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 12.  

"చదువనివాఁ డజ్ఞాం డగు 
జదివిన సదసదిివేక చతురత్ గలుగుాం 
జదువాఁగ వలయున జనలకాఁ 
జదివిాంచెద నర్యాలొదధాఁ జదువుము త్ాండ్రీ!" 
 
ఒకనడు హిరణ్ాకశిపుడు ముదుుల కొడుక ప్రహ్లాదుని పిలిచి “బాబూ! చదువుకోని వడు అజ్ఞఞనిగా ఉాండిపోతాడు. 
చదువుకాంటే మాంచిచెడు తెలుస్తాంది వివేకాం కలుగుతుాంది. మనిషి అనువడు త్పపకాండ చదువుకోవలి. కనక 
నిను మాంచిగుర్యవుల దగగర చదివిస్తతన. చకకగా చదువుకో నయన!.” అని చెప్పపడు. 

13. 4-266-క. కాంద పదాము 
 
నీ కీర్తతయు జగముల యాం 
ద్యకలపము నాందాఁజేయు నాంచిత్ గుణ్ర 
తాుకర్యాఁ డిట కేతెాంచున 
శోకాంపక మత్నిాఁ గూర్తి స్భగచర్తత్రా!" 
 
పుణ్యాతాా! నీ కమ్మర్యడు నీ కీర్తతని కల్పాంత్ాం వరక స్సిిరాంగా ఉాండేటట్లా చేస్తతడు. అత్డు స్గుణ్ రతాుకర్యడు. 

అచిరకాలాంలోనే నీ దగగరక వస్తతడు. నీ పుత్రుని కోసాం నీవు దుుఃఖాంచవదుు.” 
14. 7-130-క. కాంద పదాము 
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"చదువనివాఁ డజ్ఞాం డగు 
జదివిన సదసదిివేక చతురత్ గలుగుాం 
జదువాఁగ వలయున జనలకాఁ 
జదివిాంచెద నర్యాలొదధాఁ జదువుము త్ాండ్రీ!" 
 
ఒకనడు హిరణ్ాకశిపుడు ముదుుల కొడుక ప్రహ్లాదుని పిలిచి “బాబూ! చదువుకోని వడు అజ్ఞఞనిగా ఉాండిపోతాడు. 

చదువుకాంటే మాంచిచెడు తెలుస్తాంది వివేకాం కలుగుతుాంది. మనిషి అనువడు త్పపకాండ చదువుకోవలి. కనక నిను మాంచిగుర్యవుల 
దగగర చదివిస్తతన. చకకగా చదువుకో నయన!.” అని చెప్పపడు. 

 
15. 8-19-క. కాంద పదాము 
 
నీరాట వనటములకాఁ 
బోరాటాం బెట్లా కలిగాఁ? బుర్యషోత్తముచే 
నరాట మెట్లా మ్మనెన 
ఘోరాటవిలోని భద్ర కాంజరమునకన్. 
 
నీటిలో బతుకతుాంది మొసలి. అడవిలో తిర్యగుతుాంది ఏనగు. వటిలో అది భద్రగజాం. అయితే ఆ రాంటిక అసలు పోరాటాం 

ఎాందుక జర్తగాంది ఎల్ జర్తగాంది. అల్ జర్తగన ఆ పోరాటాంలో పుర్యషోత్తముడైన శ్రీహర్త ఆ గజేాంద్రుడి ఆరాటానిు ఎల్ పోగొటిి 
కాప్పడాడు. 

భాగవత్ాం బహుళారి స్తధక గ్రాంధాం. అాందులో పాంచరత్ు ఘటాిలలో ఒకటైన గజేాంద్రమోక్షాంలోనే ఎతుతగడ పదాాం ఇది. 
చకకటి ఏకేశ్ిరోప్పసనతో కూడుకను ఘటిమిది. మాంచి ప్రశ్ు వేస్తత మాంచి సమ్మధానాం వస్తాంది. ఇాంత్ మాంచి ప్రశ్ు పరీక్షితుత వేస్తడు 
కనకనే శుకని నాండి గజేాంద్రమోక్షాం అనే స్ధ జ్ఞలువర్తాంది. ఇకకడ పోత్నగార్త చమతాకరాం ఎాంత్గానో ప్రకాశిాంచిాంది. ఇాందులో 
త్రిప్రాసాం ఉాంది “నీరాట, పోరాట, నరాట, ఘోరాట” అని. భాషక అలాంకారాలు అధ్భుత్మైన సాందరాానిు చేకూర్యస్తతయి. రాండు లేక 
అాంత్ కాంటే ఎకకవ అక్షరాలు ఉను పద్యలు మరల మరల వస్తత అరి భేదాం కలిగ ఉాంటే అది యమకాలాంకారాం. ఛేకాన ప్రాసాంలో 
పద్యల మధా ఎడాం ఉాండాలి. యమకాంలో ఎడాం ఉడటాం లేకపోడాం అనే భేదాం లేదు. ఇకకడ పోత్నగార్య ప్రయోగాంచిన యమకాం అనే 
అలాంకారాం అమిత్ అాంద్యనిు ఇచిిాంది. యమకానిక చకకటి ఉద్యహరణ్ ఇదే అని చెపపవచిు. ఏనగులు భద్రాం, మాందాం, మృగాం అని 
మూడు రకాలు. వటిలో భద్రగజాం దైవకారాాదులలో వడతార్య. అటిి భద్రగజ్ఞల కోటిక రాజ్ట మన కథానయకడు గజేాంద్రుడు. 
అఖలలోకేశ్ిర్యడు, దయాస్తగర్యడు ఐన శ్రీహర్త మొసలి నోటిక చికకన ఒక గజరాజ్ని ప్రాణ్భయాంనాండి కాప్పడి రక్షిాంచాడు. ఈ 
అధ్భుత్ ఘటిాంలోని “ఎవినిచే జనిాంచు. . .” మునుగు పద్యాలనీు అమృత్గుళికలే కద్య. 

రహస్తారిాం: నీర్య అనగా చిత్సవరూపి, బుదిధ. (ప్రమ్మణ్ాం చిత్సవరూపాం, సరి వాపకడు అయిన విష్ణువే ద్రవ (జల) రూపాం 
అయి నిససాంశ్యాంగా గాంగారూపాం పాందుతునుడు. అటిి బుదిధ రూపమే సాంకలప రూపాం పాందుతుాంది. సాంకలపాం మనస్స ఒకటే. అది 
నీరాటము. సాంకలపాం నాండి పుటిేది కామము. వనమునక వుాత్పతిత “వనాతే స్తవాతే ఇతి వనాం” అనగా జీవులచే స్తవిాంపబడునది వనాం. 
అల్ కామాం వనటాం. అాంటే ఆత్ా యొకక కళ అనే ప్రతిబాంబాం జీవుడు కద్య. ఆ నీరాటమునక మర్తయు వనటాం అయిన కామమునక 



 

సిలికానాంధ్ర భాషా వికాసపోటీలు 2021 
 

సాంస్తరాం అనే ఘోర అడవిలో కలహాం ఎల్ కలిగాంది? అని ప్రశ్ు. పుర్యషోత్తముడు అయిన విష్ణువు ఆ పోర్య అనే భవదుుఃఖానిు ఎల్ 
తొలగాంచాడు? అని ప్రశ్ు. 

 
16. 8-247-ఆ. ఆటవెలది 
 
హర్యాఁడు గళమునాందు హ్లలహలము బెటిాఁ 
గపుపాఁ గలిగ తొడవు కరణి నప్పప;  
స్తధ్భరక్షణ్ాంబు సజజనలక నెను 
భూషణ్ాంబు గాదె భూవరాంద్ర! 
 
ఓ రాజోత్తమ్మ! పరీక్షిత్తత! హర్యడు హ్లల్హల్నిు కడుపులోక మ్రాంగకాండా కతుతకలో నిలుపుకోవడాం వలన ఆయన 

కాంఠాంమీద నలామచి ఏరపడి ఒక ఆభరణ్ాంగా నపిపాంది. ఆలోచిాంచి చూస్తత ఉత్తములక స్తధ్భ సాంరక్షణ్ అలాంకారమే కద్య. 
 
17. 8-265-క. కాంద పదాము 
 
తొలుకార్య మెఱాఁగు కైవడి 
త్ళత్ళ మని మేన మెఱవ ధగధగ మనచున్ 
గలుముల నీనెడు చూపులాఁ 
జెలువాంబుల మొదలి టాంక సిర్త పుటి నృప్ప! 
 
రాజ్ఞ! పరీక్షిత్తత! ప్పలకడలిలో ఆ త్ర్యవత్, అాందచాంద్యలక ఆది రూపు అయిన లక్ష్మీదేవి పుటిిాంది. ఆమె తొలకర్త మేఘాలలో 

మెర్తస్త మెర్యపు తీగల వాంటి త్ళత్ళ మనే శ్రీరకాాంతితో, సాంపదలన వెదజలేా ధగధగ మనే చూపులుతో విరాజిలుాతునుది. 
 
18. 8-589-క. కాంద పదాము 
 
ధాత్రిని హలికనకన స్ 
క్షేత్రము బీజములు నకటాఁ జేకఱ భాంగాం 
జిత్రముగ ద్యత్ కీవియుాఁ 
బాత్రము సమకూర్యనటిి భాగాము గలదే? 
 
దునేు రైతుక మాంచి పలమూ, మాంచి విత్తతనలూ ఒక చోట దొరకడాం అర్యదు. అదే విధాంగా ద్యత్క త్గన ధనమూ, ద్యనిని 

తీస్కనే ఉత్తముడూ దొర్తకే అదృషిాం అపురూపాం కద్య. 
 
20. 8-626-ఆ. ఆటవెలది 
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ఒక పదాంబు క్రాంద నర్తి పదాము నాంటి 
కొను పాంకలవము కొమర్యాఁ ద్యల్చి;  
నకటి మీాఁదాఁ దమిా కొదిాఁగన తేాఁటిన 
వెలసె మిను నృప! త్రివిక్రమమున. 
 
రాజ్ఞ! విశ్ిరూపాంతో ఒకప్పదాం క్రాంద ఉను భూమాండలాం పద్యానిక అాంట్లకను చిను బురద ముదు వల్చ ఒపిపాంది. ఇాంకొక 

ప్పదాం మీద ఉనుఆకాశ్ాం పదాాం మీద వ్రాలిన తుమెాదవల్చ ప్రకాశిాంచిాంది. 
 
21. 8-644-ఆ. ఆటవెలది 
 
నిరయమునకాఁ బ్రాపత నిగ్రహాంబునకన 
బదవిహీనత్కన బాంధనమున 
కరి భాంగమునక నఖల దుుఃఖమునక 
వెఱవ దేవ! బాంక వెఱచినట్లా. 
 
భగవన్! నరకానిక పోడాం కను, శిక్షిాంపపడటాం కను, ఉనుత్మైన పదవి పోడాం కను, బాంధాంపబడటాం కను, సరి 

సాంపదలు నశిాంచటాం కను, కషిాలు అనీు రాడాం కను కూడ అసత్ాాం చెపపడానికే ఎకకవ భయపడతాన స్మ్మ. 
 
 
దశ్మ సకాంధము  
 
22. 10.1-295-క. కాంద పదాము 
 
అడుగులు వే గలిగయు రాం 
డడుగులనే మనుమిను నలమిన బాలుాం 
డడుగడాఁ దొడాఁగన శాత్రవు 
లడుగులు సడుగులున వదలి యడు గవనిాఁబడన్. 
 
సహస్ర శీరాా పుర్యషుః సహస్రాక్షుః సహస్రప్పత్” అనగా విష్ణుమూర్తత సహస్రాక్షుడు, సహస్రశీర్యాడు, సహస్రప్పదుడు. అల్ వేయి 

అడుగులు కలిగన వడు. ఇకకడ వేయి, సహస్రాం అాంటే అనాంత్మని గ్రహిాంచదగున. వమనవతార్యడై బలిచక్రవర్తత నాండి మూడడుగుల 
భూమి యాచిాంచి, రాండు అడుగులలో భూమిని ఆకాశానిు ఆవర్తాంచిన వడు. అటిి పరమ్మత్ా ఇల్ శ్రీకృషుబాలకడై త్పపటడుగులు వేయ 
నరాంభాంచాడు. ఆయన అడుగులు వేయటాం చూసి దుష్ణిలు కాళ్ళు కీళ్ళు జ్ఞర్తపోయి అధమ బుదుధలు, సణుగుళ్ళు వదిలేసి క్రాంద నేలపై 
పడి అణ్గపోయార్య. 
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23. 10.1-329-క. కాంద పదాము 
 
ఓ యమా! నీ కమ్మర్యాఁడు 
మ్మ యిాండాన బాలు ప్పర్యగు మననీ డమ్మా!  
పోయెద మెకకడి కైనన 
మ్మ యనుల స్రభుల్న మాంజ్లవణీ!” 
 
ఓ యశోదమా త్లా్ల! నీ స్పుత్రుడు మ్మ ఇళులోా బాలుప్పర్యగు బత్కనీయ డమ్మా. మెత్తని మ్మటల మ్మమాంచి ద్యనివే కాని. 

సర్తుపుచాిలని చూడక. మేాం వినాం. మ్మ అను నాందుల వర్త గోవుల మీద ఒట్లి. ఈ వడలో మేాం ఉాండలేాం. ఊర్య విడిచి పోతాాం. మ్మక 
మరో గతి లేదు." 

 
24. 10.1-340-క. కాంద పదాము 
 
ఆ లలితాాంగ కనాంగొనె 
బాలుని ముఖమాందు జలధ పరిత్ వన భూ 
గోళ శిఖ త్రణి శ్శి ది 
కాపల్ది కరాండమైన బ్రహ్లాాండాంబున్. 
 
యశోద్యమ్మత్ ఆ పసివని నోటిలో సముద్రాలు, పరితాలు, అరణ్యాలు మొదలగు వటితో భూగోళము; అగు; స్తర్యాడు; 

చాంద్రుడు; అషిదికాపలకలు 1త్తర్యపక ఇాంద్రుడు, 2ఆగ్నుయానిక అగు, 3దక్షిణ్యనిక యముడు, 4నైఋతిక నిరృతి, 5పడమరక వర్యణుడు, 
6వయవానిక వయువు, 7ఉత్తరానిక కబేర్యడు, 8ఈశానానిక శివుడు మొదలగు సమసతముతో కూడి ఉను బ్రహ్లాాండాం మొతాతనిు 
చూసిాంది. 

 
25. 10.1-383-క. కాంద పదాము 
 
చికకాఁడు సిర్తకౌగటిలోాఁ 
జికకాఁడు సనకాది యోగచితాతబజములాం 
జికకాఁడు శ్రుతిలతికావళిాఁ 
జిక్కక నత్ాఁడు ల్లలాఁ దలాి చేత్న్ ఱోలన్ 
 
ఆ ల్లల్ గోప్పలకృష్ణుడు స్తమ్మనామైనవడా కాదు. లక్ష్మీదేవి కౌగటలోన చికకలేదు, సనకసనాంద్యది మహ్లర్యాల చితాతలక 

చికకలేదు. ఉపనిషతుతలక చికకలేదు. ఆహ్ల! అాంత్టి వడు ల్లలగా అవల్లలగా త్లాి చేతిక చికక రోటిక కటిివేయబడాాడు. 
భకతపరాధీనడు గనక త్లాి యనే మిషచే త్నక అాంత్రాంగ భకతరాలు గనక యశోదచేతిక చికాకడు. 
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