి వృదిధ కాదు. అంత్ రంగ పరి పూరణత్ స్ాధించటమే. మానశిక
శ్ాంతి, ఆనందం పొ ందటమే. పూరికాలం లో బుదుధలందరూ అతి

నిరాడంబర స్ామానూ జీవితానేన గడి పారు. వూతిరేక పరిసథ త్
ి ులోే
జీవించారు. అయితే బుదధ బో ధనలను ధరాీనిన పాటంచి సుఖ,

శ్ాంత్ులను పొ ందారు. గౌత్మ బుదుధని బో ధలను అనుసరించితే బాహాూ,
ఆంత్రంగిక శ్ాంతి స్ౌఖూం లభిస్ా్యి. ఆదరశ జీవన విధానం వలే ఇవి
స్ాధూమవుతాయి.
ఒక స్ారి బుదుధడు “కలాీ నగరం “లో విహరిస్ ుంటే,

పరజలు ఆయ్నున కలిసి “చాలా మంది గురువులు చాలా విషయ్ాలు

చెబుత్ునానరు. అవి పరసపర విరుదధ ం గా ఉనానయి. ఒకదానిక కట పొ ంత్న గా లేవు. మేము దేన్నన పాటంచాలో పాలు పో వటం లేదు. దయ్

చేసి మారీ దరశకం చేయ్ండి “అని వేడు క నానరు. దానికి బుదధ భగ వానుడు పరశ్ాంత్ చిత్్ ం తో పది సూతారలు చెపాపడు. ఒకట –చాలా స్ారుే

చెపాపరని, రండు –గీంధాలోే ఉనానయ్ని, మయడు –గురువు చెపాపడని, నాలుగు –చుటూ
ా ఉనన వారు చేస్ ునానరని, అయిదు –అందులో
అలౌకిక శకు్లునానయ్ని, ఆరు –మీ నమీకానికి సరిగీ ా ఉందని, ఏడు –ఆలోచనకు సరైనదిగా కని పించిందని, ఎనిమిది –సంఘం లో గౌరవ
న్నయ్ వూకు్లు బో ధించారని, తొమిీది –గురువు అదే సత్ూం అని గటా గా పడే పడే చెపాపడని, పది –దానిన సమరిధంచ టానికి లేక ఎదురు

తిరగటానికి అని –నమీ వదుద. మీ అనుభవానికి, ఆలోచనకు, వివేకానికి, న్నకు, సమాజం లో అందరికి ఉప యోగా పడుత్ుందని అనుక ంటే
నే నమిీ ఏదెైనా ఆచరించు “అని అతి సపషా ం గా త్ధాగత్ుడు మారీ నిరేదశం చేశ్ాడు.
“నా బో ధలు వేదాంత్ం కాదు. అవి నా సూట అనుభవ ఫలితాలు. అవి స్ాధనకు మారీ ం కాన్న ఆరాధనకు మారీ ం కాదు. నేను

చెపిపందంతా నది దాటే కరీ పులే అంటే తెడ్ ు లాంటదే. ఒడు్కు చేరిన త్రువాత్ ఆ తేడ్ ును భుజఞన వేసు క ని మోసుక ని తిరిగితే, వెరిీ

వెంగళపప అంటారు. శిషుూడు బంధువు అయిన ఆనంద తో “ఆనందా !నా మీద గౌరవం తో, పేరమ, అనురాగాలతో ధరాీనిన పాటంచ వదుద.
అలా చేసే్ నినున నేను శిషుూనిగా భావించను. ఆ ధరాీనిన నువుి న్న అనుభవం తో జయడించి అనుసరిసే్ సతాూనినతెలుసు క గలుగు తావు.
, అపుపడే నువుి నాకు నిజమైన శిషుూడివి అని పించు క ంటావు “అని అతి విషపస్ ం గా ధరాీ చరణ విధానానిన విశ్లేషించి చెపాపడు భగవాన్
బుదుధడు.
అశ్ాంతి, హింస, దౌరజనూం, అజఞానం, అవివేకం, మానసిక దౌరాలూం పచుచ మీరి అశ్ాంతి తో అలమటసు్నన నేట సకల

మానవాళ్ కి బుదుధని బో ధలు రక్షా కవచాలు. బుదధ పౌరణమి అని పిలువ బడే ఈ వెైశ్ాఖ పౌరణమి నాడు ఆ అహింస్ా మయరి్ ని ఒక స్ారి జఞాపకం
చేసుక నే పరయ్త్నం చేశ్ాను. ఓం శ్ానిథ హ్.

రక్షా బంధనం
భారత్ దేశం లో అనాదిగా వసు్నన సంపరదాయ్ం శ్ాీవణ పౌరణమి నాడు వచేచ రక్షా బంధనోత్సవం. ఆ రోజు దేశ్ానికి అంకిత్ మై పని చేస్్ ానని
శపథం చేసే వారు. శివాజీ మహా రాజు కాలం లో దీనిన బాగా జరిపే వారని తెలుస్ో్ ంది . అదే సంపరదాయ్ానిన రాషీాయ్
ా
సియ్ం సేవక సంఘం
అనే ఆర్.ఎస్ట్.ఎస్ట్.త్న శ్ాఖలలో దేశమంతా ఈ పండుగను నిరి హిస్ ుంది. ఆ రోజున సియ్ం సేవకు లందరూ ఉదయ్మో, స్ాయ్ంకాలమో
సంఘ శ్ాఖాలకు వెళ్ే భారత్ మాత్ సు్తి సి చేసి కాషాయ్ జండా ను ఎగుర వేసి, దానికి అందరు పరణామం చేస్్ ారు. ఈ జండా త్ర త్రాల
నుండి అవిచిచననంగా వసు్నన సంసకృతీ పతాకమే. దానేన “భగవా ధిజం “అని గౌరవంగా భకి్తో పిలుస్ా్రు. ఆ పతాకం దేశ్ానికి చిహనం గా
భావిస్ా్రు. దానికి గౌరవం ఇవిటం అంటే దేశ్ానికి, భగవంత్ునికి ఇచిచ నటేే . ఆ దాిజఞనిన సియ్ం సేవకు లందరూ పరమ పవిత్రం గా
భావించి పూజిస్ా్రు. పూలు కుంకుమ తో ఒక కకకరు వెళ్ే పూజ చేస్్ ారు. దానికి కాషాయ్ రంగు లో ఉనన పూలతో అలంకరింప బడిన రక్షా
బంధానిన కడతారు. మళ్ళళ పరణామం చేసి వచిచ త్మ స్ా్నాలోే కూరుచంటారు. ఆ త్రాితా ఒకళళ చేతికి ఒకరు రక్షా బంధానిన కటుా క ంటారు.
దేశ్ానిన

రక్షించటానికి

సరిదా

సిదధం

గా

ఉంటామని,

ఆత్ీ

బలిదానానికి

సిదధమౌతామని

దేశ

స్ాిత్ంతారనిన

సంరక్షినుచకరవటానికి, భగవాధిజఞనిన కాపాడు కరవటానికి, భారతీయ్ సంసకృతి ధరాీల పరి రక్షణకు సంసిదద ులం గా ఉంటామని స్ామయహికం
గా పరతిజా చేస్్ ారు. ఆ త్రాిత్ అందరికి త్లా ఒక ఖాళ్ళ కవరు అంద జేస్్ ారు. అందులో చినన కాగిత్ం ఉంటుంది. ఆ కాగిత్ం మీద త్మ పేరు
రాసి తాము సమరిపంచే డబుా ను అందులో ఉంచి కవరు మయసి మళ్ళళ ఒక కకకరు భగావాదిజఞనికి నమసకరించి, దాని పాదం వదద
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సమరిపంచి వస్ా్రు. ఇలా సియ్ం సేవకుల వదద ఒకక రక్షా బంధనం రోజునే డబుా వసూలు చేస్్ ారు. అదీ ఐచిచకం గా ఇవిటమే. ఈ డబాంతా
కేందర కారాూ లయ్ానికి చేరుత్ుంది. అకకడ ల కికస్ా్రు. మా చిననపుపడు ఉయ్యూరు శివాలయ్ం లో ఆర్.ఎస్ట్.ఎస్ట్. శ్ాఖలలో పాలకీనటం వలే
నాకు ఇవన్నన తెలిశ్ాయి. ఎందుకర ఇవాళ ఇవన్నన జఞాపకం వచిచ మీ ముందు ఉంచుత్ునానను. అంకిత్ భావం తో చేయ్టం అంటే అదే నని
పిస్ ుంది. చాలా ఆదరశ పారయ్ మన విధానం.
రాఖీ
ఉత్్ రాది నుండి వచిచన సంపరదాయ్ం రాఖీ. స్ో దరి త్న అననకర,
త్ముీడికర రాఖీ కడు త్ుంది. అనన ఆమకు ఏదయ కానుక ఇస్ా్డు. స్ో దరి
అననదముీలకు తీపి పదారధం పడుత్ుంది. రాఖీలు అనేక డిజైనేతో రంగు
రంగులతో ఉంటాయి. స్ో దరిని కంటకి రపప లాగా కాపాడతానని అనన శపథం
చేస్్ ాడు. ఆమ కరరిక ఏదెైనా ఉంట తీరుస్ా్డు. ఇది స్ో దర, స్ో దరలల మధూ ఉనన
గాఢ అనురాగానికి, పేరమ, వాత్సలాూలకు పరతీక. కుటుంబ బంధానికి ఒక
చిహనం. పంజఞబ్ రాజస్ా్న్, ఉత్్ ర పరదేశ్, మహారాషా మొ
ా దల ైన పరదేశ్ాలలో
రాఖీని అత్ూంత్ ఉతాసహం గా జరుపుతారు. ఆందర పరదేశ్ లో తెలంగాణా లో జయష్
గా చేస్్ ారు. ఇపుపడు రాషా ంా అంత్టా జరుపు క ంటునానరు. రాషా ప
ా తి, పరధాని,
ముఖూమంత్ురలకు రాఖీ లు కటేా విధానం వచిచంది. ఏమైనా స్ో దర భావం
తోఅందరు మలగాలనే గొపప సంపరదాయ్ం. సంఘం లో ఒకరిక కరు అండగా
ఉండాలనన భావన దీని వెనుక ఉనన పరమారధం.
రాఖీ వలే పారణ రక్షణ పొ ందిన అల కాసండర్
అది కీీ పూ. 326.నేడు డు పంజఞబు రాషా ంా అని పిలువబడుత్ుననఈ పారంత్ రాజఞూనిన ఆరోజులలో 'పురుషో త్్ ముడు “అనే
గొపప రాజు పరి పాలిసు్నానడు. ఇది జీలం చీనాబు నదుల మధూ ఉంది. గలక
ీ ు వీరుడు అల గాజండరు పరపంచ విజేత్ కావాలనే ఉదేదశం తో గలక
ీ ు
లోని మాసిడయ నియ్ా నుండి బయ్లేదరి, య్యరపు అంత్టా జయించి ఆసియ్ా ను స్ాిధీన పరచుక ని భారత్ దేశం వరకు వచాచడు. సై
నాూనిన జీలం నది ఒడు్న విడిది చేయించి పురుషో త్్ ముని తో, య్ు దాదనికి సననదుధ డవు త్ునానడు. అత్నిన పేరమించిన “రుకాసనా “అనే
సే్ ి అల గాజండర్ కు తెల్మకుండా అత్ని ని కంటే ముందు వచిచ చేరింది. మారు వేషం లో ఉందామ. ఆ రోజు రాఖీ పండుగ. పరజలందరూ రాజైన
పురుషో త్్ ముడికి రక్షా కడుత్ునానరు. ఆయ్న వారికి కానుక లిచిచ పంపిస్ ునానడు రుకాసనా కూడా వచిచ రక్ష కటా ంది. ఆయ్నకు ఆమ
క త్్ సీ్ ి అని పించింది. రక్షా కట్టన త్రాిత్”అమాీ ! నువెివరివి గలీకు సీ్ ి లా ఉనానవు. న్నఎకు వచిచన ఇబాంది ఏమిట. రక్ష కటా న సీ్ ి నాకు
స్ో దరి తో సమానం. ఈ అనన దగీ ర దాయ్కుండా మనసు లోని కరరిక తెలియ్ జేయి. తీరుస్ా్నని వాగాదనం చేస్ ునానను “అనానడు. దానికి
ఆమ సంకరచపడ కుండా “అనాన !నేను పరపంచ విజేత్ అల గాజండర్ ను పేరమించి వచిచన సీ్ ని
ి . నా పిరయ్ుని పారణ భిక్ష నాకు కావాలి. అదే ఈ
చెలే లి కరరిక “అననది. “న్న కరరిక త్పపక తీరుస్ా్నమాీ !”అని వాగాదనం చేశ్ాడు. సంతోషం తో నిండిన కృత్జా త్ తో సంత్ృపి్ తో నమస్ాకరం
చేసి అల గాజండర్ పిరయ్ురాలు రుకాసనా వెళ్ే పో యింది.
అసలు విషయ్ం ఏమి టంటే-అల గాజండర్ సైనూం దాదాపు పదేళే ళ గా య్ుదాధలు చేయ్టం వలే అలసట, ఇంట మీద దిగులు
తో ఉంది. ఉతాసహం గా య్ుదధ ం చేయ్టం లేదు. అందులో “పో రస్ట్ “అని పిలువ బడే పురుషో త్్ ముని గజ సైనూం చూసే్ నే వారికి వ ణుకు
పుడుతోంది. భీతి తో బత్ుకు ఈడుసు్నానరు. ఇంత్వరకు ఎకకడా అపజయ్ం లేకుండా విజయ్ాలు స్ాధిస్ ునన అల గాజండరు
పురుషో త్్ ముడి సైనాూనిన, పరజల తోడాపటుని పరజల అననూ దేశ భకి్ని చూసి చలించి పో త్ునానడు. పరజలందరూ విజయ్ం పురుషో
త్్ ముడిదే అను క ని మహా పరాకీమ వికీమాలతో సిదధమైనారు., త్న పిరయ్ుడు ఇక త్నకు దకకడని పురుషో త్్ ముని యిేది రించి నిలిచి
పో రాడి విజయ్ం స్ాధించే లక్షణాలు అల గాజండరుకు లేవని గీహించింది రుకాసనా. త్ను పారణాధికం గా పేరమించిన పిరయ్ుడు అల గాజండర్ ను
కాపాడు కరవాలని బతికి ఉంట బలుస్ాకు తిన వచుచ నని భావించి పురుశ్ోత్్ ముడికి రాఖీ కటా ంది.
య్ుదధ ం మహా భీకరం గా స్ాగుతోంది. మహా గజం ఎకిక పురుషో త్్ మ మహా రాజు య్ుదధ ం చేస్ ునానడు. అల గాజండర్
య్వనాశిం ఎకిక య్ుదాధనికి దిగి ఎదురు పడా్డు. ఇదద రు భీకరం గా పో రాడు త్ునానరు. అల గాజండర్ పురు షో త్్ ముని సమీ పానికి
వచాచడు. వీర కరవాలం చేత్ ధరించిన పురుషో త్్ ముడు ఒకక స్ారి ఖడాీనిన అల గాజండర్ మడ మీద కు తెచాచడు. అపుపడే అత్ని చేతికి
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కటా న రాఖీ కాంత్ులతో పరకాశించింది. అంతే రుకాసనా కిచిచన వాగాదనానిన గురు్కు తెచుచక ని చంప కుండా వదిలేశ్ాడు., ఇదే అదును గా
య్వన సైనూం పురుషో త్్ ముని బందీ గా పటుా క ది. మరానడు అల గాజండర్ సముఖానికి తీసుక ని వెళేటం ఆయ్న, ఈయ్న స్ాహస
ధెైరాూలకు మచిచ “మిమీలిన ఎలా గౌరవించాలి “?అని అడగటం ఈ య్న “ఒక మహా రాజు ఇంక క మహా రాజు ను గౌరవించి నటు
ే “అని
తోణక కుండా సమాధానం చెపపటంఅందరికి తెలిసిన విషయ్ాలే. ఇలా “రాఖీ “అల గాజండర్ పారణాలను కాపాడినా, మహా వీరుడెైన
పురుశ్ోత్్ ముడిని బందీ కూడా చేసింది. అల గాజండర్ చేసిన చివరి య్ుదధ ం కూడా ఇదే నని మనకు తెలుసు. నిజం గా య్ుదధ ం లో గలిచింది
పురుషో త్్ ముడే అంటే భారత్ దేశమే. చరిత్రను వకీ గతి లో రాసి అసలు చరిత్రకు మసి పటా ంచారు పాశ్ాచత్ూ చరిత్ర కారులు అని భారతీయ్
చరిత్ర కారులంటునానరు.
ఈ కధను మేము1954 లో తొమిీదయ త్రగతి చదువు త్ుండగా మాకు “పురుషో త్్ ముడు “అనే ఉప వాచకం అంటే నాన్ డిటైల్్
పుస్ కం లో మేము చదు వుకుననది. అపపట నుంచి పురుషో త్్ ముడు అంటే ఆరాధనా భావం ఉంది. అంటే 58సంవత్స రాల కిీత్ం చదువు
క నన కధ. ఇవాళ ఎందుకర జఞాపకం వచిచ ఈ” రక్షా బంధన మహో త్సవం “నాడు మీ దృషిాకి తెచాచను అంతే.

కారల్క మాస శ్ోభ
కృతి్ కా నక్షత్రం పౌరణమి నాడు వునానక్ నేలను కారల్క

మాసం అంటారు. కృతి్ క అగిన నక్షత్రం. శివుడు అగిన ని మయడయ

కనున గా కలిగి ఉనానడని మనకు తెలుసు. అందుకని శివాలయ్ం
లో శివ లింగానికి ఎదురు గా నందీశి రునిన ఎరాపత్ుర చేస్్ ారు. నంది

నాసిక పుత్లనుంచి వచేచ చలే దనం శివుని వేడిని త్గిీస్ ుందని అభి
పారయ్ం. అందుకే లింగానికి, నదికి మధూ గా ఎవిరు నిలబదరు,
మధూ లోంచి వెళే ారు.

రేపట తో కారల్క మాసం పూరి్ అవుత్ుంది రేపు అమావాషూ. అమా

వాషూ తెలే వారు ఝామున “పో లి”ని సిరాీనికి పంపు తారు. దీనికి ఒక
కధ వుంది. ఒక చాకలి ముసలి ఆవిడకు అయిదుగురు కరడళళళ
ఉనానరట. ఆమ ఆశి య్ుజ బహుళ అమావాషూ నుంచి కారల్క బహుళ

అమా వాషూ వరకు తెలే వారు ఝామునే లేచి, ఏట లో చన్ననట స్ాననం

చేసి దీపం పటుా క నేది. ఇలా ఒక నెల గడి చిన త్రాిత్ కారల్క అమావాషూ
నాడు చినన కరడలు “పో లి”ని ఇంటకి కాపలా పటా మిగిలిన కరడళళను
తీసుక ని నది ఒడు్కు వెళ్ళంది. చినన కరడలు పరుగు చిలికి వెనన తీసి,
కవాినికి అంటన వెనన తీసి, పతి్ చెటా ు కింద రాలిన పతి్ తో వతి్ చేసి,
పరమిదలో పటా , శుభరం గా నూతి వదద స్ాననం చేసి దీపం వెలిగించింది.

అత్్ గారు వచిచ తిటుా త్ుందనే భయ్ం తో ఆ దీపం కనపడ కుండా
దానిపై చాకలి బాన బో రిేంచింది. దేవత్లు ఆమ భకి్కి సంతోషించి, దివూ
విమానానిన తెచిచ, ఆమను బ ందె తో కైలాస్ానికి తీసుకు వెళాళరు. వూళళళ వునన వారంతా “,చాకలి పో లి సిరాీనికి వెడుతోంది “అను కుంటు

వింత్ గా చూశ్ారు. విమానం బాగా కిీందు గా పో త్ూ వుండటం తో ఆమ కాళళళ పటుా కరని వూరి జనం కూడా ఆమతో సిరాీనికి వెళ్ ళనానరు.
విషు
ణ దూత్లు “ఈ పో లి అధిక భకీ్ తో జయూతిని వెలి గించింది. కనుక సిరాీనికి తీసుక ని వెళ్ ళనానం. మీకు ఆ అదృషా ం లేదు “అని వాళళను
కిందకు తోసే శ్ారు. పో లి శరలరం తో సిరాీనికి వెళ్ళన పుణాూత్ుీ రాలు. అందుకే ఆమ ను త్లచు కుంటు కారల్క అమా వాశూ తెలే వారుజఞహమున

నది ఒడు్న దీపాలు వెలిగించి ఆమ ను గురు్ చేసు క ంటు, ఆమ కధను చెపుప క ంటు, న్నట లో దీపాలు వదిలి పడ తారు సీ్ ల
ి ు అంతా. సీ్ ల
ి ు
అందరు ఈ కధ చెపుప కరని అక్షంత్లు నెతి్నా వేసుక ని ఇంటకి తిరిగి వస్ా్రు. అరట దొ పప లలో ఆవు న్నతి దీపాలు వెలిగించి న్నట లో వదులు

తారు. అదీ పో లి సిరాీనికి పో వటం అంటే. ఇందు లో రండు ముఖూ విషయ్ాలునానయి. ఒకట భకి్కి కులం అడు్ రాదు. అందుకే అందరు అనిన
కులాల సీ్ ల
ి ు “పో లి త్లిే “ని గురు్ంచు కరని దీపాలు పటా స్ాగ నమపటం. రండయ ది కారల్క దీపానికి అంత్ పారముఖూత్ వుంది అని తెలియ్
జేయ్టం. నిశచల భకీ్ తో చేసింది ఏదెైనా పర మేశిరుడు మచుసతాడు.
--

ఇపుపడు కారల్క మాస పారముఖాూనిన తెలుసు కుందాం. కారల్కం శివునికి అత్ూంత్ పీరతి పాత్రమైన నెల. ఆశియ్ుజ కారల్క

మాస్ాలు శరదృత్ువు. వరాిలు వెనకిక త్గిీ నదుల న్నరు తేట బడు త్ుంది . సరుదరత్ూ వు పౌరణమి వెలుగు అదుాత్ం గా వుంటుంది. మనసు

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

పర వశం చెందు త్ుంది. పరకృతి అంతా పరశ్ాంత్ం గా వుంటుంది. అందుకని మన మనసులను కూడా పరశ్ాంత్ం గా ఉంచు కర వాలని సూచన
కూడా. ఆశియ్ుజం లో శకి్ ఆరాధన చేస్్ ాసుీ. అదే దసరా. నవ రాత్ురలు భకీ్ శీదధ లో తో నిరి హిస్్ ాం. చెడు పై మంచి పొ ందిన విజయ్మే

విజయ్ దశమి. దుషా సంహారం జరిగి శిషుాలను కాపాడిన లలితా తిరపుర సుందరల దేవిని ఘనం గా ఆలయ్ాలలోను, ఇళళలోేను అరిచంచి

త్రిస్్ ాము. క త్్ అలుేళళను పండుగకు ఆహాినించి గౌర విస్ా్ం.తారు వాత్ దీపావళ్ అదీ దురాీరాీనిన అంత్ం చేసే పండగే. సరదా గా దీపాలు
పటా , టపాకాయ్లు కాలిచ దుషా సంహారం

జరిగిందని ఆనంద పాడు తాం. దీని
త్రాిత్

కారల్క

రంభమవుత్ుంది.

మాసం

పార

కారల్ం లో దీపానికి
స్ాననానికి పరతేూకత్ వుంది. తెలే వారు
జఞమునే లేచి చన్ననళళళ స్ాననం త్లారా

చేసి త్ులసి చెటా ు దగీ రో, ఉసిరి చెటా ు
కిందయ దీపా రాదన చేస్్ ారు. ఇంటలో దేవ
తారచన వునన వారు అభిషేకం చేసు
క ంటారు. శివాలయ్ానికి వెళ్ే శివుని
దరిశంచి

త్రిస్్ ారు.

స్ాయ్ంత్రం

వేళ

“ఆకాశ దీపాలు “వెలిగించి ధిజ స్ ంభా

లకు కరీతో కటా పైకి చేరు స్ా్రు. ఆ దీపాలకు ముందే పూజ చేసి పైకి ఎత్ు
్ తారు. ఆడ వాళళంతా ఆ దీపో త్చ వాణికి హాజరై భకీ్ శీదధలతో

నమసకరిస్్ ారు. ఇది నెల రోజూ జరిగే కారూ కీమం. ఇది వరకు శివాలయ్ం లోనే చేసే వారు. ఇపుపడు అనిన ఆలాయ్ా ల లోను ఆకాశ దీపాలు
పడుత్ునానరు. ఇదొ క వేడుక గా నిరి హిస్ ునానరు.

కారల్క మాసం పారరంభ మైన రండా వ రోజూ అంటే శుకే
విదియ్ “భగిన్న హస్ భోజనం “అంటే అనాన చెలే ళళ పండుగ.

అకక ఇంటకి త్ముీడు వచిచ భోజనం చేయ్ాలి. అకకకు
బహుమతి ఇవాిలి. లేక పొ తే అనన చేలే లింటకి వెళ్ే భోజనం
చేసి బహుమతి ఇవాిలి. అనన, కాని త్ముీడు కాని అకక,
లేకచెలే లు ఇంటకి వెళాళలి. అకక, చెలే లు అనన, లేక త్ముీడు
ఇంటకి కాదు అని తెలుసుకరండి.

కారల్క శుకే చవితి “నాగుల చవితి “అందరు పుటా లో
పాలు పో స్ా్రు. చలిమిడి, వడ పపుప నెై వేదూం పడ తారు. పుటా

మనున ను భకీ్ తో తీసు కరని చెవులకు క దిదగా రాసు క ంటారు.
మోపి దేవి లోని వల్మే , దేవ సేనా సమేత్ శుబరహీనఎశిర స్ాిమిని దరిశంచి, పూజించి త్రిస్్ ారు.
శుకే దశమి నాడు “య్ాజనయ వలకయ జయ్ంతి “శుకే ఏకాదశి మహా పరి దినం. ఉప వాస్ాలు వుంటారు. రాతిర దాకా వుంది శివుడిని

దరిశంచి అ.చందర దరశనం అయింత్రాిత్ భోజనం చేస్్ ారు. క ందరు ఆ రోజలాే ఉప వాసం చేసి మరానడు దాిదశి నాడు బంధు మిత్ురలను
పిలుచు కరని అన్నన రకాల పదారాధలు వండుక ని సంతోషం గా భోజనం చేస్్ ారు.

శుకే దాిదశి ని “చిలుకు దాిదశి లేక క్షీరాబ్బధ దాిదశి “అంటారు., స్ాయ్ంకాలం ఉసిరి చెటా ు కింద, త్ులసి చెటా ు వదద పూజ లు

చేస్్ ారు. కారల్క దామోదర స్ాిమిని అరిచంచి బారహీణులకు వాయినాలు ఇస్ా్రు. దీనికి ఒక కధ వుంది ఒక బారహీణుడికి శివుని వరం తో ఒక

కుమార్ కలిీ ంది.పేరు నారాయ్ణమీ. ఆమను ఎవరు పళ్ే చేసు కర లేదు. త్ండిర ఆమను ఒక రాతి కి పళ్ే చేశ్ాడు. అది ముకక ల ై పో యింది.
ఒక పుణాూత్ుీరాలు చిలక ముగుీ నోము నోచగా నారాయ్ణమీ ఆమను దాని ఫలితానిన త్నకు ఇమీని వేడు క ంది. ఆమ ఇచిచంది. అపుపడు
ఆమకు పుణూ స్ ర
ి ్ వం వచిచంది. అపపట నుంచి పునిస్ ర
ి ే ు అందరు ఆ నోము నోస్ ునానరు.,

కారల్క పౌరణమి చాలా విశ్లష మైనది. పుణూ నదీ, సముదర స్ాననాలు చేస్్ ారు. ఉప వాసం వుంటారు రాత్ర కి సత్ూ నారాయ్ణ వర త్ం

చేసు క ంటారు. శివాలయ్ాలన్నన ఈ రోజూ కిట కిట లాది పో తాయి భక్ జన సందయ హం తో. “హర హర మహా దేవ శంభో “అని దికుకలు పికక

టలే టు
ే గా భకీ్ తో నోరారా అంటే ఒళళళ పులకిస్ ుంది. జఞిలా తోరణం ఏరాపటు చేస్్ ారు. అంటే దేవాలయ్ం అంతా దీపాలతో అలంకరిస్్ ారు. శివ

లింగం బ మీ వేసి దాని పై పరమిద దీపాలుంచి చకక గా అలంకరిస్్ ారు. దీప శ్ోభతో ఎంతో ఆనందం మనసుకు కలుగు త్ుంది. ఆవు నేట
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దీపాలు కనుక వాటా వరనానిన కాలుషూం నుంచి కాపాడు తాయి. క దిదగా చలి పారరంభ మాయిే రోజులు. కనుక వెచచ దనం హాయిగా
వుంటుంది..
బహుళ చత్ురదశి “మాస శివ రాతిర “దీనిన్న అభిషేకాలతో జరుపు తారు. ఇలాఎనోన రోజులు ఈ మాసం లో శివునికి పీరతి కార మైన
రోజూ లునానయి. ఆది వారాలోే స్ామయహికం గా వన భోజ నాలు ఏరాపటు చేసు కరని ఆనందిస్్ ారు. అనుదిన శివారాధన ముకి్కి హేత్ువు..
శివుడిని లింగ రూపం లోనే అరిచంచాలి కృషాణరుజనులు పూరి జనీ లో శివలింగాని అరిచంచారు. అశితాథమ పూరి జనీ లో శివుడి
బ మీను పూజించాడు. అందుకే భారత్ య్ుదధ ం లో అశితాథమ, కృషాణరుజను లపై వేసిన నారాయ్నాషా ంా వాళళను ఏమీ చేయ్ లేక పో యింది.
ఈ విషయ్ం సియ్ం గా వాూసుల వారే అశిథామ కు అత్ను
అడిగితే చెపాపరు.
శివ లింగానికి అభిషేకం చేస్్ ారు. మహానాూసం తో పద

క ండు స్ారుే నమక చమకాలతో. ఇకకడ ఒక విషయ్ం తెలుసు
కర వాలి. రుదురడు కాని వాడేవాడు రుదురనిన అరిచంచ టానికి

వీలు లేదు. మరి మనం ఆవ లేము కదా. అందుకని శివుని
అనిన శరలర భాగాలు మన శరలరం లోకి ఆవాహన చేసు

క ంటాము. నాూసం అంటే వుంచటం. అలా నాూసం చేసు క ంట

మనం రుదర రూపానిన పొ ందుతాం.అపుపడు మనం రుదురని
అరిచంచ టానికి అరుహలం అవుతాం. ఇదీ ఇందు లోని పరమారధం
శివ లింగం లో “పరజా ఞనం లో బరహీ, పాదం లో విషు
ణ వు, హస్ ం
లో హరుడు, బాహువులోే ఇందురడు, జత్రం లో అగిన,
హృదయ్ం లో శివుడు, కంఠం లో వన వాసుడు, నాలుక లో
సరసితి, నాసికలో వాయ్ు, కళళలోే చందురడు సూరుూడు,
చెవులోే అశిిన్న దేవత్లు లలాటం లో రుదురడు, మయరాధ భాగం
లో ఆదిత్ుూడు, శిరసు లో మహాదేవుడు, శిఖా లో వాసు
దేవుడు, పృషా ం లో పినాకిని, ముందు శూలి పరకకల శివుడు,

శంకరుడు, అనినటా వాయ్ువు దానికి బయ్ట అగలన జఞిలా
సరి అంగాలలో సరి దేవత్లు య్ధా స్ాథనం లో వుంది
ననున, రక్షించాలి “అని శివుని ఆవాహన చేసు కుంటాం.
” దేహో దేవాలయ్ పో ర కర్ జీవో దేవ ససనాత్ననః
“దేహం అనే దేవాలయ్ం జీవుడే సనాత్నుడెైన పర మేశిరుడు. శివునికి వోూమ కేశుడు అని పేరు. అంటే ఆకాశమే జుటుా గా కల వాడు. జఞతీ
అంటే అని రహశ్ాూలు తెలిసిన వాడు. శివుడు జటా జూట.

ఈ కారల్కం లోపంచారామాలోఅలో వునన శివునిన దరిశంచి త్రిస్్ ారు. వీలునన వారు దాిదశ జయూతిరిేంగా దరశం చేస్్ ారు. రుదారక్ష
మాల ధరిస్్ ారు. శివ పంచాక్షరల జపం చేస్్ ారు. శివ స్ో్ తారలను భకీ్ తో పతిస్ా్రు. శ్రీ శంకర భగవతాపదులు రాసిన “శివా నంద లహరి “గానం
చేస్ ూ, అరధ వివరణం తెలుసు క ంటు జనం స్ాఫలూం చేసు క ంటారు. ఈ మాసం అంతా ఇలా గల మీరందరూ గడి పీ ఉంటా రాణి భావిసు్నానను.
కారల్కం త్రాిత్ వచేచది “మారీ శిర మాసం”అది విషు
ణ వు కు మహా పీరతి కర మైంది. ఇందులోనే ధనురాీసం వసు్ంది.
”నమశివాభాూం పర మౌీషదాభాూం -పంచాక్షరల పంజర రంజి తాభాూం
పరపంచ సృషిా సిథతి సంహు
ు తాభాూం --నమో నమః శంకర పారి తీభాూం.
కారల్క పుణూం అందరికి లభించాలని కరరుకుంటూ

మహా శివ రాతిర –శత్ రుదీయ్
ర ం
మాఘ మాసం శివునికి పీరతికరమైనది. అందులో మహా శివ రాతిర మహా పవిత్రమైనది, రుదురడికి అత్ూంత్ పీతి
ర కరమైనది. అలాంట శివుడికి

మహానాూసం తో కూడిన నమక చమకాతో అభిషేకం చేయ్ాలి, అభిషేక పిరయ్ుడు శివుడు. నమకం లో పదక ండు చమకం లో పదక ండు

అనువాకాలు ఉనానయి. ఈ ఇరవెై రండు అనువాకాలను కలిపి “రుదారధాూయ్ం “అంటారు. దీనికే మరో పేరు “శత్ రుదీరయ్ం “.అంటే అపరిమిత్
శివ రూపాలు అని అరధం.
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మహా భారత్ య్ుదధ పారరంభం అపుపడు అరుజనుడు భయ్

కంపిత్ుడెై

శస్ ి అస్ా్ాలను లను కింద పడేసి భీరువు లా

ఏడుసూ
్ ఉంట శ్రీ కిీషణ భగవానుడు ధెైరూం చెపిప “గలత్ “ను

ఉపదేశించిన సంగతి మనకు తెలుసు. దీనిని ““ స్ాం గాీమికం
“అంటారు.

అశితాథమ

శ్రీ

కృషణ ,

అరుజనులపై

బరహీ

శిరోనామకాస్ా్ానిన భీషీ పరిం లో పరయోగించినపుపడు అది
వారినిదద రిన్న ఏమీ చేయ్లేక పో యింది. అపుపడు దయర ణ సుత్ుడు

వాూస భగవానుడిని పారరిధసే్ ఆయ్న పరత్ూక్షమైనాడు. అశితాథమ
త్న

అస్ ంి

ఎందుకు

విఫలమైందని

అడిగాడు.

దానికి

వాూసభగవానుడు పూరి జనీ లో కృషు
ణ డు, అరుజనుడు
శివలింగానిన పూజించారని, అశితాథమ శివుని పరతిమను

అరిచనాచడని, లింగాభిషేకం సకల శ్లీయోదాయ్కం అని, దాని
ఫలిత్ం గొపపదని అంత్ట ఫలిత్ం పరతిమా పూజ వలన లభించ

దని తెలియ్ జేశ్ాడు. అందుకే శివలింగానికే పూజఞ, అభిషేకము
చేయ్ాలి. దయర ణుడు మరణించిన త్రాిత్ మహా శివుని విభయతిని

గొపపగా ఆవిషకరించి అశితాథమకు వివ రించాడు. అలాగే

అరుజనునికి మరో స్ారి శివుని మహతాినిన వివరించాడు. వాూసుడు చెపిపన ఈ విషయ్ాలన్నన “శత్ రుదీరయ్ం “అంటారు. కనుక భగవద్ గలత్
లాగే శత్ రుదీరయ్ం కూడా “స్ాం గాీమికం “అని పించు క ంది.
శత్ రుదీరయ్ం అమృత్త్ి స్ాధనం అని “జఞబాల శుీతి” చెపిపంది. “నమశిశవాయ్ శివ
త్రాయ్చ “లో పంచాక్షరి మంత్రం ఉంది. శివ అంటే అవాజఞీనస గోచమయిన సత్ూ,

జఞాన, ఆనంద లక్షణం ఉనన పర బారహీయిే. కనుక శివ అంటే అమృత్ భావన. అంటే శ్రీ
విదాూ పరం కూడా. నమకం లో మొదట అనువాకం లో అనిన వూసనాలకు మయలం

అయిన కరీధానికి నమస్ాకరం చెపప బడింది. త్రువాత్ బాధ కలిగించే బాణానికి, దానిన
పూరించే ధనుసుసకు, దానిన సంధించే చేత్ులకు నమస్ాకరాలు చెపాపరు. అంటే ఈ
జగత్ు
్ ను లయ్ం చేసే రుదురడెైన శివుని” ఘోర రూపం” వరిణంచ బడింది. శివుడు
“అఘోర రూపం” లో కూడా ఉంటాడు. రండవ అనువాకం లో సుఖానిన కలిగించే “శ్ాంత్
సిభావం “వరిణంచ బడింది. ఎనిమిదవ అనువాకం లో “శివ పంచాక్షరి “మంత్రం ఉంది.

ఇది బంధ విచేచదనం చేసే స్ాధనం అయి, జఞానానిన ఇచిచ, ముకి్ని కలిగిస్ ుంది. ఈ
ఎనిమిదవ అనువాకం రుదారధాూయ్ మాలలో మణి పూస గా నిలిచింది.

నమకం లో మొదట అనువాకం “నమసే్ రుదర మనూవ ఉతోత్ ఇషవే నమః”-నమసే్ అసు్ ధనినే బాహుభాూం నమః “అనే మంత్రం తో

పారరంభ మవు్ంది.

కరీధం నశిసే్ శ్ాంతి లభిసు్ంది. శ్ాంతి ఉంట అన్నన ఉననటేే . అందుకే
జగత్ ను పరి పాలించే, మహా విషు
ణ వు ”శ్ాంతా కారం భుజగ శయ్నం,
పదీ నాభం సురేశం-విశ్ాికారం గగన సదృశం మేఘ వరణం శుభాంగం

“అన్న, లయ్ కారకుడెైన మహా దేవుడిని “శ్ాంత్ం పదాీసనస్ ం శశి ధర
మకుటం పంచ వక్ ుం తిరనేత్రం “అన్న “శ్ాంత్ం” అనే ముందు మాట తోనే
సు్తిస్ా్ం. చమకం “అగాన విషూ
ణ సజయష సేమా వరధంత్ు వాంగిరః –

దుూమైన రాిజేభి రాగత్ం “అనే మంత్రం తో పారరంభ మవుత్ుంది.
నమకం లో శివునికి నమస్ాకరాలు ఉంట చమకం లో శివుడిని అరిదంచే

విషయ్ాలు కర క లే లు గా ఉనానయి. ఇందులో “చమే “అనే మాట అనేక
స్ారుే వసు్ంది. అంటే “కూడా నాకు కావాలి “అని అరధం. “కలపతాం” అనే
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మాట లో” కలుగు గాక “ అనే అరధం ఉంది. రుదీరయ్ం లో రండు వాకాూలునన మంతారలను” రుకుకలు “అని,ఒకే వాకూం ఉనన మంతారలను
“య్జుసుస “లని అంటారు.

రుదురడు అంటే ?
రుదురడు అంటే రోదసి లేక అంత్రిక్షం (ఈధర్ )కు అధిపతి. పదక ండు రూపాలలో
వూక్ మయిేూ అంత్రిక్ష దేవత్. అంత్ రిక్ష రుదురలు పద క ండు మంది.వీరికి” ఏకాదశ
రుదురల”ని పేరు.

వీరిని “gods of vibration “అంటారు. దివికి సంబంధించిన

దేవత్లు పనెనండు మంది వీరిని “దాిదశ్ాదిత్ుూలు” అంటారు. వీరికి “gods of
radiation “అని పేరు. పృధివి లేక భయమి కి సంబంధించిన దేవత్లు ఎనిమిది మంది.
వీరిని” అషా వసువు”లంటారు. “gods of materialization “అని వీరిని పిలుస్ా్రు.
ఈ సంఖూలను బటేా ‘తిరషా ుప్ “అనే పద క ందు అక్షరాల ఛందసుస, “జగతి “అనే

పనెనండు అక్షరాల ఛందసుస, “గాయ్తిర “అనే ఎనిమిది అక్షరాల ఛందసుస, పదహారు
అక్షరాల “అనుషుాప్ “ఛందసుస లు ఏరపడా్యి.
“శివ త్మా “అనే మంత్రం లో శివ త్మ అంటే శివత్ిమే. అంటే మోక్షమే ననన

మాట. రుదురడు ధరించే ధనుసుస మొదట సగం మన శిరసుస లో బరహీ రంధరం
నుండి ముందు వెైపుకు భయ
ర మదూం వరకు ఉంటుంది. ఇకకడే “మనుూవు “అనే శకి్

ఉంటుంది. శివధనుసుస రండవ సగం బారహీ రంధరం నుంచి మడ వరకు ఉంటుంది .

మన కను బ మల నుండి మడ వరకు అడ్ ంగా పురీ పై వాూపించి ఉనన రేఖ యిే” శివ
ధనుసుస” గా భావిస్ా్రు. అందుకే శివుడు కపాలానిన చేత్ ధరిస్్ ాడు. అది సంకేత్ం అనన మాట. అలాగే ఆకాశం లో ఉదయ్ం నుంచి
అస్ మయ్ం దాకా సూరుూని దారి ఒక చాపం “ఆర్క” లాగా ఉంటుంది. ఇది కూడా శివ ధనుసుసయిే.దీని వలన పగలు, రాతిర ఏరపడతాయి.

శివుడు కాల సిరూపుడు అందుకే “మహా కాలుడు” అనానరు. మనసుస, ఇందిరయ్ పరవృత్ు
్ లు, కపాలం నుండి రుదర గీంధి వరకు అంటే
“మడులాే “ మీదుగా పని చేస్్ ాయి. అయిదు జఞానేందిరయ్ాలు అయిదు కరేీందిరయ్ాలు, మనసు ను ఆశీయించిన రుదురని పదక ండు రూపాలే
శివుని పదక ండు బాణాలు.
పదీ పారభురత్కం భాణం
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శూదరక మహా కవి సంసకృత్ం
లో “మురతాచకటకం “(మటా బండి )అనే
నాటకం

రాశ్ాడు.

అది

చాలా

పరసిదధమైనది. అదే తెలుగులో “వసంత్
సేన “అనే సినిమా గా వచిచంది. ఆ
నాటకం లో వసంత్సేన అనే వేశూ పాత్రను

అత్ూదుాత్ం గా తీరిచ దిదద ాడు. మన
గురజఞడ వారి “కనాూశులకం “నాటకం
లోని మధురవాణి నిని వసంత్సేన తో

పో లుస్ా్రు. ఆ శ్ోదరక మహా కవే “పదీ
పారభురత్కం

అంటే

“తామర

పువుి

కానుక “అనే భాణం కూడా రాశ్ాడు.
అనిన భాణాల లో అది చాలా విశిషా
మైంది.

ఈ

కవి

కీీస్ ు

పూరిం

రండువందల ఏళళ నాట కవి. ఇంత్కీ
భాణం అంటే ఏమిటో తెలుసు కుందాం.

సంసకృత్ నాటకాలలో కధానాయ్కుడు
పురాణపురుషుడు

కాని,

ఉదాత్్ పురుషుడు కాని అయి ఉంటాడు.

అయితే

రూపకం

అనే

పిలువబడే

పరకరణం, పరహసనం, వీధీ, భాణం లలో కధానాయ్కుడు మధూత్రగతి వాడు.విషయ్ం కూడా మధూత్రగతికి చెందినది అయి వుంటుంది.
స్ాంఘిక ఇతివృత్్ ం అనన మాట భాణం లో ఒకే ఒక పాత్ర రంగసథ లం మీద కనిపసు్ంది.. ఇత్డే విటుడు. కదాఆయ్కుడు కాదు. కాని,
నాయ్కునికి, నాయికకు మిత్ురడు, సచివుడు లాంట వాడు. ధూరు్డు అని ముదర పడ్ వాడు. శత్ుడు (shathudu ).కళా శ్ాస్ ి పారవీణూం వునన

వేశ్ాూలోలుడు. అందచందాలునన క త్్ నాయికలను పేరమించి,పేరమిమపజేసుక నే వాడు. వీడినే ధీరలలిత్ుడు అంటారు. ఇత్ని పేరయ్సిలందరూ
స్ామానూల . ఒకరకం గా చెపాపలంటే ఈ విటుడు ఇవాలిా మిమికీీ ఆరిాస్ట్ా లాగా అనిపిస్్ ాడు. అనినపాత్రల సంభాషణలిన, త్న గొంత్ులో పలికించే
నేరుపనన వాడు. దీనేన “సిర వూంజనం “అంటారు. కనుక విటుడి అనుభవానికి హదుదలు వుండవు. రచిచపో వటానికి హదుదలు లేని

అవకాశ్ాలు. అభినయ్ానికి పుషకలం గా స్ామగిీ వుంటుంది. పరిమితి లేని నటన తో పండించ గలడు. శృంగారం పుషకలం. ఆ రోజులోే భాణం
పరకిీయ్ అందరలన ఆకరిించింది,ఆహాేద పరిచేది. దీనిలో రసం కంటే రస్ాభాసం ఎకుకవ. రస్ాస్ాిదన లో దగీ రదారి “భాణం “అని విమరశకుల
అభిపారయ్ం. భాణం లో సమకాల్మన స్ాంఘిక జీవనం పరతిఫలించడం విశ్లషం.

ఆకాలానికి ఆధునికం గా మొదట రూపకం గా “ధూర్ విట సంవాదం “అనే భానానిన ఈశిర దత్ు
్ అనే కవి సంసకృత్ం లో
రాశ్ాడు. రండవ భాణం వరరుచి కవి రాసిన 'ఉభయ్ాభి స్ారిక '
మయడవది శూదరక కవి రాసిన “పదీ పారభురత్కమ్ “.నాలీ వ భాణంఈశిరదటుా కుమారుడు స్ౌమిలే కుడు రాసిన 'పాద తాదిత్ం ';.ఈ
నాలుగింటన్న కలిపి “చత్ురాాని “అంటారు వీటని తెలుగు లోకి “ఆందర చత్ురాాని 'గా తేట తెలేం గా, కవిహృదయ్ విశ్లేశకం గా అనువదించిన
వారు పరముఖ వాగేీయ్ కారులు, ఆకాశవాణి పూరి సంచాలకులు, కళాపరపూరణ . శ్రీ బాలాంత్రపు రజన్న కాంత్ రావు గారు. ఇవి ఆకాశవాణి
దాిరా పరస్ారం కూడా అయ్ాయి. రసికజనులను అలరించాయి. వీటలో శూదరక మహహకవి రాసిన భాణం పదీ పారభురత్కం (తామరపువుి

కానుక )లో మరిసిన అలంకార సంపదననెనంతో ఆకరిించింది. ఆ సంపదను నేను మాత్రమే అనుభవించే సంకుచిత్ బుదిధ నాకు లేదు. కనుక
ఆ సంపదను మీకూ పంచి, నేనూ ఆనందానిన పొ ందుత్ునానను. అకకడకడ పండిన మధుర హాస్ాూనిన అందిస్ ునానను.
సంవత్చరం అనే విలాస పురుషుడికి చలికాలపు ముసలిత్నం లో సరిమయ వుడిగప
ి ో య్ాయ్త్. అయితేనేమి

హిమరస్ాయ్నం సేవించటం వలే మళ్ళళ వసంత్ కిశ్ోరత్ిం (చినన త్నం )వచిచందట. రుత్ుపరం గా సంవతాచరానిన అదుాత్ం గా
ఆవిషకరించాడు ఆలనాకరికం గా శూదరక మహా కవి. అపుపడునన వసంత్ శ్ోభ ఎలా వుందయ తెలియ్జేస్ ునానడు చూడండి. చివరుే
అలలాేడుత్ుంటే చెటే ు నృత్ూం చేస్ ుననటు
ే ందట. దానితో తీగలు, పూలు పూసి య్వినానిన పొ ందాయ్త్. తిలకం అనే చెటా ు శిరసుస పై వునన
కరయిల క త్్ ముడి గా ఉందట. కుందపుశపం మీద కూరుచనన త్ుమీద అందమైన సీ్ ి చూపు లాగా ఉందట. ఆకుపచచని తామర మొగీ

అపుపడే త్ల ఊపే కనెన పిలే లాగా ఉందట. ఆమని (వసంత్ం )అనే కరడె (య్ువకుడు )గాలి వీసు్ంటే వలపు చెలగాటం లో అలసి చెమరిచన
జవరాలి (య్వినం లో వునన )సథ నాల సపరశ సుఖం లాగా ఉందట.
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ఇంకర చోట “దేవదత్్ తో స్ాంగత్ూం అనే మధుపానికి (త్ుమీద )పకకనంజుడు కూరలాంటది దానిచెలే లి పొ త్ు
్ “అంటాడు. ఆ
పరిసరాలు, ఆ తాగుడు, చీకుల నంజుడు

భాషలో. వేరొక చోట “మదనజిరం తేలికగా కనబడుత్ునాన, మహాచేడ్బలమైనది అంటాడు.

ఉజజ యిన్న నగరవెైభావం చాలా క త్్ భాషలో చెపాపడు. “వసుంధర (భయమి )అనే వధువుకి జంబయదీిపం వదన కపో లం (చెకికలి )అయితే
దానిమీద చిత్రలేఖనం గా అనిపించే అవంతి సుందరి ఈ ఉజజ యిని అపర లక్షీీదేవి లా విరాజిలుేతోంది. చాలా గొపప ఆవిషకరణ ఇది. అలాగే
అరధవంత్మైన మాటల సంభాషానానిన 'సరసితీ లత్కు పూసిన వాక్ పుషాపలు “అనటం శూదరక మహాకవికే చెలిేంది.

తామర పువుి కానుక
వసంత్ుడిని పుషాపలతో అరిచంచటం ఉచిత్మేనా ?ఉచిత్మే అంటూ బహు గొపపగా సమరిధంచాడు శూదరక కవి. సూరుూనికి
దీపారాధనతో, సముదారనికి అందులోని న్నటతో పూజ చేయ్టం లోక సహజమే. వాకుక కు పరభువెైన బరహీదేవుడిని వాకుకలతో అరిచంచటం
లోక రలతి. అలాగే వసంత్ుడిన్న ఆయ్న ఇచేచ పూలతో పూజించటం సహజమేనంటాడు కవి. త్నను చూసి త్పిపంచుకు పో త్ునన
విపులామాత్ుూడిని పలకరిస్ ూ “కలువ సేనహిత్ులను మేలుక లపని,పగట చందురడిలాగా దాటుకు పో త్ునానవెం?”అని ఆలంకారికం గా
పరశినస్ా్డు. వాన, బురద తో, వరదలతో నది కలుషిత్మైనపుదు, దానిన శుభరపరచాటానికి శరదృత్ువు వసు్ంది. తీవరమైన చలి రాతిరలో
విసనకరీ తో విసురు కరవటం వూరధం. వాూకరణ పాండిత్ూం తో హడలగొటేా “దత్్ కలాషి “అనే విటుడికి స్ాిగత్ం చెబుత్ూ “స్ాిగత్ం అక్షరాల
బందెల దొ డకి
ి్ 'అని చురుకుకన మాటల ఈటలతో పొ డుస్ా్డు. ఉకకనేలపై తాబేలుగా తిస్ వేయ్టం, వారుణీ జఘన పాత్రం గంగా తీరధం లాగా
పవిత్రం అనటం, గొలే పేట లో పరుగు అమీటం, కపటపరచార కంచుకం తీసివేయ్టం చకకని పలుకుబళళళ. దీనికి సంసకృత్ం లో శూదరకునికి,
తెలుగు చేసిన రజనికి వందనాలు.

పువుిలు అమేీ వీధిలో అనేక పూలసముదాయ్ం అంగ పరత్ూనాీలుగా రూపుదాలిచన వసంత్ వధువు లాగా ఉందట పూలు
అమేీ వీధి అంతా. ఆ వరణనా మనోహరం గా వుంది., పదండి నాతో పూలరంగడులు లా ఆ వీధిలోకి. బాగా విచుచక నన తామర పూవు వసంత్ం
అనే వధువు సిరిమోము (శ్రీముఖం )లాగా, విరజఞజిమొగీ లు పలువరుసగా, కలువపూల కనునలుగా, ఎరీమదిద పూవు కిీంది పదవిగా,
త్ుమీద రోద తేట తేనె పలుకులా, పూలగుత్ు
్ లు రోముీలుగా, సిగచుటుా దండలే నగలుగా, పేరిచన పుషాపపలే వస్ా్ాలుగా,
పూలమాలలేమొలనూలుగా, పుషాపలతో అమరిన సీ్ ి రూపు ధరించి పుషపవీది వసంత్ుని రాణి లాగా శ్ోభల్మనుతోందట.. స్ాహిత్ూచరిత్రలో
పుషపవీధిని ఇంత్ ఊహాత్ీకం గా వూూహాత్ీకంగా చితిరంచిన కవి లేడేమో /

పండుముసలివాడిని చూసి “ముసలిత్నం బాగా పండుతోంది కదా ?'అని అంటే వాడు “ముదిసిన పాములాగా ముసలిత్నపు
కుబుసం వదలగోటుాకును్నానను “అని గడుసు సమాధానం చెప్ ాడు. ముసలాయ్న స్ో య్గానిన ఎటా పో దిచినటు
ే మచుచకుంటూ “కటా అంటని
గండభాగం తో ముఖం, పాథ ఇంటకి సుననం క డితే శ్ోభించినటు
ే గా వుంది “అని నరీ గరాం గా అంటాడు పాత్రధారి సూత్రధారి, అయిన
విటుడు.ముందే చెపిపనటు
ే అనిన పాత్రలు అత్నే పో షిస్్ ాడు. వాళళలో పరకాయ్ పరవేశం చేసి మాటాేడుత్ుననటు
ే ంటాడు. అవత్లి వాడు
అనవలసిన మాటలిన, వాళళళ అననటు
ే గా భావించి త్నే అనటం భాణం లో పరతేూకత్. ఇదే కవి కునన నేరుప. ఇంకర బకరా గాడు త్నను
త్పిపంచుక ని పో త్ుంటే, వాదిమొహం మీదే “వెనెనలిన త్పిపంచుక ని, గొడుగులో త్లదాచుకరననటు
ే , సేనహిత్ుడిని అయిన ననున
త్పిపంచుకుని, సథ ంభం చాటుకు చేరావెందుకురా ?”అని గదిదస్్ ాడు. అలాగే “అందని కరరికలు పొ ందే లోగా, అందిన సుఖాలను తాూగం చేయ్టం
పురుషలక్షణం కాదు అని అంటూ నిపుప వెదకటానికి దీపం కావాలా?”అని సందేశం ఇస్ా్డు కరరిన సీ్ ి ని వాడు చేరు కరవటానికి వీలుగా.

వేశూవాటకను కూడా సందరోాచిత్ం గా వరిణస్్ ాడు శూదరక మహాకవి. మనీధుని ఇలుే, జూదరి పాథశ్ాల, మాయ్లకు

నిలయ్ం, వంచనకు పంచ, అది. అకకడ డబుాలేని వాడికి స్ాిగత్ం హుళకిక. వెత్లు కూడా రామూమఎదే వేశ్ాూగృహం ట.విటుడి
అనుభవాలన్నన కవి ఏకరువు పటాాడు. ఆయ్నకూ అనుభవెైక వేదాూలా ?ఒక బౌదధ సనాూసి, దొ ంగచాటుగా వేశ్ాూ స్ాంగత్ూం పొ ంది, ముఖానికి
ముసుగేసుక ని, బయ్టకు వసు్ మన విటశిఖా మణికి

అడ్ ం గా దొ రికి పో య్ాడు. అత్నిన ఆటపటా స్ ూ, పనిలో పనిగా బౌదధ ం మీద కాేస్ట్స

తీసుకుంటూ విరుచుకు పడా్డు. “అరధం లేని బో డి దొ ంగ సనాూసుల చేత్ మైలపడి పో త్ునన బుదధ ధరాీనికి ఎటువంట దురీ తి పటా ంది /కాకుల
ఎంగిలికి తీరధజలం మైలపడటం లేదా ?”అనుక ంటూ, వాడిని “విహార బేతాళా ?"'అని సంబో ధించాడు. “వేశ్ాూ వాటక అనే దిగుడుబావి దగీ ర
అపుపడే వాలిన క ంగలా, దొ ంగ అడుగులు వేస్ ూ పో తావెం ?సురత్ (రతి) పిందపాత్ం అనుషీాయ్తేనా ?చీకట త్పూప చేసి, చేయి కడుకరవటం
కాదు కదా ?”అని ఝాడించి పారేశ్ాడు. అపపటకే బౌదధ ం వెరిీత్లలు వేసి, ధరీభరష్మై క్షీణదశకు చేరుకరననటు
ే ంది. సంఘం నెైతికం గా, స్ాంఘికం

గా దిగజఞరిన సిథతి. మళ్ళళ సనాత్న ధరీం వెైపుకు పరజలు అడుగులు వేస్ ునన జఞడ కనబడుతోంది. కాంక్షతో కాని అనుకరకుండా కాని వేశూల
క మపలకు చేరే భిక్షువులు, జైన బౌదధ సూతారలను ఓంకార శబద ం లాగా విఫలురు అవుతారు కాని దాని నుంచి ఏ వెలుగునూ పొ ందలేరు 'అని
కవి వాకుకలు. కాలమ్ దానినే రుజువు చేసింది కదా /కవిచెపిపనవన్నన తాను పరత్ూక్షం గా చూసినవే, అనుభవాలే. “సకల జనులమీద పరసనన
చిత్్ ం వుండాలి కదా ?”అని ఆ భిక్షువు,త్నచేషా nu సమరిదనుచక ంటే, మనవాడు “అరధం లేని త్ల గోరుగుడుకి, సిథరం లేని మనసుస వలే సిగీ ు
కాక మరేమిట ?”అని గడి్ పడతాడు., మందలిస్ా్డు. “మదన భరమ చేత్ శుదధ ఆచమనం లాగా, న్న వలే బుదధ వచనం భరషాం అయింది “అని
మనవాడు బాధ, స్ానుభయతి వూక్ ం చేస్్ ాడు. ధరీ భరషా ులుఏ కాలమ్ లోనెైనా వుంటారు అని తెలియ్జపేప సనిన వేశం. ఇలా శూదరక కవి
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ఎనోనస్ామాజికాంశ్ాలను సపృశించి వెలుగు లోకి తెచాచడు. భాణం అని పేరే కాని చెడు మీదకు, అధరీం మీదకు, అపకారం మీదకు, అశ్రే లత్
పైకి, అధరీం మీదకు, చాపలూం మీదకు సంధించిన బాణం అది అనిపిస్ ుంది లోత్ుగా పరిశ్రలిసే్ . వూంగూవెైభవం మయరల్భావించింది ఇందులో.,
పేరే ు పటా టం లోను మహాకవి శూదరకుడు మంచి చమతాకరం చేశ్ాడు. ఒక విటుడి పేరు “హీు రముూడు “ అంటే సిగీ ుతో శ్ోభించేవాడు
అని అరధం. కాని ఇకకడ వీడు పటా పగలే శృంగారకీీద చేసే వాడు.

అందుకే వాడికి ”పటా పగట పరణయ్ కళా పటా భదురడు “అని సరదా బ్బరుదు

త్గిలించాడు. ఎగతాళ్ చేయ్టం ఒక కళ అట. అది ఎలాంటది అంటే “ఆకారం పైన వేసిన ముసుగు కూడా అదే ఆకారానిన ధరించి నటు
ే ందట
““నడుసు్నన కామ రధం కాడి విరుగక టా రాదు “అనే విట స్ామత్ కూడా చకకగా సరిపో యిేటే ు చెపాపడు. దీవెన కరదాక అదే స్ాథయిలో వుండాలి
కదా “అవిరళ కామోత్చవోసూ
్ “
అని గారిీ గారి అబాాయిని ఆశ్రరిదిస్్ ాడు. సందరాానికి త్గినటు
ే గా. ఇదే విధం గా మగధసుందరి అనే గణిక (వేశూ ) బరహీచారి గా ఉంటూ
వసంత్ుడిని ఉపాశిస్ో్ ందని తెలిసి “దంత్పు గాటే తో న్న పదవులు నలిగినటు
ే నానయి.న్న అంత్కు న్నవే నియ్మాలు పటుాకరవటం ఎలా వుందంటే
“వరత్ము భంగంము కాని చానాదాయ్నమున ముదుదలు ఉదాూపనంమగు సుదిద తోచే “అంటాడు. వరత్భంగం లేని చాందారయ్ణం లో ముదుదలే
వరత్ం చివర చేసే ఉదాూపనం అని భలే చాకచకూం గా, వారత్భాష లో సమరిధంచాడు కవి. “తోట అంటే మదన కరాీంత్ భయమి “అని చకకని పేరు
పటాాడు.
సిగీ ు అనేది య్ుక్ వయ్సు వచిచన ఆడడానికి, పైపచుచ పౌరఢ కాని ముదుద గుమీకు అరణపు స్ొ ముీ లాంటది . అంటే

సహజమైనది కాదు. --ఎరువు తెచుచకుననది అంటాడు చమతాకరం గా. ఒకడే అనేకమంది సీ్ ల
ి ను కటుాకరవటం క త్్ కాడని చెబుత్ూ

దక్షపరజఞపతి కూత్ుళళళ ఇరవెైఏడు మంది చందురని భారూలు అయ్ారు కదా అంటాడు. అలాగే మామిడి చెటా ుకు ఒకే వేరు నుంచి రండు తీగలు
స్ాగి అలుేకరవటం సహజమే కదా అని సమరిధంచాడు. దేవసేన అనే వేశూ ఆపాూయ్ం గా తామర పువుిను కానుకగా కరినపుత్ురడికి ఇవిమని

ఈ విటుడికి అంటే మన భాణం లోని బాణం లాంట వాడెైన వాడికి అందిస్ ుంది . ఇదే కారని పుత్ురడెైన ఆచారూ మయలదేవుడికి సంజీవి ఆగా
పనిచేస్ ుందనన ఆశను వేలిబుచచటం తో భాణం ముగుసు్ంది.
రజన్నకాంత్ రావు గారి తెనుగు సేత్ రజన్న గంధం
లా సువాసనల్మనింది. పదూం, గదూం హృదూం గా స్ాగాయి. అసలవి
తెలుగు లోనే ఉనానయ్ా అననంత్ సహజం గా, ఆశచరూ జనకం గా
వునానయి. చత్ురాాని నేడు జనరంజకంగా లేకపో యినా ఆ నాడు

జనఃరుదయ్ాలను గలిచినవే. శూదరకుని భాణం తెలుగు పతిరకా
సరసితి “భారతి “లో పరచురిత్మైంది. భాణం రాసిన వాళళలో
వరరుచి ముందు వాడు. రజని గారు వరరుచి రాసిన భాణం
“ఉభాయ్ాభిస్ారిక “ను ఆందర పారధాూపకులు, హెమదరాబాద్ లోని
శ్ారదానగర్

పారదరిశ

విదిుదిరనుూలు,

చాత్ురాానిని

తెలిగిమపపో ర తాచహించిన వారు అయిన శ్రీ ఇపపగుంట ససయిబాబా
గారికి అంకిత్మిచాచరు. ఋణం తీరుచకునానరు.

శ్రీ స్ాయిబాబా గారు నా అడరస్ట్ యిెటే ా సంపాదించారో

నాకు తెలియ్దు కాని పుస్ కానిన పో స్ట్ా లో పంపారు (ఆందర

చత్ురాాని). నేను అందిన వెంటనే వారికి ఫో న్ చేసి కృత్జా త్లను

చెపిప నా అడరస్ట్ ఎలా తెలిసింది అని అడిగాను. వారు నేను రాసిన

పుస్ కం ఎవరో ఇసే్ చదివానని అందులోని అడెరస్ట్స చూసి మంచి
స్ాహితీ సేవ చేసే వారి గా గురి్ంచి పంపాను అని చెపాపరు. నేను

సరసభారతి పరచురించిన అయిదు పుస్ కాలను వారికి పంపాను.
వారు అందినటు
ే జఞబు రాసి త్మ సహు
ు దయ్త్ను చాటారు. ఇది

అంతా య్ాదృచిచకం గా జరిగిన విషయ్ం. ఎవరు ఎపుపడు ఎలా

చేరువవుతారో మనకే తెల్మదు. పుస్ కం చదువు త్ుంటే శూదరకుని భాణం అడుగడుగునా ననున ఆశచరూ పరిచింది,మనసుకు పటేాసింది.
అందులోని అలంకారం,నిరిహణ, లోకరకు్లు ఆకరిించాయి. దీనిపై చినన వాూసం రాయ్ాలనిపించింది. అది కీమం గా పరిగి ఇంత్ అయింది. ఈ
వాూసం శ్రీ స్ాయిబాబా గారికి రజన్న కాంత్ రావు గారి భాష లో 'హరిచందనపు పూత్.”గా అందిస్ ూ, వారికే అంకిత్ం చేస్ ునానను.
చకకని ముదరణ, ఆకరిణీయ్మైన ముఖచిత్రం ఈ పుస్ కానికి వనెన చినెనలు. మొదట ముదరణ 2005 లోనే జరిగినా, శ్రీ
స్ాయిబాబా గారి వలే ఇపుపడే చూడగలిగాను. ఇపప పూవు ఒక రకమైన రుచిగా, మత్ు
్ నిచేచ దరవూ నిదిగా, భదారచల శ్రీరాముని పరస్ాదం గా

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

మనందరికీ తెలుసు. మరి ఇది “ఇపపగుంట “కదా. శృంగార ఖని గా భాసించింది. దానిన ఆడరించ్ట పో ర తాచహించింది. శూదరక కవి
“తామరపువుికానుక “లో పుషపవీది లోని వసంత్ వధువును నానా కుసుమ సముదాయ్ం గా వరిణంచిన తీరు, దానిన రజని గారి
అనువాదం పుషపసుగందానిన రాశ్రభయత్ం చేసే్, దానిన అత్ూంత్ సుందరం గా చితిరంచారు “బ్బనం “.ముఖ చిత్రం, ఉజజ యిని లో ఒజజ ల వదద
విదూనేరేచ చాత్రవరుల లోపలి చిత్రం, అటా చివర సంగలత్ స్ాహిత్ూ బయ్కారుడు, ఉభయ్కారుడు, వాగేీయ్కారుడు అయిన మానూశ్రీ బాలాంత్రపు
రజన్న కాంత్ రావు గారి చిత్రం ఆకటుా కుంటాయి. శూదురని భాణం “పదీ పారభురత్కం “ను సినగధ హృదయ్ుడు, కళా హృదయ్ుడు అయిన
స్ొ గసు కాడు సిరలీయ్ ఆచంట జఞనకి రాం గారికి అంకిత్మిచాచరు. ఈశిరదత్్ భానం ' ధూర్ విట సంవాదం “ను ఆకాశవాణి పూరి
సంచాలకులు కీర్ శ్
ి లషులు పనుబో లు బాల గురుమయరి్ (బాలు )గారికి అంకిత్ం చేసి సహృదయ్త్ చాటుకునానరు స్ౌమిలే కునిభాణం “పాద
తాడిత్ం “ను పరముఖ పరిషకర్ , 85 ఏళళ కిీత్మే “పాటల్మపుత్ర చత్ురాాని “ పేర ముదిరంచి వెలుగులోకి తెచిచన కీర్ ి శ్లషులు మానవలిే రామ
కిీషనయ్ూ కవి పంత్ులు గారికి అంకిత్మిచిచ త్న కృత్జా త్ను తెలియ్ జేసుకునానరు.

ఇవన్నన పాటల్మపుత్రం లో జరిగే శృంగార కధలే ఇవి. పాటల్మపుతారనికే కుసుమపురం అనే పేరుంది. అదే నేడు పాటాన అయింది.
ఆందరూ లబధ పరతిషుాల ైన కవీశిరులే నవరత్న కవుల సరసన వునన వారే . శ్రీ ఇపపగుంట స్ాయిబాబా గారు విస్ ృత్మైన “భయమిక “కూరిచ,
త్మ సంసకృత్, ఆందర భాషా శ్లముషిని ఎరుక పరచారు. నాలుగు భాణాలోే” పుషప భాణం “గా ఎదను తాకిన శూదరక భాణం నిజం గా రసజుా లకు
“పదీ పారభురత్కమే “అంటే “తామర పువుి కానుకే “.

సూకి్ సుధ
విజయ్వాడ ఆకాశ వాణి కేందరం వారు సూకి్ సుధ లో “ధారిీక చంత్న, కరీధం “అనే రండు విషయ్ాలపై మాటాేడమి కరరగా రాసి మాటాేడాను.
దానిని ఆగస్ట్ా 1,8,15,22,29 తేదీలలో ఉదయ్ం 6గంటల సూకి్ సుధలో అయిదు భాగాలుగా పరస్ారం చేశ్ారు. దానినే మీకు అంద జేస్ ునానను.
“దురజ్ ధరణయ”అనే ధాత్ువు నుండి “ధరీం “అనే పదం

వచిచంది. “ధరతి విశిమితి ధరీః –ధారణాత్ ధరీః “అని
వుూత్పతి్ . సమస్ విశ్ాిన్నన ధరించేది ధరీం. విశి సిథతికి

ఆధారమైనది ధరీం. “ధరీ విశిసూ జగతిః పరతిషాాలోకే –
ధరిీసా ం పరజఞ ఉప ససరప౦తి-ధరేీణ పాప మనువదతి-ధరేీ

సరిం పరతిషిా త్ం –త్స్ాీధరీం పరమం వదంతి “అంటుంది
శుీతి.అంటే “సమస్ లోక సిథతికి పరమ ఆధారం ధరీమే. ధరీ

నిసా కలవారిని పరజలు ఆశీ ఇస్ా్రు. ధరీం పాపానిన
తొలగిస్ ుంది. ధరీం లోనే అన్నన ఉనానయి. కనుక ధరీం సరి
శ్లీషా మైనది “అని భావం. రామాయ్ణం లో కైక కూడా శ్రీ

రామునితో “ధరీ మయల మిదం రామ విదిత్ం చ సదామపి

“అని హిత్వు చెపిపంది. “జగత్ు
్ ధరీ పైనే ఆధార పడి

నడుస్ో్ ందిరామా, ఈ విషయ్ం పండిత్ులకు తెలుసు “అని ఆమ మనో భావం. వనవాస్ానికి వెడుత్ునన క డుకు రాముడితో త్లిే కౌసలూ
“నువుి ఆచరిస్ ునన ధరీమే నినున రక్షిస్ ుంది “అని ధెైరూం చెపిప పంపించింది.

ఇంత్కీ ధరీం మనకు చేసే మేలు ఏమిట ?”య్తోభుూదయ్ నిసేరరయ్ససిది్దః స ధరీః “అభుూదయ్ం నిసేరరయ్సుస లను ధరీం కలిగిస్ ుంది.
మనుసీృతి “దశ లక్షణోధరీః సేవిత్వూః పరయ్త్నత్ః –ధృతి, క్షమా, దమోసే్ య్ం, శ్ౌచ మిందిరయ్ నిగీహః –ధీః,విదాూ, సత్ూమకరీదః దశకం ధరీ
లక్షణం “అని ధరాీనికి ఉనన పది లక్షణాలను చెపిపంది. ధరాీలు రండు రకాలు. ఆశీమ ధరాీలు, స్ామానూ ధరాీలు. గృహస్ాథశీమ,

వానపరస్థ ాశీమ, సనాూస్ాశీమాలలోని వారు ఆశచరించాలిసనవి ఆశీమ ధరాీలు. స్ామానూ జనులందరూ ఆచారిమాచలిసనవి స్ామానూ ధరాీలు.
ఇవే సత్ూం, క్షమా, భయత్ దయ్, కృత్జా త్ మొదల ైనవి. వాల్మీకి మహరిి రామాయ్ణం లో స్ామానూ ధరాీలకే పారధానూ మిచాచడు. ఇవన్నన
మానవతా ధరాీలుగా లోకం లో పిలువ బడుత్ునానయి. ఇవే సమాజ పురోగతికి అవసరమైనవి.

ఐతే మానవత్ిం అంటే ?”మనూతే అనేనా ఇతి “అని చెపాపరు. “దేని వలన సమస్ వూక్ పరపంచం, దానికి కారణమైన అవూక్ పరపంచం తెలియ్
బడుత్ుందయ అదే మానవత్ిం “.మానవత్ిం లేని బరత్ుకు నిరరధకం. స్ాట మానవునిలో దెైవానిన చూసే చూపు కావాలి, రావాలి. అపుపడే

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

మనిషి జనీ స్ారధకం. సమాజం అలాంట మానవులతోనే అభుూదయ్ం చెందుత్ుంది. “య్తో ధరీ స్ తో జయ్తి “సుఖ సంతోషాలతో అందరూ
వరిదలేటానికి ఈ ధరాీలు అందరూ ఆనుసిాంచాలి. ఈ రకమైన ధారిీక పరమైన ఆలోచనా, నిరంత్ర మననం ను “ధారిీక చింత్న “అంటారు.
ధరీం పురుషారధ హేత్ువు. కటుంబ, బంధు, స్ో దర, దాంపత్ూ, స్ాంఘిక, నాూయ్, రాజకీయ్ాది ధరాీలను అందరం ఆచరించాలి. అసతాూనికి
మించిన అధరీం లేదు. “ధరీ మయల జగత్సరిం –ధరీశచశుీతిమయలకః –భారత్ం పంచామో వేదః –శుీతి సరిసి విస్ రం “. “సమస్

వేదాలకు మయలం ధరీం. మహా భారత్ం పంచమ వేదం. వేదం సరిస్ాినిన మహా భారత్ం వివరించి చెబుత్ుంది. “అని దీని భావం. భారత్ం
చదివి అరధం చేసుక ని, జీవితానికి అనియించుక ని ఆచరిసే్ పరపంచం సుఖ శ్ాంతి మయ్మవుత్ుంది. అందుకే వివేకానందుడు “పారకిాకల్
వేదాంత్ం “అవసరమని చెపాపడు. ధరాీలలో భయత్ దయ్ ఉత్్ ోమమైనది. ఇదే భగవాన్ బుదుధని బో ధనా స్ారాంశం. మానవుల విషయ్ాలలోనే
కాక పశు పక్షాదుల విషయ్ం లో కూడా భయత్ దయ్ ఉండాలి అని వాల్మీకి మహరిి బో ధించాడు..
ఒక కీమ పదధ తిలో, అందరితో సహజీవనం తో, అందరికి సమాన సంత్ృపి్ ని కలిగిస్ ూ జీవించటమే ధరీం. “అనేక పారణి జేతే రహతి –తాూ
సరాి౦చి రహ వి సుసి్ తి –స్ామాన్ సంధానాంఛి గతి వాూస –ధరీ మహానవే “.విశ్ాినిన అంత్టని మన ఇలుేగా భావించటం, అందులో మన
ఉననతి తో బాటు, ఇత్రుల సుఖ సంతోషాలు చూసే గొపప సంసకృతినే ధరీం అన వచుచ. ఇందులో నాూయ్ం న్నట, సమానత్ిం ఉంటాయి.
ఒకరిక కరు నిజఞయితీగా స్ాయ్ం చేసుకరవటమే లౌకికారధం లో ధరీం.

పరపంచానిన ధరించేది రాక్షించేది ధరీం. అనేక ధరాీలు లోకం లో ఉనాన వేదం ధరీం శ్లీయ్సకరం. “దిివిదయ హి వేదయ క్ ర ధరీః పరవు ుతి్ లక్షణో

నివృతి్ లక్షణ శచ జగత్ః సిథతి కారణం ‘అని శ్రీ శంకర భగవతాపదులు “గలతా భాషూం “లో చెపాపరు. వేదం ధరాీలు పరవు ుతి్ ధరీం, నివృతి్ ధరీం

అని రండు రకాలు. పరవు ుతి్ ధరీం అంటే ముందుకు వెళళటం- పో ర గీస్ట్. నివృతి్ ధరీం అంటే వెనకిక తిరిగి చూసుక ని సవరించుకరవటం-రిగేీస్ట్.
ఈ రండు ధరాీలు పరపంచం లో పారణులనినటకి సహజమే. ఇందులో ఏది ముఖూమైనది అంటే రండూ ముఖూమైనవే. ఉదాహరణకు-మానవుని

పరుగుదల శిశుత్ిం తో పారరంభమై అనేక దశలలో,అనేక రకాలుగా విస్ రిస్ ుంది. ఇది పరవు ుతి్ ధరీం. వృదాధపూం లోఎదుగుదల ఆగిపో త్ుంది.
మనిషి నెమీదిగా కుంచించుకు పో తాడు. ఇదే నివృతి్ ధరీం. అంటే మొదట పరవు ుతి్ ధరీం, త్రాిత్ నివృతి్ ధరీం అనే దశలు ఉంటాయి.
ఇవి ఒకదానిన వదలి రండవది ఉండదు. పరవృతి్ లో పేరమ పరధానం. అదే అభుూదయ్ మారీ ం. నివృతి్ లో శ్లీయ్సుస పరధానం గా ఉండి, ముకి్కి
స్ో పానమవుత్ుంది. అలాగే మనసుకు కూడా ఈ రండు ధరాీలు వరి్స్్ ాయి. జీవిత్ం లో ముందుకు స్ాగటం పరవు ుతి్ . ఏవెైనా అడ్ ంకులు

ఎదురైతే, క ంచెం వెనకిక త్గిీ, మనలిన మనం రక్షించుకరవటం నివృతి్ . మలకువ సిథతిలో పరవు ుతి్ లో ఉనన మనసు, ఇందిరయ్ాలు, నిదిరంచే
చేముందు నివృతి్ లోకి చేరతాయి. ముందుగా కరేీందిరయ్ాలు, త్రాిత్ జఞానేందిరయ్ాలు, మనసు విషయ్ాల నుంచి వెనకిక మరలి, ఆత్ీలో
కరగి పో తాయి. నివృతి్ తో బాటు ధరాీనిన కూడా అలవరచు క ంటేనే నిజమైన ఫలిత్ం కలుగుత్ుంది.

కేవలం నిదిరంచటమే నివృతి్ ధరీం కాదు. దానికి తోడుగా జఞానం ఉండాలి అపుపడే మోక్షం లభిసు్ంది . నివృతి్ సిథతికి చేరాలంటే మొదట

ఇందిరయ్ సేిచచను అరి కటుాకరవాలి. త్రాిత్ అనేక విషయ్ాలపై ఉనన దుఖానిన గురి్స్ ూ వివేకం తో వాటని విశ్లేషిస్ ూ, అనవసరమైన వాటని
విసరిజంచాలి. అపుపడు మాత్రమ మనసు నివృతి్ చెంది ఆత్ీను తెలుసుకర గలుగుత్ుంది . అంటే ఆత్ీ జఞానం లభిసు్ందననమాట. అయితే
ఇదంతా సదు
ీ రువుల స్ానినధూం లో, మారీ దరశకం లో మాత్రమ స్ాధూమవుత్ుంది. అపుపడే పరవు ుతి్ , నివృతి్ ధరాీలకు ధరీ సూక్షాీలు

గీహించే జఞానం వసు్ందని స్ాధనలో పరి పకిమైనవారు తెలియ్ జేశ్ారు. ఈ జఞాన స్ాధన వలననే పునరావృతి్ రహిత్ మోక్ష పదం సిదధ స
ి ్ ుంది .
“శరలరమాదూం ఖాలు ధరీ స్ాధనం “అనానరు ఏది స్ాధించాలనాన శరలరం కావాలి. అది ఆరోగూం గా ఉండాలి. “A sound mind in a sound

body “శరలరం ఆరోగూం గా ఉంట మనసూ ఆరోగూంగా ఉంటుంది. “బరహీ విద్ బరహెమీవ భవతి “బరహీ జఞానం తెలిసిన వాడు బరహీమే అవుతాడు.
అలాగే “ధరీ విద్ ధరైీవ భవతి “ధరీం తెలిసిన వాడు ధరీ మయరి్ అయిన పరమాత్ీయిే అవుతాడు. ఇహ లోక వూవహారాలతో ముడి

పడి ఉననదే పరవు ుతి్ ధరీం. పరలోక వూవహారాలకు సంబంధించింది నివృతి్ ధరీం. “అరయ్గ ధరీ త్ంత్రముల య్ందు –నిరరధకము
లేదయ కండు-నెవిరి మది య్ందు వారల దగ –వారు, దానిన పూని య్ాచరింత్ురు”అని తికకన గారు శ్ాంతి పరిం లో చెపాపరు. అంటే

మానవుడికి ధరీ సీికార సేిచచ ఉననదననమాట. అనుమానం లేదు. పరవు ుతి్ నివృతి్ ధరాీలు ఒక దానిక కట విరుదధ ం కావు. పరసపర
పో షకాలే. దీనికి మహత్్ ర ఉదాహరణ మన జఞతి పిత్ మహాతాీ గాంధీయిే –”ఒడలు దేశ సేవకు –ఎడద రాముని సేవకు –అపపగించి ముకి్
గాంచె గాంధి “అనానరు తెనుగుల ంక శ్రీ త్ుమీల సీతారామ మయరి్గారు.
మానవ జీవిత్ం లో దాగి ఉనన దెైవతాినిన వెలికి తీసిస, సమాజ సేవకు అనరోం కావాలని మహా భారత్ం బో ధించింది . జీవిత్ం

దిందాిత్ీకం. మంచిని గీహించి ముందుకు స్ాగి జీవితానిన స్ారధ కం చేసుకరవాలి.
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ధారిీక జీవిత్ వెైశిషా యం ఏమిట అంటే “కషా సహిషణ ుత్, స్ాిరిజత్ వితా్నుభవ పరశసి్ , స్ో దరత్ి స్ౌజనూం, ఆధాూతిీక చింత్న, దేిష రాహిత్ూం,
భగవదాకి్, బాంధవూం, సత్ూ నిషా ,రుజు పరవర్ న, సేనహ శ్రలం, విదాూ వినయ్ సంపద, ఐకమత్ూం, పరోపకారం, స్ానుభయతి, సహవేదన. వీటని
ఆవరచుక ని ఆచరిసే్ సమాజం లో హింస, కూ
ీ ర పరవు ుతి్ నశించి, సుఖ శ్ాంత్ులు వరిధలిే, పురోగమనం చేకూరుత్ుంది. ఈ భావనలు కలగాలంటే

నిరంత్ర ధారిీక చింత్న ఉండాలి. సదీ ంా ధ పఠనం ఆవశూకం. సతాసంగత్ూం, సదు
ీ రు బో ధ, ఉండాలి. మహా భారత్ం లో లేనిది ఏదీ లేదు. అది
మనిషి కద.మనిషి మనసు కధ.మనిషిలోని ఉననత్ శిఖరాలను, అతి భయ్ంకరమైన లోయ్లను, కుదుపులను చెపేప కధ..విపేప కధ. మానవ
జీవితానికి అదద ం భారత్ం. వూకీ్ పరగతికి, సమాజ పరగతికి,, సుఖ దుఖాలకు అవసరమైన ధరాీలు, ధరీ సూక్షాీలు వివరించింది. మానవ
జీవితానికి వాటని సమనియ్ం చేసి, రసమయ్ం చేసింది, లోచూపు వెలిగించే దీపంగా భాసిస్ ుంది భారత్ం.
రక్ మాంస్ాలతో, రకరకాల మనస్ తాిలతో, మనతో పాటే ఉండే, శకునులు, శలుూలు, సైంధవులు, కీచకులు బకాసురులు, దురోూధన
ధృత్ రాషాాాదులు అనిన య్ుగాలోే, అనినకాలాలోే, అనిన జఞత్ులోే ఉనానరు,ఉంటారు. వారిని పరగన్నయ్ కుండా మనమే జఞగీత్్ పడాలి. లేక
పొ తే మానవ జీవిత్ం కలోేలమయ్మై పో త్ుంది. ధరాీనిన ఆచరి౦చటమేకాదు, ధారిీక బో ధనా అవసరమే. శ్ాస్ ి స్ాంకేతిక విదాూవలయ్ం లో
పరిభరమిసు్నన నేట పరపంచం మేధసుసకు ఇసు్నన విలువను, పారధానాూనిన హృదయ్ానికి ఇవిటం లేదు. హృదయ్ం లేని మనిషి దానవుడు

అయిేూ పరమాదం ఉంది. ఉంటోంది కూడా. ఇది అందరికి అనుభవమే. అందుకే మానవ విలువలను బో ధించే స్ాంఘిక శ్ాస్ ంి విదూలో
అంత్రాాగం కావాలి. హుూమానిటీస్ట్ లేక పొ తే మనిషి “ఇన్ హూూమన్ “అవుతాడు. పరసపర గౌరవం, మరాూద అవగాహన అందించే విదూ

నేరాపలి. పరపంచం కుగాీమం అయిన క దీద, మనిషి స్ాిరధం తో మరల కుంచించు కు పో త్ునానడు. మానవతాినిన మంట గలుపుత్ునానడు.
బుదిధ, మేధసుస వికసిస్్ ో ందికాని హృదయ్ వికాసం రావటం లేదు.

ధారిీక పరవు ుతి్ నుంచి మనిషి వెైదొ లగితే వచేచ పరమాదం ఇదే. “మనం బరతికే అచచమైన, సిచచమైన బరత్ుకే ధరీ సిరూపం “అననది కాశ్రీర
దేశపు సంసకర్ , యోగిని “లలాేదేవి “.అందుకే ముసిే ములు కూడా ఏంతో గౌరవించి ఆమను “లలాేరిఫా “అని ఆతీీయ్ంగా గౌరవం గా

పిలుచుక నానరు. ధరీమే అందరిని కలిపి ఉంచుత్ుంది అని దీనిని బటా మనకు అరధమవుత్ుంది . “ఇదంశరలరం కౌంతేయ్ క్షేత్ర మిత్ూభిదీయ్తే
“అని చెపిపన భగవదీీ త్ వాకాూనికి “ఈ శరలరం ధరీం అనే పంట పండించే క్షేత్రం “అని పరమోత్ురూసామైన అరధం చెపాపరు శ్రీ కంచి పరమాచారూ.
“సరేిషాం య్ః సుహృత్ నిత్ూం –సరిషాంచ హితే రత్ః –కరీణా, మనస్ా, వాచా, స ధరీం వేదం జఞజలే “అని జఞజలికి వర్ కుడు త్ులాభారుడు
భారత్ం లో ధరీ విషయ్ం గురించి బో ధించాడు. ““జఞజల్మ !నిత్ూం అందరికి సేనహిత్ుడిగా, మనో వాకాకయ్ కరీలా, పర హిత్ంగా, ఉండే వాడే
నిజంగా ధరీం తెలిసిన వాడు “అని భావం. “త్నను అధిగమించి, త్నను నిరిీంచుకరక పొ తే –యిెంత్ పేదవాడు ఈ మనిషి ?”అనానడు
పరముఖ ఆంగే కవి వర్్్ వర్్ .

రామాయ్ణం లో రాముడు రావణాసురుడికి ధరీ బో ధ చేస్ ూ “ధరీ ఏవ హతో హంతి-ధరోీ రక్షతి రక్షిత్ః –త్స్ాీధరోీ న హంత్వూః –మానో

ధరోీ హతో వదీత్ “అనానడు “అధరాీనిన అణచి వేసే ధరాీనిన నువుి అణచి వేశ్ావు రావణా !అందుకే ధరీం నినున హత్ం చేస్ ుంది .
ధరాీనిన మనం రక్షిసే్ ధరీం మనలిన రక్షిస్ ుంది. ధరాీనిన అణచ కూడదు.ధరీం హత్మైతే మనలిన ధరీం హత్ం చేస్ ుంది “.
“సత్ూం పరమం ధరీం “అనానరు. సత్ూం లో ధరీం ఉంది సత్ూమే నాశనం లేనిది. సత్ూం త్రాిత్ పదమే మోక్షం. విశ్ాినిన సుఖ శ్ాంత్ులతో,
ఉననతిలో ఉంచటమే అందరి ధేూయ్ం కావాలి. “అందరలన పేరమించే మనసు, అందరలన సేవించే వయ్సు, అందరి క్షేమం కరరే బుదిధ నాకు
పరస్ాదించు “అననది మన పారరధన కావాలి. “కురింత్ు విశిం ఆరూం “అనేది భారతీయ్ సంపరదాయ్ం. విశ్ాినిన సరోిత్ురూసా, ఉననత్
మయ్మానవులనుగా తీరిచ దిదదటమే భారతీయ్ ధారిీక ఆదరశం.

“త్నకరపమ త్న శత్ురవు, -త్నశ్ా౦త్మే త్నకు రక్ష, దయ్ చుటా ంబౌ “అనానడు సుమతీ శత్క కర్ . అసలు మనుషులకు కరీధం ఎందుకు
వసు్ంది ?దానివలే జరిగే పరిణామం ఏమిట ?అనే దానిన గురించి తెలుసు క ందాం. “కరీధాదావతి సంమోహః సమోీహాత్ సురూతి విభరమః

సురూతి భరంశ్ాత్ బుదిధ నాశ్ో –బుదిధనాశ్ాత్ పరణశూతి “అని గలతా చారుూడు శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ చెపాపడు. “అను క్షణం విషయ్ సుఖాల గురించి

ఆలోచిసే్ దానిమీదే ఆసకి్ పరుగుత్ుంది. ఆసకి్ కీమంగా కామం లేక కరరిక గా మారు త్ుంది. కరరిక తీరక పొ తే కరపం లేక కరీధం కలుగుత్ుంది.

కరీధం అవివేకానికి దారి చూపుత్ుంది. దీని వలన మరపు కలిగి, బుదిధ నశిసు్ంది. బుదిధ నాశనమైతే, అయోగుూడెై మనిషి నశిస్ా్డు. అంటే
“ఆకాశంబున నుండి శంభుని శిరంబందుండి “లాగ కీమంగా పత్నమై జీవి నశి౦చి పో తాడు. మరి దీనికి విరుగుడు లేదా?ఉననది “రాగ

దేిషాలు లేకుండా ఇందిరయ్ాలనుస్ాిదీనం లో ఉంచుక ని, విషయ్ సుఖాలను అనుభ విసూ
్ కూడా మానవుడు నిరీలుడే అవుతాడని ఆ
భగవదీీ తే చెపిపంది.
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అందుకే భగవదీీ త్ ను “మనస్ త్ి శ్ాస్ ంి “అనానరు. మానవ మనో ల్మలలను పరమాదుాత్ం గా వరిణంచింది. బందానికీ, మోక్షానికీ కారణం

మనసే. ఉదధ రించినా అధయ గతి పాలు చేసినా మనసేస”అదే బంధం శత్ురవుకూడా. కనుక కరరిక పరిగితే, కామం పరిగి మోక్షానికి
అవరోధమవుత్ుంది. “వీత్ రాగ భయ్ కరీదయ , మనీయ్ా మా ముపాశిీతాః-బహవో జనన త్పస్ా పూతా మదాావ మాగతాః”అని పరమాత్ీ

త్రుణోపాయ్మయ చెపాపడు. అనినటకి కారణమైన కామానిన పిశ్ాచం తో పో లిచంది “యోగ వాసిసాం ““త్వనావహిత్ం చిత్్ ం కామః కవల
యిషూతి –స్ావదానసూ బుదధ సస పిశ్ాచః కిం కరిషూతి ?అననది అంటే “అజఞగీత్్గా ఉంట చితా్నిన కామం మింగేస్ ుంది. జఞగీత్్గా ఉంట కామ
పిశ్ాచి చితా్నిన ఏమీ చేయ్లేదు “అని భావం. కనుక సరి వేళల, సరాి వసథ లలో మలకువగా అంటే జఞగీత్్గా ఉండాలి.
పరశురాముని కరీధం 14 స్ారుేక్షతిరయ్ రాజ వంశ్ాలపై దండెతిాంచి,రాజ వంశ నిరూీలనం చేసింది. మహా భారత్ం లో పరలక్షిత్్ ు మహారాజు
త్పససమాధిలో ఉనన “శమీక మహరిి “త్నకు ఆతిధూం ఇవిలేదని ఆగీహించి, చచిచన పామును తెచిచ ముని మడలో వేస్ ఆ త్రాిత్ వచిచ
చూసిన క డుకు “శృంగి “7 రోజులోే పరలక్షిత్్ ు మరణిస్్ ాడని శపించాడు. జరిగింది తెలుసుక నన మహరిి క డుకుతో “కరీధం త్పసుసకు భంగం.
అణిమాదూసా సద
ి ధ ి స్ాధనకు ఆవ రోధం. ధరీ మారాీనికి అడ్ ంకి. త్పసిికి కరీధం పనికి రాదు. చేసే పని ఒకటకి రండు స్ారుే ఆలోచించుక ని
చేసే్ కరీధం త్గుీత్ుంది “అని హిత్వు చెపాపడు. విశ్ాిమిత్ురడికి వసిషా మహరిిపై ఉనన కరపం బరహీరిి పదవికి అడ్ ంకి అయింది . కార్

వీరాూరుజనుని కరపం పత్న హేత్ువెైనది. దురోూధనుని కరీధం కౌరవ వంశ నిరూీలనం చేసింది. “కామం ఆవహిసే్ కరీధం నాటూం చేస్ ుంది “అనే
స్ామత్ లోకం లో ఉంది. కామ, కరీధాలు పరమ మిత్ురలు. లోకరపకారానికి అవతార పురుషులు “ధరాీగీహం “చూపిస్్ ారు. శ్రీరాముడిది
రావణాది రాక్షస సంహారం లో ధరాీగీహమే. భారత్ స్ాిత్ంత్రయ సముపారజనకు మహాతాీ గాంధి బ్బరటష్ వారిని ఎదిరించింది “సతాూగీహం “తోనే.
కామ కరీదాలకు తోడు డంబం, గరిం, అభిమానం అంటే దురహంకారం, కాఠినూం,అవివేకం అసుర లక్షణాలుగా ఉపనిషత్ు
్ లు పేరొకనానయి.
అందుకే “కామ కరీధ స్ దా లోభాస్ స్ాీ దే త్రయ్ం వూజేత్ “అనానరు నరక దాిరాల ైన కామ కరీధ లోభాలను మయడింటని విసరిజంచాలి.
అహంకారం బలం దరపం, కామం కరీధపరిగీహం –విముచూ నిరీమస్ాశంతో బరహీ భయయ్ాయ్ కలపతే “అని చెపిప వీటని విసరిజంచి మన శ్ాశంతి
తో జీవించమని మహాత్ుీల సందేశం.

శ్రీరాముడు తాను రాజ సూయ్ య్ాగం చేస్్ ానని త్ముీలతో చెపాపడు. వివేకి అయిన త్ముీడు లక్షీణుడు “రాజ సూయ్ య్ాగం వలన
రాజులతో అనవసర కలహాలేరపడి పరశ్ాంత్త్కు భంగం కలుగుత్ుంది. రాజ వంశ వినాశనం జరుగుత్ుంది. వసుంధరా వధ చేయ్ వదుద “అని

చకకని సలహా ఇచాచడు. ధరీ సూక్షీం గీహించిన రాముడు “శుభం పలికావు చిననవాడివెైనా. వివేకి లోక పీడా చరూలు చేయ్రాదు “అని
విరమించుక నానడు. చనిపో యిే ముందు మనిషి కామ కరీధాదుల వేగం అరి కటా గలిగితే, యోగి, సుఖి అవుతాడు. కామ కరీధాలు తొలగి
పో వటం “వాసనా క్షయ్ం “అంటారు. దీని వలన చిత్్ ం స్ాిధీనమై, ఆత్ీ జఞానం కలిగి మోక్షం లభిసు్ంది.
“కామం లేక కరరిక కరీదానికి హేత్ువు. కామ౦ వలే దూూత్ం, వేట, సీ్ వ
ి ూసనం, మదూపానం నిరరధక ధన వూయ్ం అనే అయిదు వూసనాలు

కలుగుతాయి. వీట వలలో పడి, కరరికలు పరిగి, అవి తీరక పొ తే కరీధం విజుర ౦భిసు్ంది. కరీధం వలే వాకాపరుషత్ిం, దండ పారుషూం అనే రండు
వూసనాలకస్ా్యి. “అని భీషీ పితామహుడు అంపశయ్ూపై ఉండి ధరీ రాజుకు ఉపదేశిం చాడు. “ధరాీరధ కామాలు అనే వరీ త్రయ్ం, పరభుత్ి

మంతోరతాసహాల ైన శకి్ త్రయ్ం, రాజు అధీనం లో ఉంట, సత్ి ర స్ మ గుణాల వివేచనతో రాజు ధరీ పాలన చేస్్ ాడు. రాజు పరజలను జఞగీత్్గా
కాపాడుత్ూ, పరజలు చేసే సతాకరాూలను మచుచకుంటూ, కౌటలూం ఆత్ీ సు్తి, దురహంకారం, కరీధం విడనాడాలి” అని భీషీ ఉవాచ.
ఇవి పరిపాలనలో ఉండే అందరికీ వరి్ంచే నిత్ూ సతాూలు. పాలకులు ఈ మారీ ం లో నడిసే్ పరజఞశ్ాంతి స్ాధన జరుగుత్ుంది.

కామ కరీధ లోభ మద మాత్సరాూలను “అరిషడిరీ ం “అంటారు. ఇవి ఎలాకలుగుతాయో ఏ విధం గా తొలగి పో తాయో కూడా చెపాపరు.

“సంకలపం వలే కామం జనిసు్ంది. దేహాత్ీ విభేద జఞానం వలన నశిసు్ంది. పరుల దయ షాల వలే కరీధం ఏరపడుత్ుంది. ఓరుపతో ఇది నశిసు్ంది.
అసి్ ర జఞానం లోపిసే్ లోభం కలుగుత్ుంది . ఎరుక వలన తొలగి పో త్ుంది. అజఞానం వలన మోహావేశం కలిగి ధరాీచరణ తో దూరమౌత్ుంది .
కులం విదూ, ధనం మదానిన పంచుతాయి. అవి అశ్ాశిత్ం అని గీహిసే్ మదం నశిసు్ంది. స్ాతిిక గుణ సంపతి్ లేకపో తె మాత్సరూం ఏరపడి

సత్ుపరుష స్ా౦గత్ూం వలన నిరూీలనమౌత్ుంది. ఈ ఆరు మనసులో చేరితే ధెైరూం కరలోపతారు. అయితే దీమంత్ుడిని ఇవి ఏమీ చేయ్లేవు.
బాగా ఆలోచించి నిరణయ్ం తీసుక ంటే వీట వలన పరమాదం రాదు.

మన ఆలోచనా విధానం సకీమ మారీ ం లో ఉండాలి. మనసు నిరీలం గా ఉంచుకరవాలి. ఈ ఆధునిక కాలం లో ఇది స్ాధూమేనా ?అంటే

స్ాధూమే. వృతి్ ఉదయ ూగాలలో అనుక్షణం టని న్ లో ఉంటాం. సమాజం లో అసమానత్లు, చుటూ్ట దరిదరం, పరపీడన, పురుషాహంకారం, పేరమ
పేరిట మృగాలవుత్ుననమగాళళళ,,

అనినటోే వివక్షత్

మనలిన అశ్ా౦త్ులను చేస్ ునానయి. అందుకని ఉదేరకపడి ఉపదరవాలు

తెచుచకరకూడదు. కనుకనే శ్ారలరిక మానసిక ఆరోగూం కరసం యోగ స్ాధన చేయ్ాలి “యోగః కరీ సుకౌశలం “అనానడు యోగాచారుూడు

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

కృషు
ణ డు. యోగిగా ఈ సమాజం లో జీవించు అని గలత్ చెపిపంది. చెపపటం సులువే కాని ఆచరణ స్ాధూమా అనిసందేహం వసు్ంది., అందుకే
“మనసులో సమత్ిం ఉననవారంతా యోగులే “అనానరు కంచి పరమాచారూ. “మన వేదనా సిరూపానికి శ్ాంతి పరకరణమే వేదం “అని
గీహించమనానరు. పరపంచం లో పరజలకరసం చేసే సేవ పరమేశిరా రాధనం అవుత్ుంది . అందుకే “సమాజ పరమేశిరుడు “అనానరు. దీని
వలన ఆత్ీ సంత్ుషిా కలిగి సేవలో పడిన కేేశ, దుఖాలు ఆనందానిన, సుఖానిన ఇస్ా్యి.

సమాజం లో జరిగే వాటని చూసి భయ్పడి పని చేయ్కుండా ఉండరాదు. భగవంత్ుని తో సహా అందరం కరీ చేయ్ాలిసందే. కరీ లేక పొ తే
లోక కారూం జరగదు. కరీ వలన చిత్్ శుదిధకలిగి, దాని వలన నిషాకమ కరీ తెలిసి, దీనిదాిరా ధాూనం, యోగం కలిగి చివరికి ఆతాీను

సంధానం లభిసు్ందని గలత్లో పరమాత్ీ చెపాపడు. మనం శీదధ తో చేసేపని భకీ్ అయి ముకి్గా విలసిలే ు త్ుంది . “ఉదేరకాలు అణచుక ని,
సదాలోచనలు పంచుక ని, ఉదేిగాలకు లోనుకాకుండా, బరతికితేనే శ్ాంతి. మనసులో నిరీలత్ిం, దురషిా లో విశ్ాలత్ిం, ఆలోచనలలో
అనంత్త్ిం ఉంటేనే శ్ాంతి లభిసు్ంది “అని జఞాన, వయో వృదుధల ైన రచయిత్ శ్రీ పో త్ుకూచి స్ాంబశివ రావు గారు అనానరు.
“మనసు కలయిక గా విదూ ఉండాలి. అంత్రిక సమత్ులూత్, స్ామరసూం ఉనన వూకు్లను విదూ సమాజఞనికి అందించాలి. జీవితానిన,
మానవుడిని, పరవర్ నను నిరిీంచే విదూ నేరిపతే, అరిషడిరాీలను అధిగమించే సిథతి కలుగుత్ుంది “అని స్ాిమి వివేకానంద పరవచనం. విజఞాన,
ఆధాూతిీక శకు్లను ఏకం చేస్ ూ, వూకి్త్ి వికాస్ానిన విదూ పంపొ ందిసే్, సమాజం లో రుగీత్లు ఉండవు.

అందరలన కలిపి ఉంచేది పేరమ త్త్ిమే. పరపంచానిన కామకరీధాలు పాలించ కూడదు. పేరమ మాత్రమ పరపంచ పాలన స్ాగించాలి. అపుపడే

సుఖం శ్ాంతి, పురోగమనం లభిస్ా్యి. పేరమ వికశించి, సంకుచిత్తాినిన తెరంచి పారయ్ాూలి. “పేరమ వికశించి మసి్ షకం పునరియవ సీథక రించ

బడాలి. సమస్ జీవులోే ఊరజవం, శకి్, మాధురూం, తేజసుసలు చొచుచకు పో వాలి. పేరమలో శ్ాంతి సుఖ సంతోషాలు సేవ ఉనానయి. పేరమ విశిం
కనాన విశ్ాలమైనది య్ుగాలు కలాపలకనాన శ్ాశిత్మైనది. అనంత్మైనది. పేరమ అంటే మీరే. నేనే, మనమే “అనానరు అరవిందాశీమ మాత్.
సత్ూ కధా సుధ
స్ాహితీ బంధువులకు --స్ాదర విననపం -సత్ూ దరశనం చేయ్టానికి అనేక ఉపాయ్ాలునానయి. అందులో చినన కధ లుగా చెబ్బతే త్ిరగా
మనసుకు పడుత్ుంది. అలాంట వాటని రాసిన మాహాను భావులు శ్రీ ట.వి.కే.స్ో మయ్ాజులు గారు. వారు రచించిన “సత్ూ దరశనం “నుండి
నా భాషలో సత్ూ స్ౌందరూం ను దరిశంచటానికి “సత్ూ కధా సుధ “శ్రరిిక తో ధారావాహికను అతి త్ిరలో మొదలు పడుత్ునానను. మీ దురాీ
పరస్ాద్
ఒక రాజు గారికి దెైవ భకీ్ ఎకుకవ. దేశం లో ఉనన త్న పరజలోే దెైవం

మీద విశ్ాిసం ఎలా ఉందొ తెలుసు కరవాలనే వింత్ కరరిక కలిగింది. మయడు
పరశన లను ఇచిచ దండయ రా వేయించాడు. మొదట పరశన దేవుడునానడా
?.రండయ ది ఉంట ఎటు వెైపు చూసు్ంటాడు ?మయడయ పరశన ఏమి
చేస్ ుంటాడు?ఈ మయడు పరశనలకు సమాధానం చెపపగలిగిన వాళళళ రాజు

దగతీరకు రావాలి. చెపప లేక పో తే శిరచేచదమే. అదీ చాటంపు. దేశం లోని
పండిత్ులు జఞానులు, భకు్లు, సనాూసులు అందరు వినానరు. కాన్న
శిక్షను ను చూసి ఎవరు స్ాహసించి వెళళ లేక పో య్ారు.
చివరికి ఒక సనాూసి మాత్రం అనినటకీ తెగించి రాజు దగీ రకు

వచాచడు. తాను పరశనలకు సమాధానం చెబుతానని, శిక్ష విషయ్ం కూడా
తెలుసు నని వినన వించాడు రాజుతో. సరే ననానడు రాజు. దెైవ విషయ్ం

పై చరచ కనుక ఒక దీపారాధన తెపిపంచమని, నెైవేదాూనికి ఒక గాేసు పాలు కావాలని కరరాడు. అలానే ఏరాపటు చేశ్ారు. సమాధానం చెపపమని
రాజు తొందర పడుత్ునానడు. అపుపడు సనాూసి రాజుతో “నువుి అడిగే వాడివి నేను చెపేప వాడిని కనుక నేను ఉననతాసనం మీద కూరోచ
వాలి, నువుి శిషుూడెైనందు వలే కింద కూరోచవాలి అనానడు. ఇది ఉపదేశ నియ్మం “అని చెపాపడు సనాూసి. రాజు అంగలకరించి అలానే

చేశ్ాడు. సింహాసనం మీద కూరొచని రాజును పరశినంచ మని అడిగాడు సనాూసి. రాజు మొదట పరశన “దేవుడునానడా “’?అని అడిగాడు. సనాూసి
పాల గాేసు ను చూపించి “ఈ పాలలో వెనన ఉందా?”అని ఎదురు పరశన వేశ్ాడు. ఉందని రాజు సమాధానం చెపాపడు. చూపించమనానడు
సనాూసి. పాలను తోడేసి చిలికితే కాని వెనన రాదు అని రాజు సమాధానం చెపాపడు. అపుపడు సనాూసి “భగవంత్ుని గురించి నిరంత్ర చింత్న
ఉనన వాళళ కే ఆయ్న కని పిస్్ ాడు “అని సమాధానం సంత్ృపి్ గా చెపాపడు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

రాజు “దేవుడు ఎటు చూస్ా్డు ?”అని రండయ పరశన వేశ్ాడు. సనాూసి సమాధానం చెపప కుండా “ఈ దీపం ఎటు చూస్ో్ ంది ?”అని

పరశినంచాడు. అనిన వెైపులకూ చూస్ో్ ందని రాజు సమాధానం. వెంటనే సనాూసి “దీపం లాగానే దేవుడూ అనిన దికుకలకు చూస్ా్డు “అని
సమాధానం చెపాపడు. త్ృపి్ చెందిన రాజు మయడయ పరశన “దేవుడు ఏం చేస్ ుంటాడు?అని అడిగాడు. సనాూసి “రాజఞ !నువుి పరభువువు.నువుి
ఇపుపడు కింద కూరుచనానవు. నేను స్ాధారణ సనాూసిని. సింహాసనం మీద కూరుచనానను. అలాగే భాగ వంత్ుడు కింది వాణిణ పైకి పై వాణిన
కిందా కు మారుసు్ంటాడు “అని సమాధాన మిచాచడు. రాజు పరమానందానిన పొ ందాడు, అపపట నుంచి ఆ రాజు భగవంత్ుని పై అననూ భకి్ని
కలిగి ధనుూడు అయ్ాడు,
జగదు
ీ రువులు ఆది శంకరాచారుూల వారు “సుఖావ బో దారధం ఆఖాూయికాఖాూనం “అనానరు. అంటేగహన మైన వేదాంత్ విషయ్ాలను
బో ధించ టానికి, తేలికగా అరధం ఆవ టానికి కధలు అవసరం అని చెపాపరు.
దెైవీ శకి్ అనంత్ం. అరధం చేసుకరవటం మనకు మించిన పని. ఈ విషయ్ానేన ఒక సంసకృత్ మహా కవి అందమైన శ్ోేకం లో చెపాపడు.
“అస్త్త్ గ్ిరి సమం సాూత్ క్జజ లం స్త్ంధు పాతేర –సుర్ త్ర్ు వర్ శాఖా లేఖిన్న పత్రమురరా –
ల్చఖితి యది గ్ృహీతాా, శార్దా సర్ా కాలం –త్దప్్ త్వ గ్ుణా నా మీశ పార్ం నయాతి “

భావం –కాటుక పరితానిన తెచిచ, సముదరం లో వేసి సిరా తొటా గా మారిచ, కలప వృక్ష శ్ాఖను కలంగా తీసుక ని, భయమి నంతా రాయ్

టానికి వాడు క ని ఆ సరసితీ దేవి సరి కాలాలోే ను రాసు్నాన, భగ వంత్ుని గుణాలు త్రగటం లేదట. అంటే ఆమ త్రం కాలేదు అని అరధం.
ఇదీ దెైవీ గుణ విభయతి. ఎంత్ చెపిపనా త్రగని గని
“అదృషా వంత్ు ల ైన పుత్ురలిన కని హాయిగా జీవించండి. బ్బడ్ లు విదాూ వంత్ులు, శూరులు అయినంత్ మాతారన ఆనందం రాదు.

నా క డుకులు విదాూ వంత్ులు, పరాకీమ వంత్ులే.. వారి వలే నేను కాని వారు కాని ఏ సుఖమయ పొ ంద లేదు. అదృషా వంత్ులకు మాత్రమే
స్ౌఖాూలు లభిస్ా్యి “ అని కుంతీ దేవి త్న క డుకులు కురు క్షేత్ర య్ుదాధనికి బయ్లేదరి నపుపడు ఆశ్రరి దించి పంపింది . అందుకే లోకం లో
ఒక స్ామత్ వచిచంది “పాండవుల ఆదాయ్ం కౌరవుల త్దిద నాలకు చాల లేదు “అని. అంటే పాపం అంత్ కషా పడి అరణూ, అజఞాత్ వాస్ాలు
చేసి, య్ుదధ ం చేసి, చేసిన పరతిజా లను నేర వెరచు క ని రాజఞూనిన పొ ందినా వాళళకు దకికంది చాలా త్కుకవే.
ఒకే పనిని చాలా మంది చేస్్ ారు. కాని ఫలితాలు వేరు వేరు గా ఉండటం గమనిస్ా్ం. దానికి కారణం ఏదీ మనకు కని పించదు.

దీనిన అరధం చేసు కరవా టానికి ఒక కధ చెబుతాను ఒక ఊరిలో ఇదద రనన దముీలునానరు. పేదరికం ఇదద రలన బాధిస్్ ో ంది. దాని నుంచి బయ్ట

పద టానికి మారాీలను అనేిషిస్ ూనే ఉనానరు. పదద వాడి భారూ త్మకు ఆ ఊళళళ ఏమీ లభించటం లేదని, ఇత్ర గాీమానికి వెళ్ే సంపాదన

కు పరయ్తినంచ మని సలహా ఇచిచంది. అలాగే అత్డు బయ్లేదరి వెళే ాడు. బాగా నడిచి ఒక మరిీ చెటా ు కింద అలసట తో నిదర పో య్ాడు. చీకట
పడబో త్ుండగా దగీ రే ో ఉనన చెరువు లో స్ాననం చేసి తాను తెచుచ క నన అననం తిందాము అను క నానడు. స్ాననం చేసి వచిచ చుసే్ త్ను
తెచుచ క నన అననం మయట లో అననం లేదు. కాని అందులో ఒక పళ్ళం ఉంది. కరపం వచిచంది. ఆకలి దహిస్్ ో ంది. ఆ పళాళనిన నేల కేసి

క టాాడు. అది బో రే పడింది. అందులే షడరస్ో పత్ మైన భోజన పదారాదలునానయి. కమీగా భోజనం చేసి ఇంటకి చేరాడు. భారూతో విషయ్ం

చెపాపడు. మరానడు ఊరి వారందరిన్న త్న ఇంటకి భోజనానికి పిలిచాడు. అందరికి ఆశచరూమేసింది. అందరు వచాచరు. ఇంటోే గాడి పో యిూ
లేదు వంట వండిన తీరు లేదు. అంతా పంకు్లోే కూరుచనానరు. గోవింద నామ సీరణ చేస్ ూ, అందరి తో చేయిసూ
్ అనద రి ముందు పళ్ళం
బో రిేస్ ునానడు వరుసగా. అపుడు పరతి వాడి ముందు అనిన భోజన పదారాధలతో ఉనన విస్ రి కని పించింది. సుషుాగా అంతా భోజనం చేసి
కృత్జా త్ తెలిపి వెళే ారు “.అననయ్ూ జీవిత్ం వడి్ ంచిన విస్ రి “అయినదని త్ముీడు తెలుసు క నానడు. తానూ అలా కావాలని ఆలోచించాడు
త్ముీడి భారూ తోడి కరడలి దగీ ర విషయ్ం అంతా సేకరించి భర్ కు చెపిప పొ రుగయరికి వెళ్ే స్ాధిం చ మని బో ధించింది. అత్ను అలానే

వెళే ాడు. అననకు జరిగి నటు
ే గా నే అత్ని అననం మయటలో పళ్ళం కని పించింది . అందులో భోజన పదారాధలు సరిం ఉనానయి అననయ్ూ

వాటని ఇకకడే తిని త్పుప చేశ్ాడని భావించి తిన కుండా, ఆకలి తో ఇంటకి చేరాడు. మరానడు వూరి వారందరలన భోజనానికి పిలిచి

పళాళనికిపూజ చేసి ఒక కకకరి పళ్ళం ముందు పళాళనిన బో రిేంచి తిరగేస్ ునానడు. అందరి తో గోవింద సీరణ చేయిసు్నానడు. కాని పళ్ళం
నుంచి భోజన పదారాధలునన విస్ ళళళ రాలేదు. హతాశు డెై పో య్ాడు., అయితే ఇదద రు మంగలి వాళళళ మాత్రం పళ్ళం నుంచి వచాచరు. పరతి
వాడిని పటుా క ని వదద నాన విన కుండా ఆడా మగా తేడా లేకుండా బురీలు గొరిగి వదులుత్ునానరు. పారి పో యిేవీలు లేని పరిసతి
ి్ లో

వాళళళనానరు. కనుక ఒకే పనిని ఒకే విధానం లో ఇదద రు చేసినా ఫలితాలు ఒకే రకం గా ఉండవని అరధం అవుతోంది. మనం చేసిన మంచీ, చెడు
మన ఉననతికి, అధయ గతికి కారణాలవుతాయి అని మరిచ పో కూడదు. అదృషా వంత్ులిన చెరిచే వారు, దురదృషా వంత్ులిన బాగు చేసే వారు
లేరు
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ఇంకర కధ తెలుసు క ందాం. ఒక పేదయ్ువకుడు దేవుడు గుడి లో పూజఞరి పటా న పరస్ాదాలు తింటూ గుడి అరుగు మీద రాత్ురళళళ
నిదర పో త్ూ కాల క్షేపం చేస్ ునానడు. ఒక రోజు రాతిర అలానే నిదర పో త్ుంటే ధన లక్షిీ కలలో కనిపంచి “న్న దగిీరి కి వస్ా్ను “అననది. అత్డికి
విరకి్ ఎకుకవ. ఏమీ సమాధానం చెపప లేదు. మళ్ళళ కని పించి వస్ా్ను అంది. దానికి అత్డు “త్ల్మే ! వస్ా్నంటునానవు. మంచిదే. ఎపుపడు
వెళ్ే పో తావో కూడా చెపుప “అనానడు అపుపడు లక్షీీ దేవి “న్న భారూ ఒక రోజు తెలే వారు ఝామున త్ల విర బో సుక ని, పని వాళళళ లేరు,
చేసే వాళళళ లేరు బాధూత్ లేదు అని తిటుా కుంటూ మేడమటు
ే దిగే రోజున నేను వెళ్ే పో తాను “అని చెపిపంది. మలకువ వచిచ, నవుి కుంటూ

లేచాడు య్ువకుడు. కాల కృతాూలు కూడా తీరుచ క కుండా నడిచి వెళ్ే పో త్ునానడు. తిననగా రాజు గారి అంత్ఃపుర్ం చేరి, కావల్చ వారవర్ు
లేక్ పో యే సరిక రాణీ గ్ారి త్లిం మీద అపుిడే నిదర లేచ్చ క్ూర్ుచను మహా రాణి ని చూశ్ాడు. అమాంత్ం ఆమ ను కౌగలించు క ని గటా గా

పటుా క నానడు. ఆమ పనుగు లాడుత్ూ అరుస్ో్ ంది. రాజు గారు పరిగత్ు
్ క చిచ వాడిని నరక టానికి కతి్ పైకతా్డు. ఇంత్లో రాణి పడుకునన
మంచం మీంచి కాల సరపం కింద పడింది. దానిన రాజు చంపి, త్న రాణిని రక్షించి నందుకు య్ువకుడి పై జఞలి కలిగి కనక ఆసనం పై వాడిని

కూరోచ బటా కనకాభి షేకం చేశ్ాడు రాన్న తో సహా. అత్ని పై కృత్జా తా భావం కలిగింది. మంచి అమాీయిని వెదికించి పళ్ే జరి పించాడు. అనిన
భోగాలు వారికి రాజు సమ కూరాచడు. కాని య్ువకుడు త్నకునన రండు అంగ వస్ా్ాలను, చెంబు ను భోషాణం లో భదరం గా దాచు క నానడు.
కంత్ కాలం గడిచింది
ఒక రోజు అత్ని భారూ త్ల విరబో సు క ని మేడ మటు
ే దిగుత్ూ త్నకు కావలసిన వసు్వుల జఞబ్బతా అందించింది . త్నకు

ఈ ఐశిరూం నుంచి విముకి్ లభించే రోజు దగీ ర పడింది అని య్ువ కుడు తెలుసు క నానడు. నగలను ధనానిన మయటలోే కటా ంచి, పలే కి

ఎకికంచి పుటా న ఇంటకి వెళ్ే హాయిగా ఉండ మనానడు. ఎందుకర అడగ వదుద అని శ్ాశించాడు. రాజు గారి భటుడు వేట రమీని రాజఞహాినం
గా తెలియ్ జేశ్ాడు. రాజు, ఈ య్ువకుడు చాలా సేపు వేటాడి అడవిలో ఒక చెటా ు కింద అలసట చెంది నిదిరంచారు. చెటా ు మీద ఉనన క ంగ

రాజు గారిమడ మీద రటా వేసింది. దానిన తొలగించే విధి త్నది అని భావించి, రాజు మొలలో ఉనన చుర కతి్ తీసి త్ుడవ బో య్ాడు. ఇంత్ లో
రాజుకు మలకువ వచిచ, మడ మీద కతి్ ఉండటం గమనించి త్నున చంప బో త్ునానడని భావించాడు. య్ువకుడు ఏదయ చెపప బో య్ాడు. విని

పించు క లేదు. విచారణ జరిగింది. రాజే పరత్ూక్ష స్ాక్షి కనుక తీరుప వెంటనే చెపాపరు శిరచేచదం అని తీరుప. రాణి గారు జఞలి పడి అత్నిన
విడి ఛి పటా మనికరరారు. అపుపడు అత్ను త్న భోషాణం లో ఉనన మయడు వసు్వులను త్నకు తెచిచ ఇపిపంచమని కరరి త్న కధ అంతా వివ

రించాడు. అందరు య్ువకుని సత్రరవర్ న ను గీహించారు. కనుక అవూక్ పర మాత్ీ ఆదేశం మేరకే, మంచి, చెడు జరుగు త్ుంది. మానవుడి
భాగూ రేఖ దీని వెనక ఉంటుంది. అదే దెైవీ శకి్. అందుకే భాసకర శత్కం లో –
“పూనిన భాగూ రేఖ చెడి పో యిన పిమీట ఎటా మానవుమద నను
ద
–వాని నెవిరు పిరయ్ంబున బ్బలిరు పలక రచచట న్ “అనన సూకి్ మరిచ
పో రాదు.
భగ వంత్ుడు ఏమి చేస్్ ాడయ మానవునికి తెలియ్ని ఒక ల్మల ను గురించి తెలియ్ జేస్్ ాను. ఒక రాజు గారి ఆశీయ్ం లో ఇదద రు
పురోహిత్ులునానరు. అందులో ఒకడు “దెైవా దీనం జగత్ సరిం “అని నమిీన వాడు. రండయ వాడు రాజు గారి పరిపాలన బాగా ఉందని అందుకే
పరజలంతా సుఖం గా ఉనానరని నమేీ వాడు. మొదట వాడు ఎపుపడూ అంతా దెైవాధీనం అంటూ ఉండటం వలే ”దెైవాధీనం” అనే అందరి చేతా
పిలువ బడే వాడు. రండయ వాడు అంతా రాజు గారి దయ్ అని భావిసూ
్ ”రాజఞదీనం “అని పిలువా బడా్డు. రాజు గారి మపుప పొ ంది ఇత్ను
అపుపడపుపడు రాజ బహుమానం అందు కునే వాడు.
ఒక రోజు రాజు గారికి రాజఞదీనం గారిని సువరణ , వజర వెైదూరాూలతో సత్క రించాలని కరరిక కలిగింది. అదీ ఎవరికీ తెల్మకుండా

రహసూం గా చేయ్ాలని భావించాడు. ఒక గుమీడి కాయ్ ను తెపిపంచి దానికి కననం పటా ంచి అందులో వజర వెైదూరూ రత్న మాణికూ

సువరానలను నిక్షేపం చేసి రాజఞదీనం గారికి స దక్షిణం గా దానం చేశ్ాడు. ఆయ్న దానిన ఇంటకి మోసుకు పో త్ుంటే దానిన అమేీసి డబుాలు
తీసుకుంటే మంచిది అనిఆలోచన వచిచంది. ఒక శ్టా గారికి అమిీ ఆయ్న ఇచిచన పావలా డబుాలు తీసు క ని ఇంటకి వెళే ాడు. శ్టా కి ఒక

ఆలోచన వచిచంది. గుమీడి కాయ్ దొ రికింది పిత్ృదేవత్ల పేరు తో దానిన దానం చేసే్ పుణూం అని అను క నానడు. అపుపడే అను క కుండా
దెైవాధీనం గారు అటు వెళ్ ల కని పించాడు. ఇంటకి ఆహాినించి ఆయ్నకు దక్షిణ తో సహా కూషాీండ దానం చేశ్ాడు శ్టా . దెైవాధీనం గారి భారూ

భర్ తెచిచన గుమీడి కాయ్ను పగుల గొటా ంచింది భర్ చేత్ . ఆడ వాళళళ గుమీడి కాయ్ పగుల గొటా రాదన్న ఆచారం. అందులో వజరవెైదూరూ
మరకత్ మాణికూ సువరానలు కని పించాయి. ఇదంతా దెైవ ల్మల గా ఆయ్న భావించి పరమేశిరునికి కృత్జా త్ తెలిపాడు
మరానడు రాజఞదీనం రాజ దరశనానికి వెళే ాడు. గుమీడి కాయ్ కూర తినానరాని రాజు అడిగాడు. ఆహా, ఓహో అదుాత్ం

అని బ ంకాడు ఆయ్న. రాజు గారికి అరధమైంది. గుమీడి కాయ్ ఆయ్న ఇంటకిచేర లేదని. భటులను పిలి పించి క రడా తో ఝాలిపించి నిజం

కకికంచాడు. శ్టా ని పిలిచి అడిగితె డబుా ఇచిచ దానిన దానిన క నాననని దెైవాధీనం గారికి దానం చేశ్ానని చెపాపడు. తాను ఒకట త్లిసే్ దెైవం
ఇంకర లాగా చేశ్ాదేమిట అని విత్రికంచు క నానడు రాజు. మరో స్ారి రాజఞదీనానికి ఏదయ ఇవాిలని సంకలిపంచాడు
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ఒక సంచి లో ధనానిన మయట కటా ంచి రాజఞ దీనం గారు వచేచ దారిలో పటా , భటుడి ని కని పించ కుండా ఏం జరుగుత్ుందయ

చూసూ
్ ఉండమనానడు.రాజదీనం నడచి వసు్, దానిన గమనించ కుండా వెళ్ే పో య్ాడు. భటుడు రాజుగారికి విషయ్ం తెలిపాడు. ఆయ్న
మళ్ళళ ఆశచరయ్ం లో మునిగాడు. రాజఞదీనానిన పిలిపించి ఆ మయటను ఎందుకు చూడ లేదని అడిగాడు దానికి అత్డు రోజు వెళళళ దారే కదా
కళళళ మయసు క ని వెళళ లేనా అని అకకడికి రాగానే అని పించిందని అందుకని కళళళ మయసుక ని వెళాళ.అని బదులు చెపాపడు. అదృషా

వంత్ునిన ఎవరు చేద గొటా లేరు. దురదృషా వంత్ునిన బాగయ చేయ్ లేరు. తాను ఒకట త్లిసే్ దెైవం ఇంకరట త్లుసు్ంది. దెైవానిన నమిీన
వాడికి అదృషా ం త్లుపు త్డుత్ుంది. అని ఇందులో ఉనన స్ారాంశం.
పరమాత్ీ ను పూరి్గా మనసూపరి్గా నమాీలి అపుపడే ఆయ్న కటాక్షం మన మీద పడుత్ుంది . మన పరయ్త్నం అంతా

అయిన త్రాిత్, నువేి త్పప ఇత్రం లేదు అని శరణాగతి పొ ంది నపుపడే పరమాత్ీ అనుగీహిస్్ ాడని గజేందర మోక్షం లో దౌరపదీ వస్ా్ాప
హరణం లో గోపికా వస్ా్ాపహరణం లో తెలిసిన విషయ్మే. అలాంటదే ఇంక కద. ఒక చాకలి వానికి ఒక భకు్డి తో విరోధం వచిచంది. బాగా త్పప

తాగి ఆవేశం తో వాడు కావడి బదద తీసుక ని భకు్ణిణ బాదేస్ ునానడు. దెబా దేబాకూ భకు్డు”హరల హరల “అంటూ బాధ అను భావిసూ
్
భగవంత్డిని త్లచు క ంటుఅరుసు్నానడు. అపుపడు వెైకుంఠ వాసుడు రమా పరూం కం లో విహరిస్ ునానడు. ఆమ కు చెపప కుండా ఎకకడికర

వెళ్ే కాసేపట త్రాిత్ తిరిగి వచాచడు శ్రీ హరి. లక్షీీ దేవి అడిగింది ఎందుకు అంత్ త్ిరగా చెపప కుండా వెళ్ే, అపుపడే వచాచరేమిట అని.
అపుపడు రమా రమణుడు “ఓక భకు్డిని ఒక చాకలి తాగిన కరపం తో కావడి బదద తో బాదు త్ుంటే అత్డు ననేన సీరించాడుదెబాలను

ఒరుచక ంటు. అత్నిన రక్షించాలని ఆలసూం చేయ్ కుండా వెళే ాను ఈ లోగా ఆ భకు్డు చాకలి చేతి లో కావడి బదద లాక కని చాకలిని వీర
బాదుడు బాదు త్ునానడు. ఇక నా పని అకకడ లేదు అని గీహించి వెంటనే తిరిగి వచేచశ్ా అని చెపాపడు దీన పరాధీనుడు
ఒక స్ారి వాూసుల వారు జనమేజయ్ మహా రాజు వదద కు వచిచ అత్నికి ఒక పని చెబుతానని దానిన ఆచరించ గలడయ లేడయ అని
అడిగాడు. త్పపకుండా చేస్్ ాననానడు రాజు. అపుపడు దెైిపాయ్నుడు “నాయ్నా !క దిద రోజులోే ఒక గురాీల మంద అమీకానికి వసు్ంది .
అందులో నలే ని పదద గురీం ఉంటుంది . దానిన మాత్రం కరన వదుద. క నాన దానిన ఎకక వదుద. ఎకికనా ఉత్్ ర దికుకకు వెళళదుద. వెళ్ళనా న్నకు

కనిపించిన అమాీయితో మాటాేడకు., మాటాేడినా ఆమ ను పళ్ే చేసుకరకు, ఆడినా ఆమ చెపిప నటు
ే వినకు “అని చెపాపడు. ఇదెంత్ పని
అనుక నానడు రాజు
క నేనళళళగడిచాయి. గురాీల మంద వచిచంది. క నదద ను క ంటూనే నలే గురాీనిన క నానడు వదద ను కుంటూనే ఎకికస్ాిరి చేస్ ూ

వదద ను క ంటూనే ఉత్్ ర దికుక కు వెళే ాడు అకకడ ఏడుసు్నన అందమైన అమాీయిని చూశ్ాడు. మహరిి చెపిపంది జఞాపకం ఉంది. అయినా
ఏమవుత్ుంది లే అనే ధీమా వచిచంది ఆమతో మాటాేడటం గాంధరి వివాహం చేయ్టం రాజధానికి తీసుకు రావటం జరిగి పో య్ాయి. ఆమ
కరరిక మీద స్ాధువులకు సంత్రపణ ఏరాపటు చేశ్ాడు. ఆమ వారికి నెయిూ వడి్ సూ
్ , జఞరుత్ునన పైటను సదుద క ంటోది. రాజు పరూ వేక్షణ
చేస్ ునానడు. ఆమ పైట వంక స్ాధువు లు చూసు్ండటం సహించ లేక పో య్ాడు ఓర లోని కతి్ లాగి దెబాకు పది మందిని గా ఆ స్ాధువు

లందరలన చంపేశ్ాడు పురోహిత్ులు అడ్ గినిచనా ఆగ లేదు. అంతా అయిపో యిన త్రాితా “అయోూ స్ాదు హత్ూ చేశ్ానే “అని కూల బడి
పో య్ాడు. ఎదురు గా వాూస మహరిి పరత్ూక్షమయ్ాూడు. సిగీ ు తో త్ల వంచు కునానడు రాజు. వాూసుడి చిచన ఆరు అవకాశ్ాలను తాను దాట

ఈ విషయ్ానేన భగవదీీ త్ లో కృషణ పరమాత్ీ “పరకుీతిస్ా్వం

నందుకు, మహా అపరాధం చేసి నందుకు కుమిలి పో య్ాడు రాజు.

నియోక్షసి “అని చెపాపడు అరుజనుని తో. “నువుి అహంకారం తో య్ుదధ ం చేయ్ను అను కుంటావేమో. మానటం న్న అధీనం లో లేదు. పరకృతి

బలాతాకరం గా న్న చేత్ చేయిసు్ంది “అని వివరించాడు. ఈ సతాూనిన చాట చెపేప కధ మనం ఇపుపడు చెపుపక నన సత్ూ కధా సుధా. an

unknown power always leads అంటారు అందుకే. ఇంత్కీ ఈ కధ ఎందుకు చెపాపలిస వచిచంది అంటే-- వాూసుడిని జన మే జయ్ుడు
“మహరలి !య్మ ధరీ రాజు అంశతో జనిీంచి, సకల సదు
ీ ణాలు కలిగి జితేందిరయ్ుడు అని పిలి పించుక నన య్ుధిషరుడు
ిఠ
జూూదం లో
పాలకీనటం, అన్నన పణం గా పటా టం, ఓడి పో వటం వింటుంటే ఆయ్నున “అవి వేకి “అనక త్పపటం లేదు. పదద తాత్ గారు ధరీ రాజు పదద త్పేప

చేశ్ారు “అనానడు దానికి పై అరధం ఉనన గలతా శ్ోేకం చెపిప ఎంత్ట వారి నెైనా విధి ఆడిస్ ుందని మనం అందరం దాని చేతి లో కీలు బ మీలం
అని తెలియ్ జపేప కధే ఇది.
దెైవీ శకి్ ని గురించి ఒక ఆసి్ కుడు, నాసి్ కుడు తీవరం గా వాదించు క నానరు. “నేను అననం తినను “అనానడు నాసి్ కుడు “న్నతో
దేవుడు తి ని పిస్్ ాడుగా “అనానడు ఆసి్ కుడు. దేవునినత్పిపంచు కరవటానికి ఒక అడవి చేరి మరిీ చేటా ుమాటున దాకుకనానడు. అపుపడు ఒక
బాట స్ారి వచిచ అననం మయటను చెటా ు కు వేలాద దీసి త్ువాిల వేసుక ని హాయిగా నిదర పో య్ాడు. ఇంత్లో పదద పులి గాండిరంపు విని
మయటను వదిలి పారి పో య్ాడు. క ంత్ సేపటకి ఒక దొ ంగల ముథ దొ ంగిలించిన ధనం తో అకకడికి వచిచ పడుకర బో త్ూ చెటా ు కు ఉనన

మయటను చూసి ఎవరో త్మకు విషాననం పటా ధనానిన కాజేయ్ాలను క నానరని భావించి వెదికారు. పాపం చెటా ు మాటున నాసి్ కుడిని చూసి
లాక కచాచరు. ఆ మయట అత్నిదే నను క నానరు. వాడు లబో దిబో త్నకేమీ తెల్మదు అంటునానడు. మయట లో అననం తినమనానరు. అననం

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

తినను అని శపథం చేశ్ాడుగా. తిననని మొరాయించాడు. క టా , భయ్ పటా తి ని పించారు. వాడు చావ లేదే అని ఆశచరూ పో యి, వాడే చస్ా్డు
లేఅనుక ని వెళ్ే పో య్ారు దొ ంగలు.కనుక తినటం తినక పో వటం న్న ఇషా ం లో లేదు అని ఆ త్రాితా ఆసి్ కుడు చెపాపదననది మనం గీహించే
విషయ్ం.
విధి ఆడే వింత్ నాటకానిన గురించి ఇంకర కధ –ఒక రాజు త్న కుమార్ కు సంగలత్ స్ాహితాూలు నేరిపంచమని ఒక గురువు ను

ఏరాపటు చేశ్ాడు. బానే నేరాపడు ఆమ కు య్ుక్ వయ్సు వచిచంది గురుదక్షిణ గా పదద సంపదను ఇచిచ రాకుమారి నమసకరించింది ., దానిన
గీహించ కుండా రాజకుమార్ త్నను పళ్ే చేసుకరవటమే గురుదక్షిణ అనానడు. రాకుమారి అత్నితో గురువు త్ండిర లాంట వాడని అలా కరరటం
త్పపని చెపిపంది గురువు కు కరపం వచిచ అంత్ు

చూస్ా్నని వెళ్ే పో య్ాడు.

ఒక రోజు రాజు గురువు ను పిలిచి కూత్ురు జఞత్కానిన పరిశ్రలించి త్గిన వరునిన చూడ టానికి సహాయ్ం కరరాడు. దుషుాడు

అయిన గురువు ఆమ వలే రాజు రాజఞూనిన కరలోపతాడని చెపాపడు. ఉపాయ్ం ఏమిట అని అడిగితె చంపయ్ట మే అనానడు ఆ పని చేయ్

లేననానడు రాజు. అయితే ఆమను ఒక పటా లో పటా న్నళళ లో వదిలేయ్మని అపుపడు పీడా విరగడ అవుత్ుందని చెపాపడు. అలానే చేశ్ాడు
రాజు. ఆ పటా న్నట లో క టుా కు పో తోంది. అపుపడే వేటకు వచిచన రాజ కుమారుడు ఒకడు ఆ పటా ను న్నట లోంచి బయ్టకు తెపిపంచి చూశ్ాడు
అందులో రాకుమార్ ఉంది. ఆమను విషయ్ం అంతా వివరించ మని కరరితే చెపిపంది. రా కుమారుడు రాజ గురువు దుషా పనానగం తెలుసు
క ని త్న దగీ ర పటుా బడిన ఒక ఎలుగు బంట ని పటా లో పటా ంచి మళ్ళళ న్నళళ లోకి వదిలేశ్ాడు.
గురువు శిషుూలతో ఒక దేవాలయ్ం లో ఉండి పటా కరసం ఎదురు చూసు్నానడు. పళ్ళకి ఏరాపటే న్నన చేసు క నానడు. పటా కని పించాగానే

శిషుూలతో తెపిపంచాడు. గుడి లో పటా ంచాడు. ఎవరు వచిచ గోల చేసినా త్లుపు లు తీయ్ వదద ని ఒక వేళ తానే కేక లేసినా కూడా గుడి

త్లుపులు తీయ్ వదద ని గటా గా హెచచ రించి లోపలి చేరాడు. నెమీదిగా పటా త్లుపు తీశ్ాడు. మత్్ గా త్గిలితే సుకుమార రాకుమార్ అను
క నానడు. పూరి్గా తీయ్ గానే భలూ
ే కం కరరలతో వాడి మేడ పటుాక ని చీలిచ తినేయ్టం మొదల టా ంది . గటా గా అరుసు్నానడు, ఏడుసు్నానడు

గురువు. గురువు అజఞా పరకారం శిషుూలు తేలిగాీ తీసుక ని త్లు పులు తీయ్ లేదు. గురువు ను హాయిగా భక్షించి జఞరు కుంది. దురాశ ఎంత్
పరమాదానిన తెస్ ుందయ తెలిపే కధ ఇది.
”అనూదా చిని్ త్ం కారూం దెైవ మనాూత్ర చింత్ ఎత్—రాజ కనాూ పహారే ణ విపో ర భలూ
ే క భక్షిత్ః “అనన శ్ోేకానికి ఈ కధ వివరణ.
భకు్డు” రక్షించు మహా పరభో” అని ఆరి్గా పారరిధస్ ూ ఉంట వీడు ఏమైనా పుణూ కరీ చేశ్ాడా అని భగవంత్ుడు ఆలోచిస్ా్డట. దీనికి

సంబంధించిన కధ తెలుసు క ందాం.

ఒక స్ారి పాండవులందరూ దౌరపది తో సహా సముదర స్ాననానికి వెళే ారట. దాదాపు అంతా గంటకు పైగా స్ాననాలు చేసి పైకి వచిచ
కూరుచనానరు. కాని త్మతో పాటు సముదర స్ాననానికి వచిచన ఒక స్ాధువు ఎంత్ సేపైనా న్నట నుంచి బయ్టకి రాకుండా, న్నళళలో వణుకుత్ూ

కని పించాడు. దౌరపది ఆయ్న విషయ్ం కనుకరక మని ధరీ రాజుకు చెపిపంది . ఆయ్న సేవకుల దాిరా విచారించాడు. స్ాధువు కౌపీనం
సముదర కరటా లకు క టుా కు పో యిందట. నగనం గా బయ్టకు రావటానికి ఇబాంది పడుత్ూ ఆ చలిలో అలానే వణుకు త్ునానడని చెపాపరు.
వెంటనే దౌరపదీ దేవి క్షణం ఆలో చించ కుండా త్న చీర చెరగు చింపి , ఆ స్ాధువు కు ఇమీని పంపించిందట. పాపం ఆయ్న అది కటుా క ని
తీరం పైకి వచాచడట. అందుకనే నిండు సభలో దౌరపది కి వస్ా్ాపహరణానిన దుశ్ాశసనుడు చేసి నపుపడు శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ ఈ పుణాూనిన దృషిా

లో ఉంచు క ని రంగు రంగుల విలువెైన చీరలు అసంఖాూకం గా అందించి ఆమ గౌరవానిన, శ్రలానిన కాపాడాడట. అవే” అక్షయ్ వలువలు” గా
పరసిదధ ి చెందాయి పాపం దురోూధనుడికి దౌరపదీ మానానిన మంట గలుపు దామని చేసిన పరయ్త్నం బడిసి క టా ంది ‘
చేసుక నన వారికి చేసుకరననంత్. పరపంచం లో అంత్కు ముందు ఎవిరు చూడని రంగు రంగుల ఖరలదెైన చీరల వరిం దౌరపది మీద

కృషు
ణ డు కురి పించే సరికి దురోూధనుడికి కడుపు ఉబారం చేసింది. త్టుా క లేక పో య్ాడు. దేశమంతా వెతికించి అతి విలువెన
ై చీరలను త్మ
స్ో దరుల భారూ లందరికి అంటే నూరు చీరలు తెపిపంచి ఇచిచ, వారిని కటుా క మనాన ట. వారందరూ ఎంతోసంతోషం గా వాటని ధరించి, వాట
స్ౌందరాూనిన నగర వాసుల కు కూడా చూపించాలనే ఉతాసహం తో అంత్ పురం పైకి చేరి పరజలకు కని పించే టటు
ే పచారుే చేస్ ునానరట.

ఇంత్లో శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ మురళ్ ని అదుాత్ం గా వాయిమాచడ ట...ఆ వేణు గానానికి ముచచట పడి ఆ చీరలన్నన చిలకలుగా మా రి
పో యి, మధుర వెైపు యిెగిరి పో య్ాయ్ట. పాపం కకాక లేక మింగా గా లేక, శ్రలం కాపాడు క నే వీలు లేక, పరజల దురషిా నుంచి త్పిపంచు కరలేక,
నానా ఇబాందీ పడా్రట ఆ నూరుగురు రాణులు, ఒకక దౌరపదీమాన సంరక్షణ చేసిన వాడే ఒకే స్ారి నూరుగురికి వస్ా్ాపహరణం చేసి బుదిధ
తెపిపంచాడ నన మాట. కననయ్ూ ల్మలలు అందుకే అదుాతాలు. గుణ పరదానాలు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

భగవంత్ుని కంటే ఆయ్న నామం గొపపది అని తెలియ్ జేసే కధలు చాలా వినానం. శ్రీ రాముని గురించిన కధ ఒకట

చెపుపత్ునానను. సముదర లంఘనం చేసి నపుపడు హనుమ రామ నామాని జపిస్ ూ సునాయ్ాసం గా లంకకు చేరాడని మనకు తెలుసు. శ్రీ

రాముని సైనూం రావణ సంహారం కరసం సముదర తీరం చేరింది. సముదరం పై వారధి నిరిీంచే ఏరాపటు న్నలుడు అనే ఇంజన్నర్ చూసు్నానడు.
రావణ వధ త్రాిత్ ఒక రోజు రాముడు ఒంటరి గా సముదరం ఒడు్న కూరుచనానడు. ఆ నాడు వానరులు కటా న సేత్ువు దృశూ మానం గా కని

పించింది. అంటే మనసు ఫ్ాేష్ బాక్ లో కి వెళ్ళంది. ఎలా కటాామా అని ఆశచరూ పో త్ునానడు. సముదరం లో వేసిన శిలలన్నన తేలి పో వటం
ఇపపటకీ ఆశచరూం గా నే ఉంది ఆయ్నకు.. . తాను సియ్ం గా ఒక పదద రాయి తెచిచ సముదరం లో విసిరేశ్ాడు. అది డబుకుకన మునిగి
పో యింది. సంభరమం లో మునిగి పో య్ాడు. ఇదేమిట ఇలా జరిగిందేమిట అని విచారిస్ ునానడు. క ంప తీసి ఎవరు చూడలేదు కదా అని అటు,
ఇటు చూశ్ాడు. హనుమ కనిపంచాడు “.చూశ్ావా “అని అడిగాడు. “చూశ్ాననాన”డు మారుతి. ఎవరికీ చెపపవు కదా అని అడిగాడు

“.ములోేకాలకు చాటంచి మరల చెబుతాను” అనానడు పావని “.యిేమని చెబుతావు” మళ్ళళ రామ పరశన. పరువు పో త్ుందేమో నని భయ్ం.
అపుపడు హను మంత్ుడు ‘శ్రీ రాముని చేతి పటుా విడిచిన వారు మునిగి పో వటం ఖాయ్ం అని ఎలుగతి్ చాటు తాను” అనానడు నవుిత్ు.
రాముడు ముసి ముసి నవుిలు నవుిత్ు” అమీయ్ూ” అను క నానడు. కనుక భగ వంత్ుని కంటే భగవనానమం గొపపది. వారధి కటేాటపుపడు
రాళళ మీద రామ నామం రాసిన విషయ్ం మనం విననదే కదా.

ఒక స్ారి నారదుడు విషు
ణ మయరి్ ని” అందరి కంటే గొపప వాడేవారు “?అని పరశినంచాడు. దానికి పరమాత్ీ “నారదా !అనినట

కంటే గొపపది భయమి. దాని కంటే సముదరం గొపపది. అంత్ట సముదారనిన ఒకక గుకక లో తాగేసిన అగస్ య మహరిి గొపప వాడు. ఆ అగసు్యడిని
నక్షత్ర రూపం లో భరిస్ ునన ఆకాశం గొపపది. అలాంట ఆకాశ్ానిన ఒకే ఒకక పాదం లో నేను అకీమించాను. విశి వాూపి్ ని అయిన ననున

హృదయ్ం లో దాచుక నన భక్ శిఖా మణి అందరి కంటే గొపపవాడు “అని సందేహానిన నివృతి్ చేసి భకు్డే భగ వంత్ుని కంటే గొపప అని రుజువు
తో సహా పరమాతేీ తెలియ్ జేశ్ాడు.
ఇపుపడు ఒక భకు్డు చెపిపన శ్ోేకం, దాని లోని సత్ూం తెలుసు క ందాం
”దాస్ో హమితి య్ా బుదిధహ్ పూరి మాసీత్ జనారదనే ---దకారో అపహృహృసే్ న గోపీ వస్ా్ాప హారినా”
దీని అరధం –పూరిం నేను భకీ్ తో “ దాస్ో హం “అంటూ ఉండే వాడిని. అలా అనుక ంటుంటే గోపికా వస్ా్ాపహరుడెైన ఆయ్న దాస్ో హం అనే
నా భావనలో “ధా” అనే అక్షరానిన అపహరించాడు. “స్ో హం “అనే భావం తో ననున ముంచేశ్ాడు. అంటే నాకు పరమాత్ీ కు భేదం లేదని
తెలియ్ జేశ్ాడు. దీనేన వాూజ సు్తి అంటారు. పైకి నింద ఉనాన లోపల అందమైన ఆనందారధం ఉంటుంది.

భకీ్ అంటే ఏమిటో “శివా నంద లహరి “లో శంకర భగవతాపదులు గొపపగా వివ రించారు –ఆ వెైభవం చూదాదం –”

”అనోకలం నిజ

బ్బందు సంత్తి, మయ్స్ాకమో
్ పలం సూచికః –స్ాధీి నిజ విభుం లతాక్షి తిరుహం సినద ుససరిదిలే భం –పారపో నతీ హయ్దా త్ధా పశు పతే
పాదార వింద దియ్ం –చేతో వుుతి్ రుపత్ూ తిషా తి సదా స్ా భకీ్ రిత్ుూచూతే ”బయరుగ చెటా ు విత్్ నాలు పండి నేల రాలి త్మకు తామే చెటా ు
వెైపుకు ఆకరిింప బడి మానుకు అంటూ కుంటాయి.. ఇనుప సూది అయ్స్ాకంతానికి తానె ఆకరిింప బడు త్ుంది పవిత్రత్ అనేది మనసుస భకీ్
భావం అనే మనో వాకాకయ్ కరీ లచే అనుసరిస్ ుంది.తీగ చెటా ుకు చుటుా కరవటం, నది సముదారనిన చేరటం సహజం. అలానే మనసు శివుని
పాద పదీము లను పటుా క ని ఉండటం భకీ్ అంటారు.

భాగవత్ం లో భకీ్ అంటే ఏమిటో పరహాేదుని గురించి చెబుత్ూ పో త్న గారు రాసిన అదుాత్ పదూం జగదిిదిత్ం
”పాన్నయ్ముాలు తారవుచున్, కుడుచుచున్,, భావించుచున్, హాస ల్మ
లా నిదారదులు చేయ్ుచున్, తిరుగు చుం, లక్షించు చుం, సంత్త్
శ్రీ నారాయ్ణ పాద పదీయ్ుగళ,, చినా్ మృతా స్ాిద సం
దానునె్ ధ, మరచేన్ సురారి సుత్ుడే త్దిిశిమున్ భయవరా”
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ఒక గృహసు్ ఇంటకి భోజన సమయ్ానికి ఒక అతిధి వచాచడు. త్నతో పాటు ఆయ్నకు వడి్ ంచమని భారూకు చెపాపడు. అలానే
చేసింది. తినటానికి ముందు అతిధిని “బరహాీరపణం బరహీ హవి బరహాీజౌా బరహీణా హృత్ం “అని గలతా శ్ోేకానిన త్నతో పాటు అనమనానడు.

నేను అనననానడు అతిధి. అనమని మళ్ళళ గదిదంచాడు. అననని మొండి కేశ్ాడాయ్న. కరపం వచిచ తిటా క టా త్రిమేశ్ాడు., భయ్ పడి అతిధి
పారి పో య్ాడు. ఆ కరపం తోనే భోజనం ముగించాడు గృహసు్. భారూ కూడా భోజనం చేసి భర్ అలా చేయ్టం బాగా లేదని నెమీదిగా చెపిపంది.
అత్నిన క టా టం త్పుప అని చెపిపంది. భారూ మాటలు వినన త్రాిత్తాను త్పుప చేశ్ానేమో నని బాధ పడా్డు. రాతిర కి ఏమీ తిన కుండానే
నిదర పో య్ాడు. ఆ రాతిర దేవుడు కలలో కనిపంచి “అంత్ ఆవేశం పడా్వెం నాయ్నా !”అని లాలన గా పలకరించాడు. “ఆ మయరువణిణ అరవెై ఏళళళ
గా నేను భరిస్ ునానను, ఒకక అరధ గంట నువుి భరించ లేక పో య్ావా ?”అని గృహసు్ ను మంద లించాడు. అనుదక భగవానుడు గలత్ లో
“కరీధాదావతి సంమోహః సంమోహాత్ సీృతి విభరమః –సీృతి భరంశ్ాత్ బుదిధ నాశః –బుదిధ నాశ్ాత్ పరణశూతి “అని చెపాపడు. అందరం గమనించ
వలసిన విషయ్మే ఇది.
మరణ సమయ్ం లో భగవనానమ సీరణ చేయ్ మని చెబుతారు. కాని బుదిధ గడి్ మేసే్ ఆ పని చేయ్లేడు జీవుడు. దీనికి శ్రీ విదాూ

పరకాశ్ానంద స్ాిమీ జీ ఒక కధ చెపాపరు. కననడ దేశం లో ఒక గృహసు్ సంస్ారానిన జఞగీత్్ గా పో షిస్ ూ, సంపదలతో ఆనందం సుఖం అను

భావిసు్నానడట. మరణం సమీ పించింది. పిలేలు భారూ చుటూ
ా చేరి “రామా. కృషాణ “అనమని గోల చేస్ ునానరు. బరతికి ఉననపుపడు ఎలాగయ

దేవుణిణ గురించి ఆలోచించ లేక పో య్ాడు. ఇపుపడనాన సీరిసే్ ఉత్్ మ గత్ులు కలుగు తాయ్ని వారందరి విశ్ాిసం కాని ఆ వృదుధడు
“క.క.క.కా”అంటునానడు. ఎవరికి అరధం కావటం ఏమంటునానడయ . వెైదుూనిన పిలి పించి ఇంజేక్షన్ ఇపిపంచారు. క ంత్ శకి్ వచిచంది ఆయ్నకు.
ఇపుపడు మళ్ళళ అడిగారు “నానాన ! గంట నుంచి కకకకా “అంటునానరు. అరధం ఏమిట అని. దాని అకి వృదుధడు “క రు కస బరికి య్నన కాడి
య్ుత్్ దే “అని కనున మయశ్ాడు. దాని అరధం “చీపురు కటా ను దూడ మేస్్ ో ంది. జఞగీత్్ చేయ్ండి.

మన వాళళళ ఒక కద చెపేప వారు.

చావు సమయ్ం లో ఒకడిని నారాయ్ణ అనమంటే అనలేదు. కన్నసం నార ను చూపిసే్ ననాన అంటాడేమో నని ఎదురుగా పటా

కన్నసం

“నారా, నారా “అంటాడని ఎదురు చూశ్ారట. వాడు దానిన “పీచు, పీచు “అంటూ చచాచడట. అంటే నారా అనే ఇంగిత్ం కూడా వాడికి
లేకపో యిందని అరధం.
భాగ వంత్ుడు ఎకకడ ఉంటాడని అందరికి సందేహం. దానికి ఆయ్నే సమాధానం చెపాపడు “సుజను లందు త్రచు చొచిచ
య్ుందు “అని భాగవత్ం లో చెపాపడు. మరి సజజ నులు అంటే, సత్ పరవర్ న అంటే ?
“త్ను హృదాభషల సత్ూమున్స శరవణమున్స, దాసత్ామున్స, వందనా
ర్చనముల్, స్తపవయు, ఆత్మలో నేర్ుక్యున్స, సంకీర్తనల్, చ్చంత్నం
బ్ను ఈ తొమిమది భకీత మార్ా మ ల సరాాత్్మన్స –హరినుమిమ, స
జజ నుడెై యుండుట భదర మంచు దలత్్న్త్ూంబ్ు దెైతోూత్త మా “

నవ విధభకి్ మారాీలతో పాటు సజజ నత్ిం త్పపదు. పరవర్ నాలో ఆధాూతిీక లక్షణాలు అలవాటు చేసు క నన వారి ణని దగీ రకు

పరమాత్ీ చేరుచ క ంటాడు.
హృదయ్ానిన వికసింప జేసుక నన పుషప పూజ నే పరా భకీ్ పూజ అనానరు
“అహింస్ా పరధమం పుషపం, పుషప మిందిరయ్ నిగీహహ –సరి భయత్ దయ్ా పుషపం, క్షమా పుషపం విశ్లత్ః
శ్ాంతి పుషపం, త్పః పుషపం, ధాూన పుషపం త్ధెైవచ –సత్ూం అషా విధ పుషపం విషో నహ్ పీరతి కరం భవేత్
ఈ లక్షణాలు లేక పో తే ఎంత్ భకీ్ ఉనాన నిషరరయోజనమే. ముపైఫ అయిదు సజజ న లక్షణాలను పరమాత్ీ వివరించిన సంగతి మనకు తెలిసిందే.
జఞాని, కరీ యోగి ఇదద రు కూడా ఎంత్ సిదధ ూ ల ైనా సత్కరాలిన, భకి్ని విడి ఛి పటా రాదు అని తెలిపే ఒక కధ తెలుసు క ందాం –
ఒక సదు
ీ ా వు గారి ఆశీమం శ్ాీవణ, మనన, నిది ధాూనాలతో కరీ,, భకీ్ జఞాన మారాీలమారాీలను శిషుూలకు నిత్ూం బో ధిస్ ూ అనుషిాంప జేస్ ూ

ఉనానరు. అది కారల్క మాసం. పగలు నదీ స్ానననం జపత్పాలు అభిషేకాలు పగలంతా ఉపవాసం రాతిరకే భోజనం గా గురుశిషుూలందరూ

పాటసు్నానరు. అంత్కు ముందు రాతిర ఒక స్ాిమీజీ క త్్ గా ఆశీమం లోకి వచిచ గురువు అనుమతి టో నిదిరంచాడు. మరానడు తెలే వారు
ఝామున శిషుూలు స్ాననానికి వెళ్ ళంటే క త్్ అతిధి స్ాిమిని కూడా లేపి తెసుకు వెళళండి అని గురువు చెపాపరు. ఎనిన స్ారుే లేపినా చలిగా

ఉందని లేస్్ ాను, లేస్్ ాను అంటూ తాతాసరం చేస్ ునానదాయ్న. ఇక త్పపదురా బాబయ ఈ చలిలో స్ాననం అను క ని శిషుూలతో “నాయ్న లారా
౧ గంగా, య్మునా, సరసితి నదులు నాలోనే ఉనానయి. నేను వాటలో ఉనానను. “అని చెపిప ముసుగు త్నని పడుక నానడు. విషయ్ం
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గురువు గారికి చేరింది. అందరు “నక్ ం “కనుక వారవరు భోజనం చేయ్లేదు. కాని గురాిజన పై అతిధి కి మంచి భోజనం ఏరాపటు చేశ్ారు.

సుషుాగా భోజనం చేసి తేరనుసూ
్ ఒక గదిలో పగలు హాయిగా నిదర పో య్ాడు అతిధి . గదికి బయ్ట గొళ్ళం పటా ంచారు గురూజీ. లోపల ఆయ్నకు
క ంత్ సేపటకి మలకువ వచిచ “దాహం దాహం “అని అరుసు్నానడు. ఎవరు త్లుపు తీయ్ వదద ని ఆజా .మంచిన న్నళళళ కావాలని త్లుపులు
బదద లు క టేా పరయ్త్నం చేస్ ునానడు. ఇంత్లో గురుజీ వచిచ “గంగా కావేరి గోదావరి మొదల ైన నదులు అన్నన

న్న దగీ రే ఉంట, న్నకు న్నళళళ

కరువయ్ాూయ్ా నాయ్నా !”అనానడు. అందరికి అరధం అయింది. త్లుపు తీయించి మంచి న్నళళళ ఇపిపంచాడు గురువు గారు. సిగీ ుతో త్ల
వంచు బుదిధ తెచుచ క ని వెళ్ే పో య్ాడు ఆగంత్ అతిధి. అపుపడు గురువు గారు శిషుూలతో “నాయ్న లారా !కరాీ, భకీ్ మారాీలలో జఞాన శిఖ

రానిన ఎకికనా, లోకానిన అనుసరించాలి. జఞానినే అందరు అనుసరిస్్ ారు. జఞాని అజఞానిగా పరవరి్సే్ అందరికి నషా ం “జఞాని కి కరాీ భకీ్ అవసరం
లేక పో యినా లోక రలతి ని అనుసరించాలి. మారీ దరశకం చేయ్ాలి. “ అని హిత్ బో ధ చేశ్ాడు
ఆశ కు అంత్ు లేదు అని చెపపటానికి ఒక చినన కధ. ఒకడు రాజు ను ఆశీయించి, అనుగీహం పొ ంది భయమిని అంత్టని దానం గా

పొ ందాడు. రాజ లాంచనాలతో ఏనుగు మీద ఎకిక ఊరేగుత్ూ ఇంటకి వచాచడు. అందరు ఎంతో సంతోషించారు. అమాంత్ం గా గది లోకి వెళ్ే
ఎకిక ఎకిక ఏడవటం మొదలు పటాాడు. ఎందుకు ఏ డుసు్నానడయ ఎవరికి తెల్మటం లేదు. కాసేపు ఏడవ నిచిచ భారూ వెళ్ే పలకరించి” సమస్

భయమి రాజు గారు మీకు దారా దత్్ ం చేశ్ారు కదా ఇంకా ఏడవటానికి కారణం ఏమిట” అని అడిగింది. వాడు ;”;అయోూ ఆకాశ్ానిన దానం
చేయ్మని అడగ లేక పో య్ాను కదా “’అని బావురు మనానడట
సంత్ృపి్ ఉనన వాడు మయడు లోకాలోేను పూజుూడు. దరిదురడు ఎవడు అని పరశినసే్ ఆశకు అంటూ లేని వాడు అని సమాధానం. ధన
వంత్ుడేవడు అనన పరశన కు –పరి పూరణ త్ృపి్ కలవాడు అని సమాధానం చెపాపరు పదద లు. మేరు పరితానిన సృషిాంచిన బరహీ దేవుడిని

ఒక జఞాని ఇలా పరశినంచాడట –ఈ మేరువు ను ఎవరి కరసం సృషిాంచావు /--ఆశ లేని వాళళకు అది అకకర లేదు. దురాశ్ా పరులకు అది
సంత్ృపి్ ని ఇవిదు. బంగారు పరితానిన సృషిాంచానని మురిసి పో త్ునాన వేమో –ఎవరికీ ఉపయోగం లేని నిరాికం చేశ్ావ్ –అని
దేపాపడటజఞాని.
భారాూ, పిలేలు అనే వాళళళ పరతి జనీకు మారి పో తారు. పరమాత్ీ నుండి విడి పో యిన ఈ జీవుడు ఎనిన జనీ లేత్్దయ , ఎనిన

సముదారలు దాటాడయ తెల్మదంటాడు జఞాని. దీనిన గురించిన చినన కధ భారత్ం నుండి –కురుక్షేత్ర సంగాీమం లో పదీ వూూహానిన చేదించి,
బయ్టకు రాలేక అవకీ పరాకీమం టో పో రాడి వీర మరణం పొ ందాడు అభిమనూ కుమారుడు. త్ండిర పుతార శ్ోకం టో బాధ పడుత్ునానడు.
సియ్ం గా శ్రీ కృషణ పరమాత్ీ వచిచ ఓదారిచనా దుఖానిన త్గిీంచు క లేక పో య్ాడు. అపుపడు కృషు
ణ డు అరుజనుడిని సిరీ లోకానికి తీసుక ని

వెళాళడట. అకకడ హాయిగా ఆడు క ంటునన అభి మనుూనిన చూశ్ాడు కిరలట. అరుజనుడు ఆనందం పటాా లేక దగీ రికి వెళ్ే, ఆపాూయ్ం గా
కావలించుక నానడు. అభికి అంతా క త్్ గా వుంది. వింత్గా చూసు్నానడు “నేను న్న త్ండిర అరుజనుడిని “అనానడు చివరికి ధనుంజయ్ుడు.

“ఎనోన త్ండిరవి ?”అని పరశినంచాడు కుమారుడు అతి నిరిేప్ం గా. కనుక సంస్ార బంధాలు జనీ జనీ కూ మారుతాయ్ని తెలియ్ జ పపటమే
ఇందు లోని ఆంత్రూం.
పుటా న బ్బడ్ ఏడుపు కు, త్లిే పాడే జయల పాటకు ఒక పండిత్ుడు అరధం చెపాపడు –చంట వాడు “కాి, కాి, కాి”అని ఎడుస్ా్డని
మనకు తెలిసిన విషయ్మే. సంసకృత్ం లో “కాి”అంటే ఎకకడ?అని అరధ ం. అంటే ఈ లోకం లో ఆనందం ఎకకడా?అని పరశినసు్నానడ ట వాడు.
త్లిే వాణిణ సముదాయిసూ
్ “హుళకిక, హుళకిక హాయి “అని పాడుత్ుంది కదా. ఆమ అరధం ఏమిటంటే “నాయ్నా ! ఈ లోకం లో హాయి అంటే

ఆనందం హుళకిక అంటే ఏమి లేదు –నిండు సునాన “అని పరపంచ సతాూనిన తెలియ్ జేస్ ుందని వేదాంత్ పరమైన అరాధనిన చెపిపందనన
మాట.
లండన్ నగరం లో ఒక చోట ఉపనాూస్ానిన ఇవిటానికి సిదధ పడా్డు చికాగో హీరో వివేకానంద స్ాిమి. వేదిక మటు
ే
ఎకుకత్ుండగా, క ంత్ మంది జనం ఆయ్న అవతారానిన చూసి “mad, mad, mad ”అని అరుసు్నానరట. ఆయ్నేమీ ల కక చేయ్కుండా త్న

ఉపనాూస్ానిన ఇలా పారరంభించి నోళళళ మయయించాడు “some mad after money, some mad after women, Iam mad after god
“దానితో వాళళ జఞాన నేతారలను తెరిపించాడు దెైవీ శకి్ని బో ధిస్ ూ.
వాయ్ువు పేరరణ వలే నే మేఘాలు కముీ కుంటాయి. అదే వాయ్ువు వలే మేఘాలు తొలగి పో తాయి. ఒకే వాయ్ువు మేఘాలు

దగీ రకు చేరటా నికీ, విడి పో వటానికీ కారణం అవుత్ునానయి. అలానే మానవుడు మనసు లో రాగానిన పంచు క ని రాగి అవుత్ునానడు.
రాగానిన వదిలించుక ని విరాగి అయి ముకి్ పొ ందుత్ునానడు. దీనిన వివరించే చకకని శ్ోేకం –
“వాయ్ునా న్నయ్తే మేఘః పునః తేనెైవ మోక్షతే –మనస్ా కలపయతే బంధః మోక్షః తేనెైవ కలపయతే “
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

బౌదధ గురువు, రస సిదధ ుడు ఆచారూ నాగారుజనుడు యోగ శకి్ తో, ఔషధ శకి్ తో దాదాపు నాలుగు వందల సంవత్స రాలు జీవించి,
చివరికి “అనవసరంగా శీమ పడా్ను “అని గీహించి ఈ లోకం నుండి విముకు్డ య్ాూడట.
ఒక జఞాని what can make me afraid? death is a joke to me”అనానడు ఆనందం గా.
ఒక రాజు గారి కి ఒకడే వడయ వెయిూ మైళళ అవత్ల,మహా పరిత్ శిఖరం మీద అమృత్ గంగ ఉందని తాగిన వారికి మరణం లేదని

తెలియ్ జేశ్ాడు. ఇంకేముంది –రాజు సైనూంతో శీమ పడి అంత్ దూరం వెళ్ే. పరితా రోహణం చేసి శిఖరం చేరే సరికి దారిలో చాలా మంది

నడవ లేక, ఎకక లేక చని పో యి రాజుగారితో పాటు ఒకక పది మందే మిగిలారట. చివరికి అమృత్ గంగను చేరాడు. ఒక చెంబు తో ముందుగా

రాజు గారికి భటుడు ఆ జీవన గంగ ను అందించాడు. అకకడే ఎతె్ న
త చోట కూరొచని, భగవనానమ సీరణ చేసి తాగటానికి చెంబు పైకతా్డు.
ఇంత్ లో “ఆగండి ఆగండి “అని పిచిచ కేకలు విని పించాయ్ట, ఆ వెైపు చూశ్ాడు రాజు. అరిచే వాళళందరూ గోచి పాత్ రాయ్ుళళళ, వికృతా
కారాలతో పిచిచ చూపులతో కళళళ పీకుక పో యి పళళళ లేక నడవ లేక త్ూల్మ పో త్ూ కనిపంచారట. వాళళందరూ రాజు దగీ రకు చేరి “తాగ కండి

బాబయ !ఆ అమృత్ గంగ తాగి చావటానికి వీలు లేక, బత్క టానికి శకి్ లేక చావు బత్ుకుల మధూ గిల గిల లాడుత్ునానం. చావు రాదు. బతికే
శకి్ లేదు.మేం చేత్ు లారా తెచుచ క నానం. మీరు దాని బారిన పడి మా లాగా కావదుద “’అని గోల చేశ్ారట.రాజు గారికి జఞానోదయ్ం అయింది.

చెంబు విసిరి ఆ న్నళళలో పడేశ్ాడు. త్నతో పాటు మిగిలి ఉనన వారితో కిందికి దిగి రాజూం చేరు క నానడట. అందుకే ఒక మహానుభావుడు
“death is a most important event of life, man has sufficient time to know how to die “అనానడు.
“కాశ్ాూంచ మరనానుీకి్హ్ “అని అందరికి తెలిసిన విషయ్మే. కాశ్ర లో చని పో వటం కూడా మన చేతి లో లేదు అని శూదరక

మహా రాజు కధ తెలియ్ జేస్్ ో ంది. కాశ్ర లో మరణించాలి అనే ధృఢ సంకలపం టో శూదరక మహా రాజు రాజఞూనిన క డుకులకు అపపగించి, కాశ్ర
చేరి అకకడ ఒక భవనం కటా ంచు క ని అందులో ఉంటునానడు. ఒక వేళ బుదిధ మారి ఇంకర చోటుకు పో వాలిస వసు్ందేమో అని పించి రండు
మోకాలి చిపపలు తీసేయించుక ని నడిచే పని లేకుండా చేసు క నానడు. ఇక ఏ భయ్ం లేదు. కాశ్ర లో మరణం ఖాయ్ం అను క నానడు.
శూదరక మహారాజు అశి శిక్షణ లో నల మహారాజు అంత్ట వాడు. కాశ్ర రాజు అశి శ్ాలకు “అజఞనేయ్ం “అనే ఒక క త్్ గురీం

వచిచంది. అది ఎవరికీ లోనీ టం లేదు. చాలా ఇబాంది పడుతోంది. దానిన లకంగ దీసి స్ాిరల చేసిన వారికి అరధ రాజూం ఇస్ా్నని పరకటంచాడు.
ఉండ బటా లేక పో య్ాడు ఆ పరకటన విని శూదరక రాజు. తాను ఆ గురాీనిన అదుపులో పటా గలను అని భటుడి తో కాశ్ర రాజుకు కబురు

పంపాడు. మోకాళళళ లేవు లేవు ఎలా స్ాధూం అని వాళళళ అనానరు. త్నను ఆ గురీం మీద ఎతి్ కూరోచ పటా ండి అనానడు. అలానే చేశ్ారు
కాశ్ర రాజ భటులు. అంత్ వరకు గురాీనిన అదుపు లోకి తేవాలని పరయ్తినంచిన వారందరలన ఆ గురీం ఎకక గానే కింద పడేశింది . వాళళే భంగ
పడి వెళ్ే పో యిే వారు. ఈ య్న కూరుచనానడు కదా అని అందరు సంతోషించి, గురాీనిన అదుపులోకి టే గలడు అని నమాీరు కాశ్ర రాజు
తో సహా. గురీం రివుిన దూసుకు పో యింది ఆఘ మేఘాల మీద. శూదరకుడు ఎపుపడు తిరిగి వస్ా్డా అని జనం ఎదురు చూసు్నానరు.
ఆ పంకి గురీం కాశ్ర పరభావం లేనంత్ దూరం సుమారు మయడు వందల మైళళళ పరయ్ాణించి, ఒక మరిీ చెటా ును డీకరననది.

అంతే దెబాకు శూశదరక రాజు అకకడి కకకడే చని పో య్ాడు. పాపం కాశ్ర లో చావాలను క ని, మోకాలి చిపపలు కూడా తీసే యించుక నన వాడికి
కాశ్ర లో చావు రాలేదు. దికుక లేని చావు వచిచంది. దీనినే భాసకర శత్కం లో చకకని పదూం లో చెపాపడు హుళకిక భాసకరుడు –
“గ్ిటు టట కేడ క్టు డ ల్చఖించ్చన, అచచట గ్ాని, యొండు చో

పుటు దు చావు !జానువుల పునకల నసడిచ్చ, కాశి చావ, గ్ా
లా టటు న శూదరక్ున్స, భరమల గ్పుిచు, త్దిాధ్ి గ్ుర్రమౌచు, ఆ
పటటున గ్ ంచు, మరిర క్డ, పారణము దీస్తప క్దయూ భాసకరా “’

అందుకే కర్ వూ నిరిహణ లో ఏమరు పాటు త్గదు –మృత్ుూవు ఎపుపడు వచిచ మీద పడుత్ుందయ తెల్మదు. ఎపుపడు చేయ్ాలిసన

పని వాయిదా వెయ్ూ కుండా అపుపడే చేయ్ాలని చెపేప శ్ోేకం –
“శిః కారూ మదూ కురలిత్ –పూరాిహేన చాప రాహినకం –య్మసూ కరుణా నాసి్ కృత్ం వపూవదాకృత్ం “
దీని భావం –రేపు చేయ్ాలిసన పని ఇపుపడే చెయిూ. మధాూహనం పూరల్ చేయ్ాలిసంది ఉదయ్మే చెయిూ. య్ముడు దయ్ా రహిత్ుడు.
అయోూ పాపం వీడు త్న కర్ వాూనిన పూరల్ చేశ్ాడా అని చూడడు. పని చేసే ట పుపడు ముందే పూరల్ చేసుకరవాలి.
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ఏ జనీ లో మానవుడు నాన, దాని పై మొహానిన వదులు కరలేడు –దీనిన వివ రించే ఒక కధ –ఒక గురువు గారికి చావు సమయ్ం
దగీ ర పడింది. శిషుూడు చుటూ
ా విచారిస్ ు నానడు, ఆయ్నున “మీరు సరాసరి మొక్షానికే పో తారా “?”అని అడిగారు. దానికి ఆయ్న మోక్షానికి
ఇంకర జనీ అడ్ ంగా ఉందని, ముందు పండి జనీ త్రాిత్ మోక్షం వసు్ందని చెపాపడు గురువు. గురువు గారు పంది జనీ ఎత్్ టం
శిషుతుదు జీరిణంచు కరలేక పో యి త్న కర్ వూమ్ ఏమిటో చెపప మనానడు.. దానికాయ్న “ఊరికి ఉత్్ రాన, ఒక ఎరుకల వాని ఇంటోే ఒక పంది

పిలేగా జనిీంచ బో త్ునాననని ఆ పిలేకు మొహం మీద తెలే మచచ ఉంటుందని, వెంటనే త్నున చంపేసే్ సరాసరి త్నకు మోక్షం వసు్ందని
చెపాపడు. శిషుూడు అలానే చేస్్ ానని మాట ఇచిచన త్రువాత్ గురువు హాయిగా పారణం వదిలాడు
గురువు చెపిపనటేే ఎరుకల వాడింటకి శిషుూడు వెళే ాడు. అకకడ ఒక పంది ఈన టానికి నొపుపలు పడుతోంది. కాచుకూకచునానడు శిషుూడు
దుడు్ కరీతో. పంది ఈని ఇరవెై పిలేలిన కననది. అందులో ముఖం మీద తెలే మచచ పిలే కని పించింది. శిషుూడు ఎరుకల వాడిని బతిమి లాడి
ఆ పిలేను తీసుక ని, చాటుగా దుడు్ కరీతో దాని కపాల మోక్షం చేసి గురువు గారికి మోక్షం కలిపంచాలని కరీ ఎతా్డు. ఇంత్లో గురువు గారి

గొంత్ు ఆ తెలే మచచ పంది పిలే నుంచి విని పించింది “నాయ్నా !ననున చంపవదుద. నాకు చాలా ఆనందం గా ఉంది. పాలు తాగే సమయ్
మైంది. మా అమీ దగీ ర పాలు తాగుతాను. “అని చెపాపడు గురువు గారు. దీనిని బటా తేలేదేమి టంటే ఎంత్ నికృషా జనీ ఎతి్ నా మరణానికి
జీవి భయ్ పడుత్ుంది అని.

మేక “మే,మే”అని ఆరుసు్ందని మనకు తెలుసు. మానవ మేక యిేమని అరుసు్ందయ సరదాగా అయినా, సత్ూమే చెపాపడు ఒక కవి.
”అపత్ూం చ మే –కళత్రం మే –ధనం మే –బంధవాసచ మే ---జలపస్ మితి మరా్యజం హని్ కాల వృకర బలాత్ “
దీని అరధం ఇది –మానవుడు అనే మేక సంతానం నాది –భారూ నాది, ధనం నాది –బంధు వరీ ం నాది అని “మేమే, మేమే “అంటూ అరుసు్ందట.
ఈ అరుపు విని కాలం అనే తోడేలు మీద పడి బలాతాకరం గా మేక మానవునిన చంపేస్ ుంది. సంసకృత్ం లో మే –మమ –అంటే నాది అని
అరధం.

చని పో తే నాది అనేది ఏదీ ఉండదని తెలియ్ జపేప ఒక కధ –
ఒక రాజు వంది మాగధుల స్ో్ తారలతో హాయిగా నిదర లేచాడు. త్న వెైభవానిన తానే మురిసి పో త్ు మనసు లో ఒక శ్ోేకం కూరుచ క ంటునానడు.
ఒక పండిత్ుడు రాజు గారికి తెల్మకుండా ఆయ్న మంచం కింద నకిక వింటునానడు. రాజు గారు శ్ోేకానిన బ్బగీ రగా చదివాడు
“చేతో హరాయ్ువత్ః సుహు
ు దయ ను కూలః –సదాానధ వాహరరనయ్ గరా గిరిసచ భురతాూః
గరజంతి దంతి నివహః త్రలాసూ
్ రంగాః –మనేూ మమై త్దపి సరి మదృషా జఞత్ం “
వెంటనే మంచం కింద ఉనన కవి పండిత్ుడు “సంమీలనే నయ్నయొహ్ సహ కించి దసిథ”అని అయిదు పాదాలు ఉండే ఆ శ్ోేకానిన అయిదవ
పాదం చెపిప పూరల్ చేసి మంచం కింద నుంచి బయ్టకి వచాచడట. పేదరికం బాధ త్టుా కరలేక దొ ంగత్నం చేయ్టానికి మనస్ొ పపక త్ను ఇలా
మంచం కింద దాకరక వాలిస వచిచందని నిజం చెపాపడు పండిత్ుడు. రాజు పండిత్ుడిని క్షమించి ధనం భయమి ఇచిచ సత్కరించి పంపాడట.
ఇంత్కీ ఆ శ్ోేక స్ాిరసూం తెలుసు కరవాలి కదా --రాజు త్న శ్ోేకం లో “నా మనసుసకు ఆనందం కలిీ ంచే సుందరాను
ీ లునానరు, అనుకూలమైన
సేనహిత్ులునానరు, కషా సుఖాలోే పాలు పంచుక నే బంధువు లునానరు, మాటలతో, రాజ భకీ్ తో సేవ లందించే నౌకరుే చాకరుేనానరు

ఘీనకరించే మత్్ గజఞలునానయి. వాయ్ు వేగాల ైన గురాీలునానయి. ఈ భాగూం అంతా నా అదృషా ం నుంచి వచిచందే “అని పొ ంగి పో య్ాడు.
మంచం కింది కవి పూరించిన దాని అరధం –”కనున మయసే్ ఈ పరపంచం లో నాది అనుకర దగిన దేదీ న్నకు ఉండదు “.
సజజ న, దురజన మైతిర ఎలా ఉంటుందయ తెలిపే శ్ోేకానిన అందిస్్ ాను
“దిక్ దిక్ –సజజ న మైతీర –దురజన సంసగా ఏవనో భవత్ు –సజజ న వియోగ కాలే భవంతి తీవారణి దుఖాని “—అరధం –
“ఛీ ఛీ –సజజ న మైతిర మాకు వదుద –దురజన సేనహమే మాకు లభించాలి. ఎందు కంటే సజజ నులతో యిెడ బాటు కలిీ తే త్టుా క లేనంత్ దుఖం
కలుగుత్ుంది. దురజనుల తో యిెడ బాటు మహాదానందం గా ఉంటుంది “అని త్మాషా గా అరధ వంత్ం గా చెపాపడు కవి. దీని అంత్రారధం –
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దురజన స్ాంగత్ూం వెంటనే వాదులు కరమని. “శుక మహరిి “స్ాంగత్ూం పరలక్షిత్్ ు మహారా జుకు మోక్ష మారాీనిన చూపించింది. అదే “శకుని
“స్ాంగత్ూం దురోూధనుడిని సరి నాశనం చేసిందని మనకు తెలిసిన విషయ్మే.
“స్ాధూనాం దరశనం పుణూం, సపరశనం పాప నాశనం –సంభాషణం సరి తీరాధని, వందనం మోక్ష దాయ్కం “అని పదద లు చెపాపరు అందుకే
ఆడి శంకరులు “లక్షీీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం “అని దెైవానిన చేయ్యత్ నిమీని మనస్ారా పారరిధంచారు.
స్ాంగత్ూ ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో పరత్ూక్ష ఉదాహరణ లతో ఎలా చెపాపరో తెలియ్ జేస్్ ాను –గాలితో స్ాంగత్ూం చేసిన ధూళ్ దేవాలయ్
గోపురం ఎకికంది. న్నళళ తో కలిసిన ధూళ్ పాతాళానికి పో యింది. నన తో స్ాంగత్ూం చేసిన నార త్ల కకికంది. ఇనుము నిపుపతో కలిసి మత్్
బడింది. మటా తో న్నళళ తో కలిసి త్ురపుప పటా నశించింది. మహాత్ుీల చేత్ు లతో పరతిషిాంప బడిన రాయి దేవత్ిం పొ ందింది . అంధుడికి
కళళళనన వాడితో సంబంధం పురోగమ నానికి సహక రించింది. జఞాని కి జఞాని సంబంధం పరజా ఞని ని చేసింది.
మహాత్ుీలు తీరాధలకే మహా పవిత్ర శకి్ని అందించ గలరు –వివేకానంద స్ాిమి త్పసుస చేసిన కనాూ కుమారి లోని సముదర శిల “వివేకానంద
రాక్ “అని పేరు పొ ందింది. బుదుధడు త్పసుస చేసిన గయ్ “బుదధ గయ్ “అయింది ఆదీ కవి నననయ్ భటాారకుడు త్పసుస చేసిన “తారకాసుర
పటా ణం “-త్ణుకు అయింది. నిపుప రవి ఎంత్ట మహారనాూనిన అయిన దగధం చేస్ ుంది. సజజ న స్ాంగత్ూం ఎంత్ అజఞాంద కారానెైననా అంత్
రింప జేస్ ుంది.

పారరధన అంటే పర+అరధన వివరం గా చెపాపలంటే భగవంత్ునిన వేరుగా ఉంచి, తాను వేరుగా ఉంది అరిధంచటమే పారరధన. మరి ధాూనం అంటే –
”నేను భగవంత్ునిన సీరిస్ ునానను అనే భావం నశించి తాదాతాీయనిన పొ ందటం.
మానవ మనసుస మరకటం లా చపలం అని భగవతాపదులు స్ౌందరూ లహరి లో ఒక శ్ోేకం లో చమతాకరం గా జఞాన బో ధకం గా చెపాపరు–
”కపాలిన్ భిక్షో –మే హృదయ్ కపి మత్ూంత్ చపలం –దుధం భకా్య బధాి శివ భవ దదీనం కురు విభో “
కపాలం చెత్్తో పటుా క ని బ్బచచ మత్ు
్ క నే ఆది భిక్షూ !మహా చపల మైన నా మనసుస అనే కరతి నాకు ధాూనానికి భంగం కలిగిస్్ ో ంది .
మహాతాీ !ఈ కరతి ని బంధించి న్నతో తీసుక ని పో .. నాకు మనసుస లేకుండా చేసే్ అమనసక యోగం కలిగి మోక్షం కరత్లా మలకం

అవుత్ుంది”. ఇకకడి చమతాకరం ఏమిటో తెలిసే ఉంటుంది. భిక్ష గాడి చేతి లో గొలుసు తో కటేాసి ఉనన కరతి ఉంట, ఆ కరతిని ఆడిస్ ూ వినోదం
కలిీ స్ ూ ఉంట అందరు సంతోషం తో భిక్ష ఎకుకవ గా వేస్్ ారు బాగా లా భిసు్ందని వెటకారం.
ఒకపుపడు దతా్తేరయ్ మహరిి అరణూం లో నడుసు్నానడు. ఒక చోట మారీ ం రండుగా చీలింది. ఏ దారి లో వెళాళలో తెలియ్ లేదు. దగీ రే ో

ఒక చెరువు దగీ ర చేపలు పటేా వాడు గాలం తో చేపలు పడు త్ునానడు. వాడి దగీ రకు వెళ్ే ఎటు వెళాళలో చెపపమని అడిగాడు. వాడికి ఈ
లోకం టో సంబంధం లేదు చేప గాలానికి త్గిలితే బుటా లో వేసుకరవాలనే ధాూస. త్పప.మహరిి ఎంత్ మొత్ు
్ క ని అరచినా వాడేమీ ఉలక
లేదు, పలక లేదు. చేప చికిక బుటా లో వేసుక నన త్రాిత్ దత్ు
్ ని చూసి “ఏమి కావాలి ?”అని అడిగాడు. ఆ చేపల వాడికి మహరిి నమసకరించి
“చేపలు పటా టం లో న్నకునన శీద్ధ నాకు ధాూన స్ాధన లో ఉంట,ఏ నాడయ మోక్షానిన పొ ందే వాడిని “అని ఆశచరూ పో త్ూ దారి తెలుసుక ని వెళ్ే
పో య్ాడు దతా్తేరయ్ మహరిి

వాూస మహరిి ఒక స్ారి అరణూ మారాీన వెడుత్ుంటే ఒక చినన పురుగు, ఆ దారి ని దాట టానికి కంగారు పడు త్ూన్ టం చూశ్ాడు దానికి
మాటాేడే శకి్ని ఇచిచ కంగారు కు కారణం అడిగాడు ‘ఆ పురుగు “మహరలి !ఒక మహారాజు ఈ దారి లో రధం మీద వసు్ననటు
ే భగ వచచకి్

తో తెలుసు క నానను. రధం వచేచ లోపు అవత్లి వెైపుకు చేరాలి లేక పో తే చావు త్పపదు, రధంకింద పడి నలిగి పో తాను “అంది. దానికి
వాూసుడు “చినన పురుగువి నువుి ఉంట ఎంత్, చసే్ ఎంత్ ?”అనానడు తేలిక భావం తో. దానికా కీటకం “మున్నందార !అలా అన వదుద.
మానవులకుననటేే మాకూ సుఖ దుఖాలుంటాయి. సుఖం మీద ఆశ, దుఖం మీద భయ్ం మాకూ సహజమే. “అని జవాబు చెపేప సరికి
వాూసునికి లోక జఞానం లేకుండా తాను పరశినంచి నందుకు సిగీ ు పడి క్షమాపణ చెపిప వెళ్ే పో య్ాడట.
చితి, చింత్ –లకు భేదం ఏమిట అని శిషుూడొ కడు గురువు ను పరశినసే్ –చితి పారణం లేని శరలరానిన కాలుసు్ంది. చింత్ పారణం ఉనన దేహానిన

కాలుసూ
్ నే ఉంటుంది అని గురువు సమాధానం చెపాపడు.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

450

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

బౌదధ గురువు ఆచారూ నాగారుజనుడు మటా పాత్ర తో భిక్షాటన చేసుక నే వాడు. అది చూడ లేక ఒక ధనికుడు ఆయ్నకు బంగారు

పాత్రనిచాచడు. దానితో నే భిక్షాట నానికి వెళే ాడు. ఒక రోజు రాతిర నాగారుజనుడుందే గుహ లోకి దొ ంగ పరవేశించాడు. దొ ంగను చూసి ఏమి కావాలని
అడిగాడు. బంగారు పాత్ర కావాలనానడు వాడు. ఓస్ట్ ఇంతేనా తీసుకర అని తానే దానిన ఇచేచశ్ాడు దొ ంగకు., మళ్ళళ పాత్ పాతేర. అను కరకుండా
క నిన రోజుల త్రాిత్ దొ ంగ గుహ లోకి వచాచడు.ఇంకేమి కావాలని అడిగాడు ఆచారుూడు. “నాకేమీ వదుద. ఈ పాత్ర తీసుక ని వెళ్ళన దగీ రునంచి

నాకు నిదారహారాలు లేవు. ఎవరు ఎత్ు
్ కు పో తారోనని భయ్ం. అదే దిగులు. మీ బంగారు పాత్రను మీరు తీసుక ని నాకు మనశ్ాశంతి ని
పరస్ాదించండి “అని కాళళ మీద పడి పాత్రను అకకడే వదిలేసి వెళ్ే పో య్ాడట
ఇవన్నన సత్ూ దరశనం చేసే కధలే,విషయ్ాలే., ఈ వాూస పరంపరను పారరంభించ టానికి ముందే నేను చెపిప నటు
ే ఈ విషయ్ాలన్నన శ్రీ
ట.వి.కే.స్ో మయ్ాజులు గారు రచించిన “సత్ూ దరశనం “లోనివి. వారికి పేరరణ కలిపంచిన వారు “స్ాిమి శ్రీ నిశ్లీయ్ స్ానంద జీ మహారాజ్ “ -స్ాిమీజీ త్ణుకు లో శ్రీ రామ కృషణ సేవా సమితి స్ాథపించి ఎందరికర పేరరణ నిచిచన గురు వరనుూలు. స్ో మయ్ాజులుగారు వీరి అనుగీహం
తో రాసిన పుస్ కం ఇది. ననున ఆకరిించింది ఆ సుధను మీకూ అందించాలని చేసిన పరయ్త్నమే ఇది.

మరిక నిన పురాణ …
సూత్ శ్ౌనకులు
పరతి
పురాణం ”సూత్ముని శ్ౌనకాది మహరుిల
కిటేనియిె “అనే వాకూం తో పారరంభమౌత్ుంది.
ఇందులో

మనకు

సూత్ుడు

అనే

ముని

పురాణాలు శ్ౌనకుడు అనే మహరిితో సహా
మిగిలిన వారికి పురాణ పరవచనం చేశ్ాడు అని
మాత్రమ మనకు తెలుసు్ంది. అసలు వాళళళ
ఎవరో మనం ఆలోచించం. ఒక వేల ఆలోచిచంచి
పరయ్తినంచినా మనకు లభించే విషయ్ం చాలా
సిలపమే. ఇదొ క నిరుతాసహం. నాకూ న్ వరకు
ఆ ఆలోచన రాలేదు ఇవాళ బల్ా వెలిగి తెలుసుక నే పరయ్త్నం చేశ్ాను. నాకుదయ రికిన సమాచారం మీకూ అందిస్ ునానను. ఇంత్కంటే అదనపు
సమాచారం ఎవరి దగీ ర ఉనాన పంపించి దీనిన నిరభూంత్రంగా పరిపూరణం చేయ్వచుచ.
సూత్ ముని
పృధు చకీవరి్ పితామహ సంబంధమైన య్జఞాలు చేస్ ుండగా శ్రీమహా విషు
ణ వు వచిచ పౌరాణికుడెై సూత్ుడు అనే పేరుతొ పిలువబడా్డు.
ఆత్రాిత్ అత్ని సంత్తి వారందరికీ ఈపేరేవచిచంది అని బరహాీండ పురాణ౦లో ఉననది.
పృధు చకీవరి్ నూరు అశిమేధ య్ాగాలను చేదద ామను క ని బరహాీవర్ దేశం లో సరసితీ నదీ తీరాన 99పూరి్ చేసి , నూరవది మొదలు
పటా గా, ఈరితో ఇందురడు య్ాగాశిం అపహిరించి తీసుకు వెళళగా, అత్డి క డుకు ఇందురని జయించి గురాీనిన తెచాచడు. ఇందురడు మళ్ళళ
ఎత్ు
్ కు పో య్ాడు పృధువుకు కరపం వచిచ విలుే బాణాలతో య్ుదాధనికి బయ్లేదరాడు. య్ాగం మధూలో వెళేరాదని మునులు చెపపగా
విరమించాడు. బరహీ వచిచ “మీరు ఏ దేవుని కరసం య్ాగం చేస్ ునానరో ఆయ్న అంశ ఉననవాడు ఇందురడు కనుక వధారుహడు కాడు.పృదువుకు
101య్ాగాల ఫలిత్ం నేను అందిస్ ునానను. ఇత్డు నారాయ్ణ అంశ సంభయత్ుడు. ధరాీనిన కాపాడటానికి పుటాాడు “అని చెపపగా సంత్ృపి్
చెంది, ఇందురనితో సేనహం పాటంచాడు. పరమేశిరుడు ఇందురనితో పరత్ూక్షమై “సత్ుపరుషులు దేహాభిమానంతో ఉండకూడదు. మత్సర వికారం
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పొ ంద రాదు “అని ధరీం బో ధించి ఆశ్రరి దించారు. అలాగే పృధు
చకీవరి్ ధరీ బదధ ంగా పాలించి రాజూం క డుకులకు అపపగించి
త్పసుసకు వెళాళడు
భాగవత్ం లో రోమ హరుిడి కుమారుడు ఉగీశీవసుడు అన్న ఈయ్నే
శ్ౌనకాదులకు పురాణాలు చెపాపడన్న ఉననది.
భారత్ం పరకారం కృషణ దెైిపాయ్న వాూసుడు అషాాదశ పురాణాలు
రాసి, తాను వక్ గా ఉండకుండా నెైమిశ్ారణూం లో శ్ౌనకుడు మొదల ైన
మహరుిలు దీర్ సత్ర య్ాగం చేస్ ుంటే, వాూస శిషుూడు రోమ హరిణుడు
కుమారుడెైన సూత్ మహరిిదాిరా సతాకలక్షేపంగా పురాణాలు
చెపిపంచాడు.
మారకండేయ్ పురాణం లో ఇలా పురాణ పరవచనం చేస్ ుండగా
శ్రీకృషు
ణ ని అనన బలరాముడు వచాచడు. ఆయ్నను చూసి సూత్ుడు
గౌరవంగా లేచి నిలబడ లేదు. బలరాముడికి కరపం నషాళానికి అంట
క్షణం

ఆలోచించకుండా

సూత్ుడిని

సంహరించాడు.

శ్ౌనకాది

మహరుిలు పారరిదసే్ మళ్ళళ సూత్ుడిని బరతికించి పురాణ పరవచనం
య్ధేచచగా జరిగేటే ు చేశ్ాడు.
శ్ౌనక మహరిి
శ్ౌనక మహరిి శనకమహరిి కుమారుడు. శనకుడు గృత్స్మదుడు
అనే ముని కుమారుడు. శ్ౌనకుని
కుమారుడు
“.

“బహతరచ

పరవరుడు

శ్ౌనకుడు నెైమి శ్ారణూం లో

పనెనండు

సంవత్సరాలు

సత్రయ్ాగంనిరిహించాడు.

య్ాగ

సమయ్ం లోసూత్ముని చేత్ పుణూ
కథా శీవణం చేయించాడు
శీణమయ

చేసిన

ధనూజీవి.

పురాణ
అని

భాగవత్ పురాణం లో ఉననది.
భారత్ం లో శ్ౌనకుడు కపి గోత్ర రుషి .
ఇత్డూ, కక్ష సేన వంశం వాడెైన “అభి పరతారి “అనే ముని కలిసి భోజనానికి కూరోచగా ఒక బరహీ చారి భిక్షకు వచాచడు. వచిచనవాడికి “సంసరీ
విదూ “ అంటే స్ాంఘిక శ్ాస్ ంి లో నిషఠ ఉందయ లేదయ తెలుసుక ందామని వీరిదదరూ భిక్ష ఇవిలేదు. అత్డు శ్ౌనకునితో ఆ విదూ పై వాదం చేశ్ాడు.
సంత్ృపి్ చెంది భిక్ష ఇచాచరు.
మహా భారత్ం లోనే మరో విషయ్ం కూడా ఉననది. పాండవులు అరణూ వాసం చేస్ ూ గంగాతీరం చేరి అకకడ ఒక వట వృక్షం కిీంద ఒక పూట
గడిపి వెడుత్ుంటే, అకకడి బారహీణులు త్మ అగిన హో తారలు తెచుచక ని పాండవులతో పాటు వనవాసం చేస్్ ామని వచాచరు. అపుపడు
ధరీరాజు “మహాశయ్ులారా !నేనురోజూ బారహీణులకు మృస్ాానన భోజనం తో సంత్ృపి్ పరచేవాడిని . ఇపుపడు నాదగీ ర ఏమీ లేదు.ఏమీ
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ఇవిలేను పో షించలేను మాతో రావదుద ”అని బాధ పడా్డు. అకకడికి వచిచన శ్ౌనకమహరిికి ధరీరాజు కు సుహృత్ వాతావరణం లో సంవాదం
జరుగుత్ుంది.
ఋగేిద రక్షణ కరసం శ్ౌనక మహరిి 1-అనువాకానుకీమణి 2అరాిను కీమణి 3-చందయ ను కీమణి 4- దేవతాను కీమణి 5పాదానుకీమణి

6-సూకా్ను

కీమణి7-రుగిిదానం

8-

బృహదేదవతా 9-పారతి శ్ాఖూం 10-శ్ౌనక సీృతి రాశ్ాడు.
ఇందులో మొదట 7”అనుకీమణిక వాజీయ్ం”లోకి చేరతాయి.
జిజఞాసువెైన శ్ౌనకమహరిి అంగలరస మహరిిని దరిశంచి “ఏది
తెలుసుక ంటే అన్నన తెలిసినటు
ే ఔత్ుంది ?”అని అడిగాడు. పర,
అపరా విదూలునానయి. పరా విదూ పరబరహీ త్తాినిన చెపేపది.
అపరా విదూ లౌకిక ధరాీలను వివరించేది. మొదటదే గొపపది.
అది తెలిసే్ సంస్ార బంధ విముకి్ కలుగుత్ుంది “అని ముండక
ఉపనిషత్ు
్ బో ధించాడు. శ్ౌనక మహరిి “ చరణ వూూహం “అనే
ధరీశ్ాస్ ి కర్ కూడా.
పదీ పురాణ లో ఒక రోజు ఒక మహరిి శ్ౌనకాశీమానికి వచిచ
విషు
ణ కథా శీవణం చేస్ ుంటే సూత్మహరిివచాచడు. అకకడి
వారందరికీ సూత్మహరిి “పదీ పురాణం “అంతా వినిపించి
వారిని

బరహాీనందపరచి,

తానూ

బరహాీనంద

భరిత్ుడు

అయ్ాూడని పదీపురాణం లో ఉననది. ఇంత్ట ఘన చరిత్ర
ఉననవారు మన సూత్ శ్ౌనక మహరుిలు.

శ్రీ గాయ్తీర మాహాత్ీయం
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డా.శ్రీ చిదంబర శ్ాసి్ ి గారి “సరి “విదాూ పారంగత్ి పరతీక
“శ్రీ గాయ్తీర మాహాత్ీయం “
కృషాణ జిలాే జగీ య్ూ పేట లో ఆంధయర పనాూసకులుగా చేసి
రిటైరైన డా.శ్రీ సరాి సీతారామ చిదంబర శ్ాసి్ ,ి జఞతీయ్,
అంత్రాజతీయ్

సదసుసలలో

65దాకా

విశ్లేషణాత్ీక

పతారలు రాసి సమరిపంచిన విదినీణి. ”రమణాయ్న
కావూ

రమణీయ్ం

“పై

పరిశ్ోధన

చేసి

పిహెచ్ట

డిఅందుక నానరు. శ్రీ ఆంజనేయ్ శత్కం, శ్రీ గాయ్తిర
మాత్ృ దిిశతి, దేశభాష లందు తెలుగు ల సస సంకలనం
తో

స్ాహితీలోకం

లో

సుపరసిదధ ులు.

ఇపుపడు

తాజఞగా2018 డిసంబర్ లో ”శ్రీ గాయ్తీర మాహాత్ీయం
“వచన రచన చేసి ఆ మాత్పై త్మకునన భకి్పరపత్ు
్ లను
చాటుక ని,. చాలాకాలంగా స్ాహితీ మిత్ురల ైన శ్ాసి్ ి గారు
నాకు సుమారు 20 రోజులకిీత్ం దానిని పంపారు.
చదవటానికి ఇపపటకి కుదిరి చదివి ఆనందించాను. వీరి
జఞాన సంపతి్ కి డా. రామడుకు వేంకటేశిర శరీగారు
“జఞానాభి షేకం “చేస,ే్ మహాకవి శ్లఖరులు శ్రీ భారత్
శ్రీమనానరాయ్ణ “చిదంబర పరశసి్ “చేసి చిదంబర విజఞాన
రహసూం బయ్ట పటాారు. శ్రీరంగం నలాేన్ చకీవరు్ల
తిరుమలాచారుూలు అభినందన కంఠహారం-గైువేయ్కం
సమరిపంచారు. స్ాీర్ కీమాంత్ విశిషా స్ాిధాూయి శ్రీ జగరే
పూడి వీరభదర శరీ “జఞాన య్జా ం “గా శ్ాసి్ ి గారి కృషిని
అభివరిణంచారు.

శ్ాసి్ ి

గారు”

ఒకక

మాట

“లో

సూరుూడునన చోట చీకట ఉండనటేే సనాత్న ధరీమునన చోట దుఖ౦ ఉండదని, బరహీ సమానమైన దేవుడు, బరహీ సమానమైన గురువు,
బరహీ సమానమైన త్పం లేదని భావిషూపురాణ౦ చెపిపందన్న కనుక గాయ్తీర మంత్రం బరహీ సమానమైనదని చెపాపరు. ఇపుపడు గీంథంలోని
క నిన ముఖూ విషయ్ాలు మీ ముందుంచుత్ునానను.
“సూరుూడు, నక్షతారలు లేని ఆహో రాతారలమధూ సందికాలానిన సంధూ అంటారు ఇదికాలవాచకమే అయినా, ఉపాసూ దేవత్ గా ఆరాధించాలి.
అని చెపిప గాయ్తిర ఆవిరాావ కథ తెలిపి, “య్ా వసేత్ పారణి జిహాిసు సదా వాగుపవర్ నాత్-సరసితీతి నామేనయ్ం సమాఖాూతా మహరిి
భిః”అంటే జీవరాసులలో వాకుక ఉననవారి నాలుక క నపై నరి్ంచేది సరసితి అని ఋషులు చెపాపరని తెలియ్జేశ్ారు. త్రాిత్ గాయ్తిర
విశిషా త్ను చెబుత్ూ ముకి్నిచేచ 6 గయ్లలో గాయ్తిర కూడా ఒకటనానరు. పరమేశిరుని ముఖం నుండి వెలువడిన మొదట ఛందసుస
గాయ్తిర. గానం చేసే్ రక్షించేదీ,గయ్ అనబడే పారణాలిన కాపాడేదీ,ఆరాధిసే్ మనసుసకు పరశ్ా౦తినిచేచదీ గాయ్తిర అనానరు. ఋగేిద, అధరి
వేద, శత్పథ బారహీణ, సూత్ సంహిత్, బృహదారణూ ఛాందయ గూ నారాయ్ణ, నృసింహ పూరితాపి, మైతారయ్ణి, ఉపనిషత్ లలో నిరిచి౦ప
బడిన గాయ్తిరని బహు శీమ కరరిచ వెలికి తీసి ముందుంచారు. బృహదయ ూగి య్ాజా వలకయం, విశ్ాిమిత్ర సీృతి, మను సీృతి,స౦వర్,
య్ాజా వలకయ, హరలత్, పరాశర,శంఖ, సీృత్ులలో ఉననగాయ్తిరన్న, పదీ, కూరీ అగిన, మత్సయ,భవిషూ, నారద పురాణాలలో చెపపబడిన
గాయ్తిరని, సంధాూ భాషూం,మహాభారత్ం భగవదీీ త్, భాగవత్ గాయ్తిరన్న వివారించారు. శ్రీ వాస్ా సూరూనారాయ్ణ, శ్రీ శ్లషావతారం గారుే చేసిన
గాయ్తీర సు్తి, శ్రీనాథుని కాశ్రఖండ గాయ్తిర ని వివరించి, బారహీశ్రీ మలే ంపలిే శరభయ్ూగారు శ్రీనాథుని సీస్ానికి చెపిపన వివరణ ఇచాచరు –
”గాయ్తీర దేవికి మయడు వేదాలు మయడుపాదాలు,భయమి ఆకాశం నాలుగు దికుకలు కలిసి ఆరు కుక్షులు, సమస్ భవనం శరలరం, సిరీ మే
పొ టా , ధరీశ్ాస్ ంి హృదయ్కరశం. ఛందససమితి స్ నదియ్ం. ఈశిర నిరలశిర స్ాంఖాూలు రండూ రండు చెవులు. అగిన ముఖం. శిక్షా, వాూకరణ,
నిరుక్ ,జయూతిష, కలాపలు అయిదూ అయిదు త్లలు, అధరిణ వేదం చేసా,శిఖ శివుడు. బరహీ శిరసుస. విషు
ణ వు ఆత్ీ,. భావ లక్షణం త్టసథ
లక్షణం. పూరి మీమాంస సూ
థ ల శరలరం, వేదాంత్ శ్ాస్ ంి సూక్షీ శరలరం.

సరసభారతి ఉయ్యూరు

454

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

ఇలామనకు తెలిసినా, తెల్మని అనేక విషయ్ాలు త్రచి రాసిన పుస్ కం. త్రాిత్ గాయ్తీర మంతారని శబద గత్ అరధం మంతారధి దేవత్లు,
మంతారక్షర వరాణలు, ఛందసుసలు బీజఞక్షరాలు, త్తాిలు, ఋషులు, కళలు,, దేవీశకు్లు, మంతారక్షర అవతారాలు, సత్ పరవృత్ు
్ లు, సిదధ ులు,
విదూలు, మాత్ృకలు, కూడా సవివరంగా తెలిపారు. గాయ్తీర మంత్రం లో 24అక్షరాలకు 24 సీ్ ,ి పురుష దెైవీ శకు్లునానయ్ని వాటన్న
వివరించారు. గాయ్తీర మంత్ర జపానిన పది స్ారుే, 28స్ారుే, 108స్ారుే, వెయిూనూనట ఎనిమిది స్ారుే శకి్ ననుసరించి చేయ్ాలి.
పిమీట గాయ్తిర మంత్ర హో మ విధానం, గాయ్తీర మంత్ర మహిమ తెలిపే వృతా్ంత్ గాధలు చెపిప గాయ్తీర మాహాతాీయనిన గురించి
వేదవాూసుని దగీ రనుంచి, మహరుిలు, జగదు
ీ రు శంకరాచారూ, రమణమహరిి, స్ాిమి శివానంద, రామకృషణ పరమహంస, స్ాిమి వివేకానంద,
అరవి౦దయోగి, గాంధీజీ,

రవీందర, తిలక్, మాలవాూ దయ్ానంద సరసితి,సర్ మోనియ్ర్ విలియ్ం దాకా పరస్ ుతి౦చిన విషయ్ాలు

చెపిప చివరికి ఫలశుీతి చెబుత్ూ గాయ్తీర మంత్ర జపం చేసిన చోట అగిన జల,వాయ్ు పిశ్ాచ సరప భయ్ం ఉండదని భరోస్ా తో ముగించారు.
ఒక రకంగా డా సరాి సీతారామ చిదంబర శ్ాసి్ ి గారి “శ్రీ గాయ్తీర మాహాత్ీయం “ఆల్ ఇన్ వన్ లేక “గాయ్తీర విజఞాన సరిసిం
“అని ఢంకాపథంగా చెపపవచుచ. దీనిన వారి గురు పాదులు సిరలీయ్ బరహీశ్రీ భాగవత్ుల సంజీవ శ్ాసి్ ి గారికి అ౦కిత్మివిటం శ్ాసి్ గ
ి ారి
గురుభకి్కి తారాకణ.ఇంత్ విలువెైన గీంథానినకీ.శ్ల.శ్రీమతివేముల రాజూలక్షిీ, శ్రీ రాఘవరావు దంపత్ుల సీృత్ూరధం వారికుమారులు, కరడళళళ
కీ.శ్ల. వేముల స్ాంబశివరావు శ్రీమతి పదాీవతి దంపత్ులు, శ్రీ వేముల నగేష్, శ్రీమతి స్ాితి దంపత్ులు ఆరిదకస్ాయ్మందించి
పరచురించినందుకు అభినందనలు, కీర్ ి శ్లషులను అక్షరాలతో నిజంగా కీర్ ి శ్లషులిన చేశ్ారు. శ్రీ గాయ్తిర మాత్ ఆ కుటుంబాలకు సరిదా రక్షగా
ఉండాలని పారరిధస్ ునానను
”చిదంబర రహసూం”గా ఉనన గాయ్తీర మాహాతాీయనిన శ్రీ చిదంబర శ్ాసి్ ి గారు కరత్లామలకం చేసినందుకు అభినదిస్ ూ మరినిన ఆరి
విదాూ గీంథాలు వారి నుండి వెలువడాలని ఆశిసు్నానను.
”త్ిమేవ సంధాూ గాయ్తీర స్ావితీరచ సరసితీ –బారహీీచ వెైషణవీ రౌదీర రకా్శ్లితా సితే త్రా”
“కమలా విషు
ణ లోకే చ, గాయ్తీర బరహీలోక దా-రుదర లోక సిథతా గౌరల హరారాధంగ నివాసిన్న “
గాయ్తీరం చి౦త్యిేదూసు్ హృత్పదేీసముపసిథత్ం –ధరాీ ధరీ వినిరుీక్ ః త్య్ాతి పరమా౦ గతిం “
“కర కమలంబుల య్ందున –వర వేద కమండలములు భాసిలు చుండన్ –శిరమున ఖండేందునితో –వరల డి గాయ్తిర !న్నకు వందన
శత్ముల్”
సుందరమైన ముఖ చితారలతో, పాల నురగవంట తెలేకాగితాలపై 207పేజీల అత్ూంత్ విలువెైన సమాచారం తో ఉనన

ఈ గీంథానిన

పొ ందటానికి మయలూం –కేవలం శ్రీ గాయ్తీర ధాూనమే. అంటే ఉచిత్ంగా పొ ందవచుచ. కావలసినవారు శ్ాసి్ ి గారి ఈ కిీంది చిరునామాకు
సంపరదించండి –
డా.సరాి సీతారామ చిదంబర శ్ాసి్ ి –అక్షర భారతి కానెసప్ా సూకల్ –పాత్ కరరుా భవనం –వినాయ్కుడి గుడి దగీ ర –జగీ య్ూ పేట 521175 –
కృషాణ జిలాే
సల్ -9885383741
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వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ -

….సంపూరణం…
మీ సలహాలు సూచనలు తెలియచేయండి
గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

Cell :

9989066375

gabbita.prasad@gmail.com
http://sarasabharati.wordpress.com
http://sarasabharativuyyuru.wordpress.com
http://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.com
Telugu Wikipedia
: https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0
%B0%9F_%E0%B0%A6%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%AA
%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B1%8D
Gabbita Durga Prasad
Rtd. head Master Sivalayam Street
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Vuyyuru 521165 Krishan District
Andhra Pradesh
India

రచనలు
నేను ర్గసిన ,సరసభారతి పా
ర చురించిన పుస్కలు డిజిటల్ రూప్ం లో .కిేక్ చేస్త్ చాలు పుస్కం ప్రత్య క్షం
పుస్కం పేరు

వివర్గలు

ప్రచురణ

అంకిత్ం

పేజీలు

1

ఆంధర వేద శాస్ా విదాయ లంకరులు

27 తెలుగు వేదశాస్ా ప్రవీణులు రచనలు

సప్టంబర్ 2010

సి రీాయ శ్రీ కోమలి సూరయ నార్గయణ శాసి్ా

55

2

జనవేమన

వేమన యోగ గా మారిన విధం

ఏప్పరల్ 2012

చార్లేస్ ఫిలిప్ బ్ర
ర న్

116

3

దరశ నీయ దైవ కేుతా
ర లు

100 ప్రసీదద దేవాలయాల చరిత్ర, దివయ ధ్యమ

జనవరి 2015

శ్రీ కోగంటి సుబ్రి ర్గవు శ్రీమతి సావితిర

164

4

శ్రీ హనుమత్ కథా నిధి

హనుమాన్ దివయ చరిత్ర, పూజ శ్లేకలు

ఉగాది 2012

సి రీాయ ప్వని ర్గధ్యకృ షణ

159

5

శ్రీ ఆంజనేయ సాి మి మహాత్ీ య ం

ఆంజనేయసాి మి మహత్య ం, కధలు, విశ్లషాలు

జూన్ 2013

శ్రీ సువరచ లనజనేయ సాి మీ ఉయ్యయ రు

120

6

సిదధ యోగపు౦గవులు

35 సిదు
ధ ల జీవిత్ చరిత్రలు

ఏప్పరల్ 2013

సి రీాయ మైనేని సౌభాగయ మీ

120

7

మహిళా మాణికయ లు

50 ప్రప్ంచ ప్రసిదద మహిళల చరిత్రలు

మారిచ

శ్రీమతి మైనేని సత్య వతి USA

184

8

పూర్గి ంగే కవుల ముచచ ట్ల
ే

125 ఇంగా
ే ండ్,అమరిక దేశాల కవుల చరిత్ర

ఆగుస్ట 2014

శ్రీ ర్గచకొండ నరసింహ శ్రీ వైజాగ్

280

9

గీర్గి ణ కవులకవితా గీర్గి ణ౦ -1

146 సంసక ృ త్ కవుల జీవిత్ విషయాలు

మారిచ 2015

శ్రీ మైనేని గోపాలకృ షణ USA

408

10

గీర్గి ణ కవుల కవితా గీర్గి ణ౦ -2

482 సంసక ృ త్ కవుల జీవిత్ విషయాలు

డిసంబర్ 2014

గబ్బి ట భవానమీ మృ త్ర్య ంజయశాసి్ా

632

11

గీర్గి ణ కవుల కవితా గీర్గి ణ౦ -3

462 సంసక ృ త్ కవుల జీవిత్ విషయాలు

డిసంబర్ 2017

డా|| భండారు ర్గధ్యకృ షణ మూరిి , సులోచన

520

12

దరశ నీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు

201 ఆంజనేయ దేవాలయాల విశ్లషాలు

మే 2015

శ్రీమతి వేలూరి దురా, శ్రీ వివేకనంద

264

13

దరశ నీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు

221 ఆంజనేయ దేవాలయాల విశ్లషాలు

మారిచ 2019

శ్రీ సువరచ లనజనేయ సాి మీ ఉయ్యయ రు

312

14

కేమోటాలజి ప్పత్ డా.కొలచల

ఆయిల్ సైన్స శాస్ా సాంకేతిక శాస్ా జ్ఞుడు

జనవరి 2016

శ్రీ యలమంచలి సీతార్గమయయ ,శ్లష్ణమాంబ

144

15

దైవ చిత్్ం

Mind of god క తెలుగు స్తి ఛ్చ అనువాదం

ఏప్పరల్ 2016

శ్రీ మైనేని గోపాలకృ షణ USA

80

16

బరహీ శ్రీ మదు
ద లప్లిే మాణికయ శాసి్ా

శ్త్ జయంతి ఉత్స వ సమీక్ష

మార్చ 2017

శ్రీ మదు
ద లప్లిే మాణికయ శాసి్ా

17

17

ఆధునిక ప్రప్ంచ నిర్గీ త్లు –

చరిత్రను మలుపు తిరప్పప న వివిధ రంగాల 91

డిసంబర్ 2017

శ్రీ సి రీాయ ప్రచూరి ర్గమకృ షణయయ

704

18

షార్లేట్ సాహితీ మైతీర బంధం

అమరిక నార్ి కర్వలిన షార్లేట్ యాతా
ర సాహిత్య ం

2018

అమరిక షార్లేట్

344

19

అణుశాస్ా వేత్్ డా.ఆకనూరి వంకట

117 మూలకం టెనిన సిస న్ ‘Ts’ఆంధర

అకోటబర్ 2018

సి రీాయ ఆకనూరి వంకట సుబి మీ

40

ఆందర కంతి శాస్ా ప్రిశ్లధన సాంకేతికవేత్్

మారిచ 2019

శ్రీ ఆకనూరి ర్గమయయ

32

దరస నం

-1
-2
సీతార్గమయయ

జీవితాలలో చీకటి వలుగులు

ర్గమయయ
20

శాస్ా ప్రిశ్లధన ప్పత్ డా.పుచాచ

21

ప్రప్ంచ ప్రముఖుల జీవిత్ం సమగీ గీంథం

అణుశాస్ా వేత్్

వంకటేశ్ి రు
ే

2014

కమీ మూరు

ఊసులో
ే ఉయ్యయ రు

75ఏళళ అనుబంధం ,జా
ు ప్కలు నాసాటలిజయా

మారిచ 2020

శ్రీ కోట సూరయ నార్గయణ శాసి్ా , సీత్మీ

304

22

స్తమనాథ్ నుంచి కశ్ర విశ్ి నాథ్ దాక

6 ర్గషా
ట ా ల కేుత్ర సందరశ న యాతా
ర సాహిత్య ం

మారిచ 2020

శ్రీ సువరచ లనజనేయ సాి మీ ఉయ్యయ రు

328

23

ఆధునిక అంధర శాస్ా మాణికయ లు

62 ఆంధర శాస్ా వేత్్ల జీవిత్ విశ్లషాలు,

మారిచ 2020

శ్రీ సువరచ లనజనేయ సాి మీ ఉయ్యయ రు

168

సరసభారతి ఉయ్యూరు

457

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

24

వాయ ఖ్యయ న చకీ వరిి కోలచలం

25

ఆధునిక విదేశ్ర సంసక ృ త్

మలిేనాద సూరి
విదాి ంసులు

26

శ్రీ ప్పజి.లల్యయ ఇంగీేష్ ‘’మలిేనాథ’అనువాదం

Dr. Ankunuri Venkata

Ramayya

42 విదేశ్ సంసక ృ త్ విదాి ంసుల రచనలు
డా ఆకనూరి వంకటర్గమయయ ఇంగీేష్ అనువాదం

మారిచ 2021

శ్రీ మలిేనాద

120

మారిచ 2021

శ్రీ సువరచ లనజనేయ సాి మీ ఉయ్యయ రు

80

అకోటబర్ 2020

సి రీాయ ఆకనూరి వంకట సుబి మీ

40
5735

సంపాదకత్ి ం
పుస్కం పేరు

వివర్గలు

అంకిత్ం

ప్రచురణ

పేజీలు

1

జ్యయ తిసస ంశ్లేషణం

విదాి న్ గబ్బి ట

సి రీాయ గబ్బి ట మృ త్ర్య ంజయ శాసి్ా

మార్చ 2010

15

2

ఉయ్యయ రు ఊసులు

ఉయ్యయ రు

డిసంబర 2010

42

3

మహా కవితా సంత్ం

కవుల కవిత్లు సప్టంబర్ 2010

సి రీాయ టి ఎల్ కంతార్గవు

సప్టంబర్ 2010

32

4

మా అకక యయ

ఉగాది కవితా సంపుటి

ఆగష్ణ
ట 2011

40

5

‘’ఆదిత్య ‘’హృ దయం

ప్దయ వచన కవితా సంకలనం

మే 2012

24

6

తాయ గ పే’’ర్లడీలు’

శ్రీ టీవీ సత్య నార్గయణ రచనలు

7

శ్రీర్గమవాణి

శ్రీ తూములూరి దకిుణామూరిి గారి

8

మా అనన యయ

మృ త్ర్య ంజయశాసి్ా రచన
గబ్బి ట కృ షణ మోహన్ ఉయ్యయ రు
జా
ు ప్కలు

బ్రపు రమణ

మారిచ 2015

96
24

రచన
కవితాసంకలనం

తాడికొండ భోగ మలిేకరు
జ నర్గవు
దంప్త్ర్లు

జూలై 2016

45

9

శ్రీ సువరచ ల వాయు నందన శ్త్కం

ర్గమలక్షీ ణచారుయ లు

శ్రీ సువరచ లనజనేయ సాి మీ ఉయ్యయ రు

ఫిబరవరి 2017

64

10

శ్రీ సువరచ ల మారుతి శ్త్కం

ముదిగండ సీత్ర్గవమీ

శ్రీ సువరచ లనజనేయ సాి మీ ఉయ్యయ రు

ఫిబరవరి 2017

40

11

శ్రీ సువరచ ల్యశ్ి ర శ్త్కం

మంక శ్రను

శ్రీ సువరచ లనజనేయ సాి మీ ఉయ్యయ రు

ఫిబరవరి 2017

35

12

వసుధైక కట్లంబం

ఉగాది కవిత్ల సంకలనం

మారిచ 2018

40

13

సాహితీ సరవంతి

(సాహితీ మండలి త్రఫున )

మారిచ 2012

25
522

అంకత్ీ క (డిజిటల్) పుస్కలు

1

పుస్కం పేరు

వివర్గలు

విదుదల

పేజీలు

సమస్ భకి శిఖ్యమణులు

దైవం కోసం, దేశ్ం కోసం, ర్గజయ ం కోసం, సాహిత్య ం కోసం పాట్లప్డి చరిత్రలో

15-08-2021

350

మిగలిపోయిన భకి శిఖ్యమణులు
2

వేద, ఇతిహాస, తాతిి కరచనల విశ్లేషణ

వివిధ ర్గమాయణ, భారత్, భాగవత్,వేద ఉప్నిషత్ర్
్ లు మొదలైన వాటిప్ై విశ్లేషణ

10-09-2021

460

3

దరశ నీయ మహాదే(వ-వి)నాయక ఆలయాలు

శివ, దేవి, వినాయక, విచిత్ర ఆలయాల చరిత్ర, శ్రీ ఆదిశ్ంకర విశిషట వేదాంత్ రచన

15-10-2021

625
1435

సరసభారతి ఉయ్యూరు

458

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

సరసభారతి ఉయ్యూరు

459

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

సరసభారతి ఉయ్యూరు

460

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

సరసభారతి ఉయ్యూరు

461

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

వేద, ఇతిహాస, తాతిి క రచనల విశ్లేషణ

సరసభారతి ఉయ్యూరు

462

గబ్బి ట దుర్గ
ా ప్రసాద్

