
నధనెచోడుతు కఱాళుఱాశభు: కొతుె చయచతూమాాంళసఱు 
ఏఱచచరి భుయళీధయరసళు 

నధనె ఙోడెతు ఔుభాయశంబళ కసయసయతుె ణొయౌయసభి రఔట ంచిన భానళయిౌ భసభఔఽవణఔయగసయు 1909 ధాట  రథభపాఖం 
నఠఔిఱో ఇ యధంగస యసర రసయు: 

"ఆతఁడె ఔఱాయఱాశ భన భరియొఔక కసళయభున ఖూడయచింఙెన. ఄథ ి ధాఔు ఱతేంఔునెన థాతుఱోతు 
దయభుఱు ఔయశంజీళతు, యణాెఔయభు, ఄథయుణఙఛందభు, ఖణళయు య ంఔటఔయ ఱక్షణయభోభణఱిో 
నథాషభింఁఫడునయ. అదయభుఱఱోఁ గొతుెంట  తుందథాషభించినబడెఱ శభుకఱెళుభ నైఁ దద్రంథభున యనదకూ 
థాతుననయభఖు భయణభుళఱనఁ దనహపంతేయన ధాశ ఖఱుఖుఙనెథి.  

వ. ఽథఱ ళుఴవాంబరసయథభున కెదయుగసాఁ ఫూతుపాంచె ధనలసవాఁడు ుళువాఁథేయు   
కసాంచధాచఱ కసయుమకభునకు ళైసటిగసాఁ జేటటె  ధనలసవాఁడు చరెకుళుఱుు   
నళుయల తృసళృణాశ్రభునకు లసాఁడ ిభుగిలాంచె ధనలసవాఁడు చిగుయుాఁదు 
నతులణాభయ థానలసథఫిఱాంఫుఱ గెలనహాంచె ధనళవాఁడమయళిఫఱాంఫు  

నటెి జగజటెిె భనమథాం డఖిఱఱోక 
భుఱకు లనరగ ాంగ జీళుఱ భూఱకాండ 
మతతుయఱుాఁ జొచిచ లనడఱతుమతాఁడు గఱాఁడ ె
మతతుమభుమఱాఁ ఫడకునెమథిముాఁ గఱథె.  

క. తఱతృో మాఁగ యుచఱారన 
గఱుగున లసతాంఫుాఁ గిిభుముాఁ గపభుాంజెడు ధా 
కలళుటటె  దగముాఁ జెడుాఁ ద 
భుమఱభు థాయథాంఫు రసగభూఱభు ధయణని్.  

చ. ణొడళుఱు లనటటె  శాంబరభభుణ ాఁ థిఱక ాంచ భడుాంగుగటటె  న  ాఁ 
ఫడాఁ దడలో థిాంన ర ాఁగి టటె ద ధేయుపఱు గటెిన టటె ాఁ ఫ 
ఱకెడుధనడాఁ థొటటర తృసటొదళుాఁ గిాంకకు చేగిఱుభన్ శభయపాఁగసాఁ (?) 
జిడుభుడిాఁ ఫ ాందాఁగసాంత తిచేరిన గూరిభుగఱకె ధేతుమున్.  

చ. ఱఱనఱు కొాందరాతమతుఱాం దగాఁగూడినచెమువఱతుెముాం 



దఱాఁచి శఖీజనాంఫుఱకుాఁ దపకచెన పడు లసయు ుణయజీ 
ళుఱు చెల మాభుతూళృతు కళుాంగిల డాముటట కసక ణాలమకీ 
ఱదొ ఱాఁగిన తీయుగీయు నటథోళు ధాకు యతిరయోగభుల్. 

క్షేఫ ందర ఁడన ధొకసధొఔ ఔయౕమయభయౘఔయ ఔఱాయఱాశభతు శంశకఽతభున ధొఔఖరంథభు యసర లహముధాెఁడె. 
ణెనఁఖుఫదయభుఱ నతుెముఁ ఖూభిి  తృో యౌిఙడఁగస నథాా తు కూథ ి ణనెఁఖుగసదతుము తుందఁ ఖతా 
పాఖభుఔడఁ ఖఱదతుము శంశకఽతభున థాతుఱోఁ ఖతాంఴభుఱు ఱేఔుండెటముఁ జూడఁగస భ ంట కూతు 
ధాభభాతరయసదఽఴయభు ఖఱదతు ణయేౌనథి.‛ 

- (భానళయిౌఔయ యఙనఱు: ుటఱు. 1,2) 

శరభాతఫ ైన ఇ తుభసా భణిాంరసతుె ుయశకభించికొతు ఙభితరకసయుఱు, యభయూఔుఱు  నధనె ఙోడెతు యఙనఫ ైన 
‘ఔమాయఱాశభు’ ఄనె అంధరఔఽతి - శంశకఽతయసయకాయతఽయభోభణ ి యౕరభదతేనళఖుతృసా ఙాయుయఱయసభ ి యవేయడె, కరరశా ఴఔం 
1029-1064ఱ నడెభ కసయౕమయథరేసతుె భితృసయౌంచిన ఄనంత నభేందర తు అయసా నఔయ, భయౘఱాక్షణఔిుడె, భయౘఔయ 
ఄబన క్షేఫ ందర తు ‘ఔఱాయఱాశ’ కసయసయతుకూ ఄనయసదం కసదతు, ధాభయసదఽఴయం తనహపంచి థాతుణో ఎటుళంట  
శంఫంధభూ ఱేతు శుతంతరకసళయభతు తుఴిబంఙాయు.  నధనె ఙోడెతు కసఱం, ఔుభాయశంబళ ఔయాఽతుం ణఱెుఖు 
యసళితయఙభితరఱో యయసథాశపదం ఄబన తభసుత ఔడా భానళయిౌ యసభి ఇ తుభసా యణ యవమం క్షోదక్షభంగస భయీ 
భకీ్షఔు ఖుభికసఱేద. ఄందళఱి ఇ యసయశంఱో ణెఱుఖు ఔమాయఱాశభున ఖుభించిన కొతుె ఙయితూమాంరసఱు 
ఙభిి ంఫడెతేధాెబ.  

యసధయతుభేారసతుకూ ఈఔరభణిఔ ఆథి: క్షఫే ందర తు ఔఱాయఱాయసతుకూ ణఱెుఖు ఔమాయఱాశభు తుఛంగస ఄనయసదం ఄళుధా? 
కసథా? ఄనెథ ిరదాన శభశయ. న ై ఈథాషయణఱో భానళయిౌ యసయు ఏబ ేఖరంతాఱఱో ఇ ఔమాయఱాశభుఱోతు థాయఱు 
ఈథాషభింఫడు ఈధాెమతు శచింఙాభో – అ ఖరంతాఱ ూభసుయఙభతిర ణెయౌలతా  కసతు ఇ శభశయ శుయౄం, ఄందఔు 
భియౖసకయం ఄయాం కసళు. అ తభసుత న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ, ఖణళయు య ంఔటఔయ ఔమాయఱాశభు నంచి 
ఈథాషభించిన థాయఱన శతొఔభించి, యసట  లహాతఖతిచింతన ఙమేాయౌ. క్షఫే ందర తు ఔఱాయఱాశంఱోతు ఔతాంరసతుె, 
ఔయణాంరసతుె భియౕయౌలతా , ణఱెుఖు ఔళుఱన ై అ ఔఽతి రపాళం, నధనెఙోడెడె థాతుతు ణఱెుఖు ఙేమటంఱోతు ఓచితయం 
శపవటడణాబ. ఔమాయఱాశభు నంచి ఱతేశా నె కొకఔక థాయతుె ఛాఖరతాగస ఄనయౕయౌలతా  నధనెఙోడెతు 
అందరరఔయణయరేయౖసఱు, కసయసయనయసదం ఛభగిిన కసఱాతుె తుయణబంఙటాతుకూ భభికొతుె అదాభసఱు థొయుఔుణాబ. 
ఔమాయఱాశభు ఔయా నధనె ఙోడెడె గసఔ ఫథెా  బూతృసఱుడతు, అ ఫథెా  బూతృసఱుడుకూ నతుెఙోడెడె ఄధ  తయుదనెదతు, 
ఄశఱు ఔమాయఱాశభు కసళయఫ  కసదతు, ఄథొఔ కసభరసశారభతు భిభియదాఱ యభయూఔుఱు ఉళించిన యవమాఱ 
తథయతతాయయయ ఙన ఄళశయం. ఖణళయు య ంఔటఔయ అంధర రయోఖయణాెఔయభుఱో ఈథాషభించిన థాయఱు 
ఔటశఽఱహటథాయఱతు ఈనె యభయూఔడా అఱోచిందగనిథ.ే రఫంధయణాెఔయభుఱో ఈథాషఽతేడెనై నధనె ఙోడెడె, 



రయోఖయణాెఔయభుఱో ఈథాషఽతేడెనై నధనెఙోడెడె ఔభేధా? ఆదాయు య భేుయు ళయఔుా ఱా? ఄనె రఴె ఔటునెథి. 
ళశా తణాా ాళదాయణణో యట కూ శభాదాధాఱన రతితృసథింఙటం ఇ యసయశయఙధోథేాఴం. 

ణెఱుఖు ఔమాయఱాశభు పౌతిఔశుయౄతృసళశాన తుయణబంచి, ఄథ ి క్షఫే ందర తు రలహదాకసయసయతుకూ ఄనయసదఫ  ఄనె 
తుఴిమాతుకూ ళచిిన తభసుత థాతు కసఱతుయణమం ఙేమఫూనటం ఫ ఱు. ఄందఔు ఇ భయిౕఱన థోషదం కసఖఱదనె 
అకసంక్షణో ఇ యవమఛాతం రతితృసథింఫడెతేనెథి. 

   2    
‘కఱాళుఱాశభు’ కసళయాంఱోతు థాయఱ తృసర కయతుయూణాం 

నధనె ఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱతేంఔతృోబనపట కర, ఄందఱోతు థాయఱు – 1) ఔయశంజీళతు, 2) యణాెఔయభు, 3) 
ఄథయుణఙఛందభు, 4) ఖణళయు య ంఔటఔయ ఱక్షణయభోభణి ఄనె ధాఱుఖు ఱక్షణఖరంతాఱఱో ఱతేంఙామతు 
భసభఔఽవణఔయగసయు ఙేలహన రభాణీఔయణం ఆుపడె భయిౕయౌంఫడెతేనెథి.   

తుఛాతుకూ ‘ఔయశంజీళతు’ ఄనె నతయుణో భనఔు ఏ ఱక్షణఖరంథభూ ఇధాట  ళయఔు ఱతేంఱేద. అ నతయుణో ఏ ఖరంతాతూె 
ూయుఔళుఱు, ఱాక్షణిఔుఱు ఈథాషభింఱేద. భనఔు ణయెౌలహనదఱాి  భుదాభసజు భసభన (1580-1650) యచించిన 
‘ఔయఛనశంజీళతు’ ఔకటే. ఄందఱో ధాఱుఖు తయంగసఱు భాతరఫ  ఱతేంఙాబ. అ ‘ఔయఛనశంజీళతు’కూ ‘ఔయశంజీళతు’ 
ఄనె భసయమధాభం ఱేద. ఄథి ఱక్షణఖరంథఫ  కసతు ఄందఱో ఙెపఫడున ఱక్షణాఱఔు ఈథాషయణఱుగస 
ూయుఔయరయోగసఱు ఱేళు. భుదాభసజు భసభన ‘ఔయఛనశంజీళతు’ఱో ణాన ఙనెహపన ఱక్షణాఱఔు రశంఖళరసన ణాధన ై
ఈథాషఽతేఱన ఙటఫ  తప ఏ ఱక్షణాతుకర ఏ ఖరంథంఱోనంచీ థేతుకర ఏ శందయభంఱోన లహదాఱక్షయయఱన 
ఙఱేద. ఄందళఱి నధనె ఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ఱో నంచి ఱక్షయబూతఫ నై ఏ థాయతూె భుదాభసజు భసభన 
‘ఔయఛనశంజీళతు’ఱో రదభిూంచి ఈండటం శంబళం కసద. ‘ఔయఛనశంజీళతు’కూ యసయలీ యసయు ఄఙియ లహన 
భూఱరతిఔంట ె ఄదనంగస కొతుె థాయఱునె రతి ఔట  ఙాఖంట  రవేమయ గసభకిూ థొభికూనటుి  ‘అంధరఔయతయంగణి’ిఱోతు 
యసభ ితుభేారసతుె ఫట ట  ణఱెుశా నెథ ికసతు, ఄందఱోన ూయుఔళుఱ ఱక్షయథాయఱు ఈనెటుి  ఱేళు. ‘ఔయశంజీళతు’ ఄంట ే
భసభఔఽవణఔయగసభి ఈథేాఴం భుదాభసజు భసభన ‘ఔయఛనశంజీళతు’బే కసళఙిననె ఉషఔు ఄళకసఴం ఔయౌపశా  
భసభఔఽవణఔయగసభ ే భ ండె భూడె ఙోటి అ ఄయాం ళఙేి భాటఱన యసర రసయు. 1914 ధాట  ‘ఔుభాయశంబళభు’ భ ండళ 
పాఖభు నఠిఔఱో యసభ,ే  

‚ఔుభాయశంబళ ఔఱాయఱాశభుఱ తోదట నథయుణుఁ డెథాషభింఙెన. న దాన, భసభన, ఖణళయు 
య ంఔటఔయము తూఖరంథభుఱఱోతుదయభు ఱుథాషభించిభి.” 

- (భానళయిౌఔయ యఙనఱు: ుట. 35)  



ఄతు యసర రసయు. ఇ ఱేకధాతుె ఫట ట  ఆందఱో రశఔుా డెనై “భసభన” - ‘ఔయఛనశంజీళతు’ ఔయా భుదాభసజు భసభన ఄతు, ఄథ ే
ఔయగసయు ఈథేాయంచిన ‘ఔయశంజీళతు’ ఄతు ఉళింఙటాతుకూ యఔఱపం ఈండఔడద. ఄబణే యసభ ేతభ ఆతయయసయయసఱఱో 
భ ండె భూడె ఙోటి ఄందఔు యయుదాంగస –   

“ఔయశంజీళతు మతుము, శయుఱక్షణయసయభతుము, ఫాఱఫో ధ భతుము శంథిఖాధాభభుఱు ఖఱ యొకసధొఔ 
ఱక్షణఖరంథభున ...” 

ఄతుఔడా యసర రసయు. థాతుతు ఫట ట  ‘ఔయశంజీళతు’ ఄంటే భనఔు ణయెౌలహన భుదాభసజు భసభన ‘ఔయఛనశంజీళతు’ కసదతు; 
ఄథ ి య భొఔ ‘ఔయశంజీళతు’ కసళఙినతు; ‘ఔయశంజీళతు’ ఄధాఱో, ‘శయుఱక్షణయసయభు’ ఄధాఱో, ఱేఔ ‘ఫాఱఫో ధభు’ 
ఄధాఱో శంథఖాిత ఈనె అ య భొఔ ఱక్షణఖరంతాతుె భసభఔఽవణఔయగసయు ఙరసయతు; న ైతు నతభొకనె నధనెఙోడెతు 
‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు ఈథాషయణథాయఱు ఄందఱో ఈండు ఈంటామతు భనభు ఉళింళఱలహ ళశా నెథి. ఄశఱొఔ 
ుశాకసతుకూ ఆతుె శంథఖాిధాభాఱు ఈండటం ఔడా ఔ యచితరశతుెయ ఴఫ .  

ఔయగసయు ఙనెహపన నతయుి  ఖఱ ుశాకసఱకోశం గసయౌంచినుపడె ణెయౌలహళచిిన యళభసయౌయ: ‘శయుఱక్షణయసయభు’ ఄనె నతయుణో 
తంఛాళూయు భయౘభసఛా శభోోజీ శయశుతీభషల్ ఖరంతాఱమంఱో D. 714 శంకయ ఖఱ ణాలతర రతి ఔటునెథి. 
ఖరంథంఱో ఎఔకడా ఔయ నతయు ఱేద. ఖరంథధాభం ఱేద. ణాలణరా ఱ ఔటట భుకఫంధం తొద భాతరఫ  “శయుఱక్షణయసయభు 
(యంఖమ)” ఄతు ఈనెథి. ఖరంతాయంపాతుకూ భును “యబభశా , శయుఱక్షణయసయం” ఄతు ఈనెథి. భుకతరంఱో 
“చందశౄ – శఔఱఱక్షణయసయం యసళితయఱక్షణం” ఄతు ఈనెథి. థరతుతు ఫట ట  ‘శయుఱక్షణయసయభు’ ఄనెథి ఔుపడె 
ణాలణరా ఱ ట టఔన యౄతృ ంథించినయసయు న ట టన శంకతేధాభం ఄనకోళటాతుకూ ఔడా యఱునెథి. భసళూభ ి
థొయయసతఴయమ గసయు ఆథ ిఔశా భి యంఖఔయ ఔఽతభతు పాయంఙాయు (ఙ. ‘ణఱెుఖు పావఱో చంథోభతీేఱు’ – ు.401). ఇ 
ణాలతర రతి తేదన “నధనె ఙోడ ఔుభాయశంబళభు” ఄనె యౕభిృఔ కూరంద “ధనరి ఖఱుఖు ధాఁడెధాఁట కూ” ఄనె 
నధనె ఙోడెతు ‘ఔుభాయశంబళం’ ఄవటభారసుశంఱోతు 7-ళ దయం ఈనెథి. నధనెఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱు 
ఆందఱో ఱేళు.          

ఆథగిసఔ భసభఔఽవణఔయగసయు ఙనెహపన ‘శయుఱక్షణయసయభు’ ఄనె నతయుణో య భొఔ ఖరంథం ఱేద. ననెమ నతభిట థగిస యనఱలహన 
‘ఱక్షణయసయభు’ ఔటునెథి. ఄథ ి అథఔియ ననెమ ఔఽతి కసఔతృో బధా, ‘అంధరఴఫాచింణాభణ’ితు యచించిన భభొఔ 
(ఄతేనళ) ననెమ ఔఽతి కసళఙినతు ఔ యరసుశం. ఔశా భ ి యంఖఔయ ‘అనందయంఖభసటఛందభు’ఱో ఆచిిన 
ఈథాషయణఱన ఫట ట  అ ‘ఱక్షణయసయభు’ ఔయా భయౘయథాుంశడెైన ‘అంధరఴఫాచింణాభణ’ి ఔయా కసఔతృో ళఙినతునహశా ంథి. 
య భొఔ ననెమ ఔఽతి కసళఙిధ మో ఙెపఱేభు. ఏథ ిఏఫ ధైా ఄందఱో నధనె ఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱు 
ఱేళు.  

ఆంతఔు భును భసభఔఽవణఔయగసయు ఔుభాయశంబళభు థిుతీమభుదరణ నఠఔిఱో ‚ఔుభాయశంబళ ఔఱాయఱాశభుఱ 
తోదట నథయుణుఁ డెథాషభింఙనె. న దాన, భసభన, ఖణళయు య ంఔటఔయము తూఖరంథభుఱఱోతుదయభు 



ఱుథాషభించిభి” ఄతు ‘భానళయిౌఔయ యఙనఱు’ శంుటంఱోతు 35-ళ ుటఱో యసర లహన యసకసయతుె ఈథాషభింఙాన. అ 
యసఔయంఱోతు న దాన ఱాక్షణికసగేరశయుడెైన చితరఔయ న దాన ఄనకొంట,ే అ న దాన ఔఽతి ‘ఱక్షణయసయశంఖరషభు’ ఈనెథి. థాతుకర 
‘శయుఱక్షణయసయభు’ ఄనె ధాభాంతయం ఱేద. అ చితరఔయ న దాన ఔఽతిఱోన ఱక్షయయఱుగస ఏ ఆతయఔఽతేఱఱోతు 
ఈథాషయణఱ ఱేళు. నధనెఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱు ఱేళు.    

ఆంకస - యణాెఔయం గోతృసఱఔయ ‘శఔఱ ఱక్షణయసయశంఖరషభు’, ఈుపఱభి య ంఔటభ డుడ  ‘శఔఱ 
ఱక్షణయసయశంఖరషచింణాభణ’ి, ఄడుదభు ఫాఱపాశకయఔయ ‘ఱక్షణయసయభు’, ఔచిభంచి తిభమన ‘శఔఱ 
ఱక్షణయసయశంఖరషభు’, ఒయుఖంట  భసభఔయ ‘ఔయణాఱక్షణయసయభు’, తృసనహధ తు య ంఔటయసత ధామతు 
‘చందరసూశారఱక్షణయసయశంఖరషభు’, దంతితు ఄపఔయ ‘ఱక్షణయసయశంఖరషభు’, ఄడడనభ ి భసభథాశ ‘శఔఱ 
ఱక్షణయసయభు’ తోదఱెైన ఱక్షణఔఽతేఱఱో నధనెఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱు ఱేళు.  

కసగస, ఔయగసయు నతభొకనె ‘ఫాఱఫో ధఙఛందశౄ’ ఄనె నతయుణో తియుతిఱోతు యౕర య ంఔటేఴుయ యఴుయథాయఱమ తృసర ఙయ 
భరిోధనశంశాఱో R. 1212 ఖఱ రతి ఔటునెథి. భసభఔఽవణఔయగసయు తభ యసయయసఱఱో న ఔుక శందభసభఱఱో 
ఈథాషభించిన ూయుఔళుఱ ఖరంతాఱఱోతు థాయఱఱో కొతుె కళేఱం అ ఔకథాతుఱో భాతరఫ  ఈధాెబ. యసభచిిిన అ 
థాయఱు ఄందఱో తప య భ ఔకడా ఱేళు. ఄందళఱి యసయంటునె ‘ఫాఱఫో ధఙఛందశౄ’ తియుతిఱో భనకూుపడె 
ఈఱబయంగస ఈనె ‘ఫాఱఫో ధఙఛందశౄ’ రణే ఄనెభాట శపవటం. ఄథ ిణధెాయౌ భసభఔఽవణఔయ ఄఱుి డె యౌంఖభఖుంట 
తిభమన ఔఽతి ఄతు కౌఱభి అంఛధ మఔయ ‘శఔయఔభసణ భఽతభు’ఱో ఙెతృసపడె. ‘శఔయఔభసణ భఽతభు’ కరరశా ఴఔం 1600 
ధాట  శందానం ఄబణ,ే ‘ఫాఱఫో ధఙఛందశౄ’ థాతుకూ భును, ఄంట,ే 16-ళ ఴణాతా ఈతాభసయాంఱో యనఱలహ ఈండాయౌ. 
ఄందఱో నధనె ఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱు ఱేళు.  

1923ఱో భడుకూ లహంఖన ‘శఔఱతూతిశభమతభు’న రఔట ంచినుపడె భసభఔఽవణఔయగసయు నఠఔిఱో -   

“ఫాఱఫో ధభతుము ఖయశంజీళతు మతుము శంథిఖాధాభభుఱు ఖఱ యొఔక చంథోఖరంథభున భుథరా భాతయ 
తూతిబూవణ ుయుయౖసయాయసయభుఱ నండు దయభు ఱుథాషఽతభు ఱబెయ” 

- (భానళయిౌఔయ యఙనఱు: ు.104)    

ఄతు ఄఔకడ భభొఔయధంగస యసర రసయు. యౕర య ంఔటఴేుయ యఴుయథాయఱమ తృసర ఙయ భిరోధనశంశాఱో ఈనె 
‘ఫాఱఫో ధఙఛందశౄ’ఔు ‘ఔయశంజీళతు’ ఄనె ధాభాంతయం ఱేద. అ రతిఱో యసయు నతభొకనె ఎధోె ఄూయుఫ నై 
కసయసయఱఱోతు థాయఱుధాెబ కసతు, భుథరా భాతయ తూతిబూవణ ుయుయౖసయాయసభసఱఱోతు థాయఱు భాతరం ఱేళు. అ 
భుథరా భాణాయథ ి థోయథాషయణఱు ఔయౌగని రతి య భొఔట  అంధరయఴుఔమాభివతేా  యసభ ి ఖరంతాఱమంఱో D. 705 (M. 
326) శంకయణో ‘చంథోఖరంథభు’ ఄనె నతభటి ఈనెథి. భసభఔఽవణఔయగసయు ‘భుథరా భాతయభు’ ఱోతుథి ఄతు ఈథాషభించిన 
దయఫ  ఄందఱో ‘భుథరా భసక్షశభు’ ఱోతుథిగస ఈథాషఽతఫ ై ఈనెథి. ఄందఱో తప అ దయం భభ ఔకడా ఱేద. 
‘భుథరా భసక్షశభు’, ‘భుథరా భాతయభు’ ఄనె నతయిఱో ఄంతగస ళయణాయశఫ తొ ఱేద కసఫట ట , తృసఠపేదం ఱేతు అ 



థోయథాషయణన ఫట ట, ‘చంథోఖరంథభు’ఱో ‘భుథరా భసక్షశభు’ ఄతు ఈథాషఽతఫ నై యౕభిృఔధ  భసభఔఽవణఔయగసయు 
‘భుథరా భాతయభు’ ఄతు నతభొకధాెయతు ఉళింళఙిన. ఄబణే, అ ‘చంథోఖరంథభు’ ఄనె ుశాకసతుకూ 
‘ఫాఱఫో ధఙఛందశౄ’ ఄనె నతయు ఱేద. థాతుకూ ‘శయుఱక్షణయసయభు’ ఄనె ధాభాంతయం ఱేద. తృో తూ, థాతుధ  
భసభఔఽవణఔయగసయు ‘ఫాఱఫో ధఙఛందశౄ’ ఄతు ళయళషభింఙాయనకొంట,ే ఄందఱోన నధనె ఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ 
నంచి థాయఱు ఱేళు.  

తోణాా తుకూ ‘ఔయశంజీళతు’, ‘శయుఱక్షణయసయభు’, ‘ఫాఱఫో ధఙఛందశౄ’ ఔటెధైా కసఔతృో బధా, నధనెఙోడెతు 
‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱునె రతి భాతరం ఆంతళయఔు యనఱిడుకసఱేదనెభాట.  

భభొఔ యచితరశతుెయ రసతుె ఔడా ఖుయుా ంఙకోయసయౌ. ‘ఔుభాయశంబళభు’ థిుతీమపాఖం తేదన భసభఔఽవణఔయగసయు 
తభ ఱగుటీఔఱో ఈథాషభింఫడున ఱక్షణఖరంతాఱ ట టఔన నతభొకధాెయు. అ నతభిియ:  

“ఄథయుణఙఛందభు, ఔయయసఖబంధనభు, ఔయఱోఔశంజీళతు, ఱక్షణయసయశంఖరషభు (న దాన), ఱక్షణయభోభణ ి
(య ంఔటఔయ), ఄపఔయమభు, ఔయఛధాఴరమభు (గోఔయుణ ఁడె) తోదఱఖునయ.”  

- (భానళయిౌఔయ యఙనఱు: ుట. 64)  

ఆందఱో ‘ఔయశంజీళతు’ ఱేద. అ యసా నంఱోకూ శభికొతాగస ‘ఔయఱోఔశంజీళతు’ ళచిి ఙేభింథ.ి థరతుతు ఖుభించి ఔయగసయు 
యసర మఱేద. భనకూుపడె యళభసఱు ణయెౌమళు. యనఱింకూ ణాతంబటుట  ‘ఔయచింణాభణ’ితు భసభఔఽవణఔయగసయు కొతుెఙోటి 
‘ఔయఱోఔచింణాభణ’ి ఄతు ళయళషభింఙాయు. ఄబణ ేఅ ‘ఔయఱోఔచింణాభణ’ిఱోన ‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱు ఱేళు. 
‘ఔయఱోఔశంజీళతు’ ఄనెథి ‘ఔయశంజీళతు’కూ భాయుగసధో ‘ఔయఛనశంజీళతు’కూ భాయుగసధో తృ యతృసటున ఈథాషభించినథె ై
ఈంటుంథి. న ై ఖరంథధాభాఱు ‘ఔమాయఱాశభు’ యభయూ శందయభంఱో ఈథాషభంిచినయ కసఔతృో బధా, అ 
‘ఔయయసఖబంధనభు’, ‘ఄపఔయమభు’, ‘ఔయఛధాఴరమభు’ ఖరంతాఱఱో ఔడా ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతు థాయఱు ఱేళు.   

న ైతు యసఔయంఱో ‘ఔయఛధాఴరమభు (గోఔయుణ ఁడె)’ ఄనెథి భుదరణథోవఫ ై ఈంటుంథి. ‘ఔయఛధాఴరమభు’, ‘గోఔయణఙఛందశౄ’ 
ఄనెయ భ ండ య భేుయు ఱక్షణఖరంతాఱు. ‘ఔయఛధాఴరమభు’ఱో నధనె ఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱు ఱేళు. 
‘గోఔయణఙఛందశౄ’ఱోన ఆపట  ళయఔు ఱతేంచిన థాయఱఱో నధనెఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతు థాయఱు ఱేళు.  

నధనె ఙోడెతు థాయఱఔు భసభఔఽవణఔయ గసయు రభాణీఔభించిన భ ండళ ుశాఔం ‘యణాెఔయభు’ ఄనెథి. అ నతయుణో 
కసళయఙఛంథోయసయఔయణాథి ఱక్షణఖరంథఫ థర ణఱెుఖుఱో ఱేద. ‘యణాెఔయభు’ ఄనె ధాభాంఴం ఔయౌగనియ ఖణళయు 
య ంఔటఔయ ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ ఔట , యనఱిటృభ ి యౌంఖన ‘శయయసంధరళఽతాయణాెఔయభు’ ఔట  – రలహదాఫ నైయ 
భ ండె ఈధాెబ. ఖణళయు య ంఔటఔయ ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ ఄంట ే - న ైతు భసభఔఽవణఔయ గసయు ఙనెహపన 
‘శయుఱక్షణయభోభణ’ిఱోతు ఔ పాఖఫ  కసతు, ఄథొఔ శుతంతరఔఽతి కసద. అ ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ఱోతు థాయఱ 



యవమాతుె తభసుత యళభియసా న. యనఱిటృభి యౌంఖన ఔఽతి ళఽతామతితృసర శఱ ఱక్షణశంఖరషం. ఄందఱో నధనెఙోడెతు 
‘ఔమాయఱాశభు’ నంచి ఈథాషయణఱు ఱేళు.  

గొప ండుతేడె, చితరఫంధఔయ ఄబన ణాయఖభసఛ తోదయౌ యచించిన ‘చంథోయణాెఔయభు’ ఈనెథ ికసతు, 19-ళ ఴణాతా 
తేథకిసఱంఱో యనఱలహన అ యఙన ఆఔకడ ఙయితూమం కసద. అ భాటఔు ళలతా  ఄందఱోన నధనె ఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ 
నంచి ఈథాషయణఱు ఱేళు.  

ఄందళఱి భసభఔఽవణఔయ గసభి దఽఱహటఱో ‘యణాెఔయభు’ ఄంట,ే తంఛాళూయు భయౘభసఛా శభోోజీ శయశుతీభషల్ 
ఖరంతాఱమంఱో ఈనె న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ ఄధ  ఄనకోయసయౌ. ఄథి భూడారసుయసఱ గొప 
శందానఖరంథం. ఄందఱో ‘ఔమాయఱాశభు’ నంచి థాయఱుధాెబ. అ థాయఱఔు ఛఖధాెథఔయ “నధనెఙోడెఁడె - 
ఔమాయఱాశభు‛ ఄతు ఔయ నతయున భుందంచి నతభొకనళఱలహనథే కసతు, ఎందఔధో ‘ఔమాయఱాశభు’ ఄతు ఆచిి 
ఉయుకొధాెడె. “నధనెఙోడెఁడె - ఔమాయఱాశభు‛ ఄతు ఔయ నతయున నతభొకనఱేద. ఄబధా, అమన ఆచిిన 
‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱన నధనె ఙోడెతు థాయఱుగసధ  భసభఔఽవణఔయగసయు భిఖరళింఙాయు. న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ 
ఄతు శందాత నతయున గసతు, న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ శందాతుంచిన ‘రఫంధయణాెఔయభు’ ఄనె నతయున గసతు అమన 
ఎందకో నతభొకనఱేద. తుఛాతుకూ ఔుభాయశంబళ నఠిఔఱోన, ఆతభసధ ఔయసయయసఱఱోన యసయు ఈథాషభించిన ఔతూ యతూ 
ఎయుఖతు ఄూయుఫ నై కసయసయఱఱోతు ఎధనె ధోె థాయఱు న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో ఈనెపట కర 
ఄయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ ఱోతుయ నతు యసభ నెడ ఙెపఱేద. ఆపట కర భసభఔఽవణఔయగసయు ఈథాషభించిన అ థాయఱఱో 
ఄధ ఔం న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో తప భభ ఔకడా ఔనఫడళు. ఄందళఱి ఔయగసభి దఽఱహటఱో 
‘యణాెఔయభు’ ఄంట,ే యసయు ఙెపఔతృోబధా - ‘ఔమాయఱాశభు’ థాయఱుధాెబ ఔనఔ న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ 
శందాతుంచిన ‘రఫంధయణాెఔయభు’ ఄతు తుభసా భింళఙి. ఄందఱోతు ఈథాషయణఱన ఄదిఔభించి తభసుతి 
ఄదాయమాఱఱో భయీ యుఱంగస యసర యసా న.    

ఆఔ, భసభఔఽవణఔయగసయు న ైతు నతభొకనె ‘ఄథయుణఙఛందభు’ భభీ ఛట ఱఫ ైన శభశయ. థాతున ై ళచిిన తయజనబయజనఱన, 
యసట  ఓగసభుఱన ధ తుఔకడ శతొక్షుంఙటం ఱేద. తృసయయంతిఔయసయశంఖరషం భాతరం ఆథ:ి ఄథయుణుడె నధనె ఙోడెతు 
‘ఔమాయఱాశభు’ నంచి థాయఱన ఄందఱో ఈథాషభించినటుి  అదాభసఱు ఱేళు. భానళయిౌ భసభఔఽవణఔయగసయు తభ 
శంఙమంఱో ఈనెదతు ఱుభాయుి  ఙనెహపన అ అథయుణమీాతుె ఎళయౄ ఙచి బయెుఖయు. ‘ఄథయుణ పాయతభు’ 
ఱోతుళతు యయధశందభసభఱఱో యసభిచిిన థో యథాషయణఱఱో ఏ థాయతుె ఏ ుశాఔంఱోనంచి తీశకొనెథర యసయు 
ఙెపఔతృోబధా, ఄయ ఙాఱా ళయఔు నఱుఖుభకిర ణయెౌలహన ుశాకసఱఱోతుయ . యసట ఱో కసధొఔ థాయతుె ఖుభించిన 
యభయూన తొక ుపడబధా యఱబణే 
http://www.siliconandhra.org/nextgen/sujanaranjani/feb12/vanmayacharitralo.html ఙడండు. 
‘ఄథయుణఙఛందభు’ఱో నంచి ఔుభాయశంబళ ఔయా నధనెఙోడెతు రశకూా ఔయౌగినదతు యసభచిిిన దయం ఈథాషయణ 
ఇధాట కర యయసథాశపదంగసధ  ఈనెథి. ుశాఔశాంగస థాతుతు ఙచినయసయు ఔకయౄ ఱేయు. అ ‘ఄథయుణఙఛందభు’ 

http://www.siliconandhra.org/nextgen/sujanaranjani/feb12/vanmayacharitralo.html


భాటఱెా ఈధాె ఄందఱో ‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱఱో థేతుతు ఄథయుణుడె ఎఔకడ ఏబే శందభసభఱఱో 
రయసా యంఙాడో  భసభఔఽవణఔయగసయు ఙెపఱేద.        

ఆఔ, ఖణళయు య ంఔటఔయ ‘శయుఱక్షణయభోభణ’ి యవమం తగయిౌంథి. తంఛాళూయు భయౘభసఛా శభోోజీ శయశుతీభషల్ 
ఖరంతాఱమంఱో థరతుఱోతు పాఖఫ ైన ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ యసర తరతేఱు భ ండె D. 695-696 ళయుశ శంకయఱణో 
ఈధాెబ. ఆథ ి యసళితయఙభతిరకసయుఱు, భరిోధఔుఱు ఉళించినటుి  ఔ రణేయఔఖరంథం కసద. ఖణళయు య ంఔటఔయ 
యచించిన ‘శయుఱక్షణయభోభణ’ి ఄనె నతయు ఖఱ ఔ ఫఽషఱిక్షణఖరంథంఱోతు అయళ ఈఱాి శం. అ ఄతేఛాా తయరేయౖసఱన ధ న 
‘ఖణళయు య ంఔటఔయ రఫంధభసఛ య ంఔటఴేుయ యఛమయఱాశభు: యసళితయ ఱక్షణ చితరఔయణాునయౕఱనభు’ ఄనె ధా 
లహథాా ంతఖరంథంఱో యళభింఙాన. ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ రతేఱు భ ండె భును కసకూధాడఱోతు 
అంధరయసళితయభవితేా  యసభ ి ఖరంతాఱమ (ధ ట  అంధరయసళితయభవితేా  రబుతు ుభసళశా శంఖరయౘఱమం, భిరోధన 
శంశా) శంఙమంఱో ఈండయే. 1960 దఴఔంఱో ఄదఽఴయఫ ైతృో మామట. ఆుపడె ఱేళు. తంఛాళూయుఱో ఈనె 
యసర తరతేఱఔు ఫ ైకోర హఱుమఱు ళ దైభసఫాదఱోతు అంధరరథశే్ రబుతు తృసర ఙయ భిరోధన శంశా యసభి యౌఖితుశాఔ 
పాండాగసయంఱో ఈధాెబ. యసట  లహాతి ఄంత శభుచితంగస ఱేద. అంధరయఴుఔమాభవితేా  యసభ ి ఖరంతాఱమంఱో 
తంఛాళూయుఱోతు రతేఱక ే కసగతిు రతయంతభసఱు భంచి లహాతిఱో ఈధాెబ. తంఛాళూయుఱో ఈనె ‘అంధర 
రయోఖయణాెఔయభు’ భంచి లహాతిఱో ఈంథి.   

తియుతిఱోతు యౕర య ంఔటేఴుయ యఴుయథాయఱమ తృసర ఙయ భరిోధనశంశాఱో D7284 శంకయ ఖఱ ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ 
కసగతిం రతి ఔటునెథి. ఆథి తంఛాళూయు రతిఔంటె కొంత తేనెఫ నైథి కసతు, ఙాఱా యఱుయనైన రతి. ఆందఱోన 
‘ఔమాయఱాశభు’ నంచి – తంఛాళూయుఱోతు ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ రతిఱో ఈనెయ  – అ భ ండె థాయఱే 
ఈధాెబ.     

తోతాంతొద భసభఔఽవణఔయగసయు ఙెనహపన 1) ఔయశంజీళతు, 2) యణాెఔయభు, 3) ఄథయుణఙఛందభు, 4) ఖణళయు 
య ంఔటఔయ ఱక్షణయభోభణ ిఄనె ధాఱుఖు ఖరంతాఱఱో న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ ఱోన, ఖణళయు 
య ంఔటఔయ యచించిన ‘శయుఱక్షణయభోభణ’ిఱోతు ఈఱాి శఫ ైన ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ఱోన భాతరఫ  ‘నధనెఙోడ 
ఔమాయఱాశభు’ఱో నంచి థాయఱు ఈధాెమనెభాట. ఇ ట టఔనంచి ఄఱపాయఱెైన ‘ఔయశంజీళతు’, 
‘ఄథయుణఙఛందభు’ ఄనె భ ండె నతయిన ణొఱగలితా  ‘ఔమాయఱాశభు’ కసళయం కరరశా ఴఔం 10-ళ ఴణాతా ధాట థ ి
కసళఙిననె తృౌభిుఔతఔు భుుప యసట యిౌతేందనెభాట.      

  3   
‘కఱాళుఱాశభు’: ఉఱఫధ  థాయళళి  

ఖణళయు య ంఔటఔయ తన ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ఱో ఈథాషభించిన థాయయౌయ: 



“ళ. ాఆాందకే నధనెచోడ కఱాళుఱాశాం – 

క. తృసతోతుదిగసాంభీయుయన్, రసదాకసభుకథాఫజరసజణేేలస 
మేదాధయయతతోృ రస, గసదేముతు భుతుళతాంశగసదమేు ళతున్. 
(తంఛాళూయు భయౘభసఛా శభోోజీ శయశుతీభషల్ ఖరంతాఱమంఱో D. 695 శంకయ ఖఱ ణాలతర రతి: (18-b) 
థెాతుతదళ అఔు యననఔ యనైున) 

“ళ. ాఆాందకే నధనెచోడ కఱాళుఱాశాం – 
క. నగజాత ధాయద నడి ళు, నాఁగఱే కసగిషభుాఁ జెాంథనిాఁ గతు షయుాఁడు ఱే 
నగళు వ ఱళు తుగుడాఁగాఁ థ,ి నెగాఁ ఫలకెన్ శతిక  భుతుక  ధామభు థో ాఁన్. 
(ఄథే రతి: (24-b) ఆయయనధైాఱుఖళ అఔు యననఔయనైున) 

యట ఱో తోదట  థాయతుె య ంఔటఔయ తృసర శ రఔయణంఱో ‘థ’ – ‘ధ’ ఱ ళయ్తృసర శఔు ఈథాషయణగస నతభొకధాెడె. 
భ ండళథాతుతు ఄయాతంద తృసర శఔు ఈథాషయణగస నతభొకధాెడె.     

న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ శందాతుంచిన ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో ‘ఔమాయఱాశభు’ నంచి ఈథాషభించిన థాయయౌయ.   

౧) (భదనశ్ తి –) కఱాళుఱాశభు 

వ. ఽథఱ ళుఴవాంబరసయథభున కెదయుగసాఁ ఫూతుపాంచె ధనలసవాఁడు ుళువాఁథేయుాఁ   
గసాంచధాచఱకసయుమకభునకు ళైసటిగసాఁ జేటటె  ధనళవాండు చెరకుళుఱుు   
నళుషతతృసళృణాశ్రభుమనకు లసాఁడి భుగిలాంచె ధనలసవాఁడు చిగుయుాఁదు 
నతులణాభయథానలసథి(?)ఫఱాంఫుఱ గెలనహాంచె ధనళవాఁ డ మయళి(?)ఫఱాంఫు(?)  

నటెి జగజటెిె భనమథాం డఖిఱఱోక 
భుఱకు లనరగ ాంగ, జీళుఱ భూఱకాంద 
భతతు యఱుళొై చిచ లనడఱతుమతాఁడు గఱాఁడ?ె 
మతతు మభుమఱాఁ ఫడకునె మతాఁడు గఱాఁడె. 
(తంఛాళూయు భయౘభసఛా శభోోజీ శయశుతీభషల్ ఖరంతాఱమంఱో D. 189 శంకయ ఔయౌగని ణాలతరరతి: (108/b) 
నటఎతుతదళ అఔు యననఔయనైున) 

౨) (ణాాంఫూఱానకు –) కఱాళుఱాశభు 

క. తఱతృో మాఁగ యుచ ఱారన, గఱుగున; లసతాంఫుాఁ గిిభుముాఁ గపభుాం జడెు; ధాాఁ 



కలళుటటె ; దగముాఁ జెడుాఁ ద, భుమఱభు థాయథాంఫు రసగభూఱభు ధయణని్.(142/b) 

౩) (ళుటఱక్షణభు –) కఱాళుఱాశభు 

క. ళిెభాంతుాఁడు గుణళాంతుాఁడు, దీభాంతుాఁడు యూముతుాఁడు దీయుాండుాఁ గఱా  
దాభుాండున గసళఱమున, థా భశ ాఁ గసభుాండు కసభతాంతరళులకేీ.(142/b) 

౪) (బదర దత్ కచచిభాయ తృసాంచాఱుఱు -) కఱాళుఱాశభు  

చ. ...         ...         ...         ...         ...         ...         ... 
...         ...         ...         ...         ...         ...         ...  
...         ...         ...         ..టెి మతాం డయుథేయాఁ గసాంచిముాం 
దడళకముాండ ధనపటి ళుధాంఫతు క ాఁగిటాఁ జేయప నాంతటన్.(144/b) 

చ. ణొడళుఱు లనటటె , శాంబరభభుణ ాఁ థిఱక ాంచ, భడుాంగు గటటె , న  ాఁ 
ఫడాఁ దడలో, థిాం న ర ాఁగి టటె డు ధేయుపఱు గటెిన టటె ాఁ, ఫ 
ఱకెడుధనడాఁ థొటటర తృస టొదళుాఁ, గిాంకకు జేగుర మ ై జెభయపాఁగసాఁ  
జిడభిుడిాఁ ఫ ాందాఁ గసాంత తి చేరినాఁ గూరిభు గఱకె ధేతుమున్.(145a/b) 

౫) (బదర దత్ కచచిభాయ తృసాంచాఱుఱు -) 

చ. ఱఱనఱు గ ాందరాతమళయుఱాం దభకచడని చెమువఱతుెమున్  
దఱాఁచి శఖీజనాంఫుఱకుాఁ దపక చెన పడులసయు ుణయజీ 
ళుఱు చెలమా భథళీృతు కళుాంగిల డాముడు ధాకు ళఱుపర ే
ఱదొ ఱాఁగు టటరాంగాఁఫో ఱు నటాఁ థోాఁళు భూాఁద యతిరయోగభుల్.(145b) 

‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో ‘ఔమాయఱాశభు’ నంచి ఐథాయు థాయఱన లుఔభించిధా, ఛఖధాెథఔయ ‘నధనెఙోడెతు 
ఔమాయఱాశభు’’ ఄతు యౕభిృకసఔఽతంగస ఔయ నతయున ఛోడుంచి ఙెపఱేద. ఄబణే ఖణళయు య ంఔటఔయ ‘అంధర 
రయోఖయణాెఔయభు’ఱో ‘‘నధనెఙోడ ఔమాయఱాశం’’ ఄతు ఈనెందళఱి అ భ ండ తేనెకసయసయఱు కసళతు; 
‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱోతు ‘ఔమాయఱాశభు’, ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ఱోతు ‘ఔమాయఱాశభు’ ఏఔఔయాఽకసఱతు 
భసభఔఽవణఔయగసయు పాయంచి, ‘ఔుభాయశంబళభు’ నఠఔిఱో ఈథాషభింఙటం ఛభగిిందనెభాట.   

1918ఱో య టృభి రపాఔయరసలహా ర గసయు ‘రఫంధయణాెళయ’తు యౄతృ ంథించినుపడె ఄందఱో నతుెఙోడతు ‘ఔమాయఱాశభు’ 
ఱోతుయగస 1) “తఱతృోమఁఖ యుఙ ఱారన”, 2) “ణొడళుఱు న ట ట  శంబరభభుణో”, 3) “ఽథఱ యఴుంబభసయథభున 



క దయుగస”, 4) “యౕరభంతేఁడె ఖుణళంతేఁడె” ఄనె ధాఱుగంిట తు భాతరఫ  లుఔభింఙాయు. భసభఔఽవణఔయగసయు ఙనహన 
“ఱఱనఱు కొందర తామతేఱన్” ఄనె థాయతుె ఖరళింఱేద.       

ఛఖధాెథఔయ ఈథాషభించిన ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథగిస ఈథాషభించిన “యౕరభంతేఁడె ఖుణళంతేఁడె” ఄనె థాయతుె 
భసభఔఽవణఔయగసయు ఎందకో ఖరళింఱేద. ఖణళయు య ంఔటఔయ ‘శయుఱక్షణయభోభణ’ిఱో ‘ఔమాయఱాశభు’న 
ఈథాషభింఙాడతు ఙనెహపనపట కర, ఄందఱోతు అ థాయఱన అమన ఈథాషభింఱేద.  

న ైతు భసభఔఽవణఔయగసయు ఈథాషభించిన “ఱఱనఱు గొందరాతమళయుఱం దభఔడున” ఄనె దయం ఛఖధాెథఔయ 
‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో ఈనెథ ి కసతు, ఄఔకడు యౕభిృఔఱో ‘ఔమాయఱాశభు’ ఄనె ఔఽతితుభేాయఔ ఱేద. థాతుకూ న ైననె 
“ణొడళుఱు యనటుట , శంబరభభుణోఁ థఱికూంఙ” ఄనె థాయతుకూ భాతరఫ  ‘ఔమాయఱాశభు’ ఄనె తుభేాఴం ఈనెథి. థాతుకూ 
తభసుత ఏ తుభేాఴభూ ఱేఔుండా ఈనె “ఱఱనఱు గొందరాతమళయుఱం దభఔడున” ఄనె థాయతుె అమన 
‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథగిస ఈథాషభింఙాయు. 

భసభఔఽవణఔయగసయు ఙనహన తృసఠం ఆథి: 

చ. ఱఱనఱు కొాందరాతమతుఱాం దగాఁగూడినచెమువఱతుెముాం 
దఱాఁచి శఖీజనాంఫుఱకుాఁ దపకచెన పడు లసయు ుణయజీ 
ళుఱు చెల మాభుతూళృతు కళుాంగిల డాముటట కసక ణాలమకీ 
ఱదొ ఱాఁగిన తీయుగీయు నటథోళు ధాకు యతిరయోగభుల్.  

‘రఫంధయణాెఔయభు’ యసర తరతిఱో ఈనె అ దయతృసఠం ఆథి:  

చ. ఱఱనఱు గ ాందరాతమళయుఱాం దభకచడని చెమువఱతుెమున్  
దఱాఁచి శఖీజనాంఫుఱకుాఁ దపక చెన పడులసయు ుణయజీ 
ళుఱు చెలమా భథళీృతు కళుాంగిల డాముడు ధాకు ళఱుపర ే
ఱదొ ఱాఁగు టటరాంగాఁఫో ఱు నటాఁ థోాఁళు భూాఁద యతిరయోగభుల్. 

చితరఫ భంట,ే అంధరయఴుఔమాభివతేా  యసభి ఖరంతాఱమంఱో D. 705 (M. 326) శంకయణో ‘చంథోఖరంథభు’ ఄనె నతభటి 
ఈనె యసర తరతిఱో ఆథి ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథిగస కసఔ, పాశకయ న రఖ్డ యచించిన ‘యయసఱంకసయభు’ ఱోతుథగిస 
ఈథాషభింఫడుంథి. ఄఔకడు తృసఠం ఆథి: 

చ. ఱఱనఱు గ ాందరాతమళయుఱాం దభకచడని చెమువఱతుెమున్  
దఱాఁచి శఖీజనాంఫుఱకుాఁ దపక చెన పడులసయు ుణయజీ 
ళుఱు చెల మాభుతూళృతు కళుాంగిల డాముడు ధాకు ళఱుపర ే



ఱదొ ఱాఁగు టటరాంగాఁఫో ఱు నటాఁ థోాఁళు భూాఁద యతిరయోగభుల్.  

1989ఱో అఙాయయ కొయితృసట  యౕరభసభభూభిా గసయు రఔట ంచిన ‘రఫంధయణాెఔయభు’ రతయంతయంఱో ఆథ ేదయం పాశకయుతు 
‘ఴఽంగసయ యణాెఔయభు’ ఱోతుథగిస ఈథాషఽతఫ  ైఈనెథి. ఄఔకడు తృసఠం ఆథి: 

చ. ఱఱనఱు గ ాంద రాతమళయుఱన్ దభకచడిన చెమువ ఱతుెమున్  
దఱాఁచి శఖీజనాంఫుఱకుాఁ దపక చెన పడులసయు ుణయజీ 
ళుఱు చెలమా భథళీృతు కళుాంగిల డాముడు ధాకు ళఱుపర ే
ఱదొ ఱాఁగు టటరాంగాఁఫో ఱు నటాఁ థోాఁళు భూాఁద యతిరయోగభుల్.           

న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథిగస ఈథాషభించిన 

క. ళిెభాంతుాఁడు గుణళాంతుాఁడు, దీభాంతుాఁడు యూముతుాఁడు దీయుాండుాఁ గఱా  
దాభుాండున గసళఱమున, థా భశ ాఁ గసభుాండు కసభతాంతరళులకేీ. 

ఄనె దయఫ  యౕరభసభభూభిా గసయు రఔట ంచిన ‘రఫంధయణాెఔయభు’ రతయంతయంఱో ఇ యధంగస ఈనెథి: 

క. ళిెభాంతుాఁడు గుణళాంతుాఁడు, దీభాంతుాఁడు యూముతుాఁడు దీయుాండుాఁ గఱా  
దాభుాండున గసళఱమున, థా భశ ాఁ గసభుకుాఁడు కసభతాంతరళులకేీ.(దయశాంఖ్య. 1)  

ఆథగిసఔ యౕరభసభభూభిాగసభి రతయంతయంఱో “యటఱక్షణభు – ఔమాయఱాశభు” ఄనె యౕభిృఔణో భభ ి భూడె థాయఱు, 
“యటఴఽంగసయభు” ఄనె యౕభిృఔణో భ ండె థాయఱు, “ఔుట ఱయ ఴయ ఱక్షణభు” ఄనె యౕభిృఔణో ఔ దయం, “య ఴయభాత” ఄనె 
యౕభిృఔణో ఔ దయం, “బదర దతా ఔచిభాయ తృసంఙాఱుయు” ఄనె యౕభిృఔణో ఔ దయం, “చితాితు”, “షలహాతు”, ఴంఖితు”, 
“థిమతు” ఄనె యౕభిృఔఱణో కొకఔకట  ళంతేన తోతాం ధాఱుఖు థాయఱు, “ఫాఱఔు”, “మౌళనఔు”, “తృరౌ ఢఔు” ఄనె 
యౕభిృఔఱణో భ ండేలహ ళంతేన తోతాం అయు థాయఱు, “ఱోఱఔు” ఄనె యౕభిృఔ కూరంద ఔ దయం ‘ఔమాయఱాశభు’ నంచి 
ఈధాెబ. ఆయ తోతాం ఆయయన ై థాయఱు. చిళభగిస “ఔభిమ” ఄనె యౕభిృఔణో ఆంథాఔ ఈథాషభించిన “ణొడళుఱు యనటుట , 
శంబరభభుణోఁ థిఱకూంఙ” ఄనె దయం రతయంతయంఱో ఇ కూరంథి యౄంఱో ఈనెథి: 

చ. ణొడళుఱు న టెి శాంబరభభుణ ాఁ థిఱక ాంచ, భడుాంగు గటటె ాఁ ఫ  ాఁ 
ఫడాఁ దడ లోయుచాఁ థెాం న ర ాఁగి టెద ధేయుపఱు గటెిన టటె ాఁ ఫ 
ఱకెడుధనడాఁ థొటటర తృస టొదళుాఁ, గిాంకకు ఫ గెిఱ మ ై చెభయపాఁగసాఁ 
జిడుభుడిాఁ ఫ ాందాఁ గసాంత తిాఁ చేరిన కచరభిు గఱకె ధేతుమున్. 



ఇ రకసయం ఱెఔకయ లతా  - ఖణళయు య ంఔటఔయ ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ఱో “నధనెఙోడ ఔమాయఱాశభు’ నంచి 
ఈథాషభించినయ భ ండె, న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో ‘ఔమాయఱాశభు’ ఄనె యౕభిృఔణో 
ఈథాషభించినయ ధాఱుఖు, ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱోధ  భసభఔఽవణఔయగసయు ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథగిస ఉళించినథొఔట , 
‘రఫంధయణాెఔయభు రతయంతయభు’ ఱోతుయ ంథొతమథి – తోతాం ‘ఔమాయఱాశభు’ నంచి భనఔు ఱతేంచినయ 
ఆయయనైఅయు థాయఱనెభాట.   

  3   
గణానగతికోకు్ ఱు 

ఔయాఽతుకసఱాదఱ యఴథిభఔు ఄతీతేడెనై ఔయశంజీళతుకసయుడె, ఄశఱు ఫుడఫ  బదరంగస ఱేతు ఄథయుణుడె 
నధనె ఙోడెతు ఔుభాయశంబళ - ఔమాయఱాశ కసళయథాయఱన ఱక్షయయఔభింఙాయతు భసభఔఽవణఔయగసయు తుభిుచికూతౄంగస ఙనెహపన 
యవమం ఆుపడె ఄదఔిభింఫడెతేనెథి.  

ఙభతిరకసతఔిుఱు ననెమాథయుణుయౌదాయౄ శభయసభబఔుఱతు పాయంచిన భోజుఱయ. 1895ఱో ఔయగసభ ే ‘అంధరపావన 
ఖూభిిన ముధాయశభు’ ఄనె యసయశంఱో –  

“ననెమబటుట  భయౘపాయతభుఁ థతెుఁగింఁ ఫరా యంతేంచినుపడే మథయుణాఙాయుయఱున థెతుంగింఁ 
థొడంగిముండెన. యసఖనరసశనఁ డాయణయయుభున యడెళఁగస నథయుణాఙాయుయఁడె ఔయణయుభున 
ళదఱెన. కసఱభుల ఱిఁగసఁ థఔికనయో భమాజి థానన పాయతభు తోదట నండు యసర ముటఔంటె యభదాిభ ి
తృ తాభుఱఱో ధ థాతుధననై ూభిాఙేముటమ పాళయభతు మూళించి భపేరకసయశంఔయభున 
ఱక్షణథోవభుఱున ఱేతు ననెమ బటాట యఔుతు పాయతఫ  భశిభానహా  ధొంథింఙటఔుఁ దఱఁఙెనతు 
ణోఁఙఙనెథి." 

- (భానళయిౌఔయ యఙనఱు: ు.456)          

ఄతు అధాట  తభ ఉషన రఔట ంఙాయు. ననెమఔు శభకసయౌఔుడెనై ఄథయుణుడె యచించిన చందశౄఱో 
‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు థాయఱుధాెమనె రతితృసదన ళఱి నధనెఙోడెడె కరరశా ఴఔం 11-ళ ఴణాతా ఔంటె భునట యసడతు 
యసదింఙటం ఛయుఖుతేంథి. కసతు, శంశకఽతభయౘఔళుఱఱో ఄగేరశయపాశభానడెైన క్షఫే ందర తు ‘ఔఱాయఱాశం’ అంధర 
ఔమాయఱాయసతుకూ భూఱఫ  ఖనఔ ఄబణే, కరర.ఴ. 1029 – ‘64ఱ భధయ కసయౕమభసతుె భతిృసయౌంచిన ఄనంత నభేందర తు 
అయసా నంఱో ఈనె అ భయౘఔయఔంటె నధనె ఙోడెడె ఔతూశం ఔ ఴణాతాకూ తభసుతియసడె కసఔతపద. ఇ యనైవభాయతుె 
ఖుభ ాభిగనిందళఱిధ  భసభఔఽవణఔయగసయు భ ండె కసయసయఱన శభితృో యౌి, యసట కూ ళశా యసభయం ఱేదతు తుభసా భింఙకోళఱలహ 
ళచిింథి. నధనెఙోడెడె తుఛంగస క్షేఫ ంథరా నయసదఔుడ ే ఄబణే, అమన ననెమయగసభకిూ ూయుతయుడనె 
యతుయణమాతుకూ అ భోజుఱోి ధ  భూఱఙఛేదం ఔయౌగథేి.  



ఆంతకర శంశకఽత ‘ఔఱాయఱాశం’ ఔతాకసళయం ఄళుధా? కసథా? ఄంట,ే క్షేఫ ందర డే శుమంగస ఄనె భాటయౌయ -   

కేలీభమాః వహమతళుఱాశకఱాభిరసభాః, శరసవఴిమాన్య కఱా రకటరథీాః  
ఱోకోథఴేళువమాః శకతాళుచిణ ర  , బూమాత్ శణాాం దయతఏవ కఱాళుఱాశాః. (10-42) 

(ధాధాయదాఱ భధోఛాకేయఔఱాతృసఱన ఏఔయుళున టేటథి, యఱాశజీళనఱు ఏ యధంగస యౌకాయనబయసతుె తృ ందతేధాెభో 
యళభింఙథే,ి ఎఱియసయు అఴరబందగని యలహఔ ఔలఱన యనఱుఖుఱోకూ ణఙెేి థి, ఱోకసతుకూ యదితుఱతధూయుఔంగస 
భంచిఙడెడఱన ఫో దింఙథే,ి యోఖుయఱు ళయళషభింళఱలహన తీయుణనెెఱన ధ భపే అశకూాఔయఫ నై ఔథఱణో యంతగొయౌనతథ ి
ఄబన ఇ శయుఔమాయఱాశఔథనం శఛజనఱఔు నరతితు ఔభేి  భంచి లతెళతిేతు ళంట థి ఄఖుగసఔ!)      

క్షేఫ ందర డె ఆంత శపవటంగస తన కసళయంఱో ళతిఫో ధయౄఫ ైన ఔతాంఴ యదయభానతన ఖురించి ఄనగట ంచిధా, 
భసభఔఽవణఔయగసయు ణెఱుఖు ‘ఔమాయఱాశభు’ఱో భాతరఫ  ఔతాపాఖం ఈనెదతు,  

“... శంశకఽతభున థాతుఱోఁ ఖతాంఴభుఱు ఱేఔుండెటము ...” 

ఄతు యసర మటాతుకూ కసయణం ఏతటో ణయెౌమద. ఔయగసభ ి ఇ తుభేారసతుె యభయూఔుఱు, యసఘమమఙభణిరా శఔుా ఱు 
తృసర భాణయపాళంణో ఓదఱథాఱిటఫ  గసతు – ణాఫ  ై శుమంగస భిరోదించినటుి  ఔనఫడద. ఙాఖంట  రవేమయ గసయు 
1946 ధాట  ‘అంధరఔయతయంగణి’ి తోదట  శంుటం (ు.173)ఱో, “క్షేఫ ందర ఁడె ఔమాయఱాశ భన థి శయ్ఱ 
కసళయభున శంశకఽతభున యచించిముధాెఁడె. కసతు బథ ి మా ఖరంథభున కసందరరఔయణఫ నైటుి  ఖనపటటద. 
క్షేఫ ందర ఁడె కరర.ఴ. ౧౦౨౦-౧౦౬౦ కసఱభుయసఁడె.” ఄతు యసర రసయు. ఄనంతభమీ ఙభితరకసయుఱు, యభయూఔుఱు ఆంతఔంట ె
ఇ యవమాతుె ఄదఔిభించి తథయతతాయయయ ఙన ఙమేఱేద. అఙాయయ యయసు యౕరషభి గసయు ‘ఄఱఫాకసళయదయభుకసా ళయ’ 
(ు.49)ఱో, “క్షేఫ ందర డె శంశకఽతంఱో యచించిన ఔమాయఱాశభధ  ఖరంథం ఔట  ఈనెథి. కసతు ఄందఱో ఔతాంఴఫ తొ 
కసనభసద. నధనెఙోడెతు ఔమాయఱాశంఱో భాతరం ఔతాపాఖం ఔతునహశా ంథి. ఄందళఱి నధనె ఙోడెతు ఖరంథం క్షఫే ందర తు 
ఖరంతాతుకూ ఄనయసదం కసదతు ఙెపళఙి” ఄతు యసర రసయు. ఆళతూె మాణామాతథంఱో యసగని గసణానఖతికోఔుా ఱు.  

  4   
‘కఱాళుఱాశభు’ కసళయకయ్ నధనెచోడుడు గసక ఫథెొ  బూతృసఱుడు కసళచచధా?   

ఆథొఔ శభికొతా శభశయ. ‘ఔమాయఱాశభు’ నధనెఙోడెతు యఙనఫ  గసతు, అ నధనెఙోడెడె శరలహదాఫ నై ఔుభాయశంబళ 
కసళయఔయా గసఔ ‘శభతి ఴతఔభు’ యఙబత ఄబన ఫథెాన కసళఙినతు ఔ ఄతేతృసర మం. ‘శభతి ఴతఔభు’ ఫథెాన 
ఔఽతి కసదనె యసదం ఈండధ  ఈనెథి. 1910ఱో ఫథెా  బూతృసఱుతు ‘తూతిరసశారభుకసా ళయ’తు, 1923ఱో భడుకూ లహంఖన 
‘శఔఱతూతిశభమతభు’న రఔట ంచిన భసభఔఽవణఔయగసయు ఫథెాన శభతి ఴతకసతుె యసర లహ ఈండఔతృో ళఙినతు, ఄథ ి
తైభఔయ ఔఽతి కసళఙినతు, అ తైభన య భుఱయసడ తైభధా? ఙదెఱుయసడ తైభధా? ఄతు భియౕయౌంగస దక్షయసట  



తైభన ఄతు ఄతునహశా నెదతు, ఄబణే ణెఱంగసణంఱో ఈనె య (ఱే)భుఱయసడణో తైభఔయకూ శంఫంధం ఱేదతు ఙెపటం 
యసధయం కసదతు ఄతేతృసర మడాడ యు. నధనె ఙోడెడే ఫథెాన కసళఙిధా? ఄతు భయిౕయౌంచి, ఫథెాన భ ండళ నధనెఙోడెడతు, 
నధనె ఙోడెతు ళంఴంఱో కొతుె తభసఱ తభసుత ుట ట  ఈండళఙినతు, ఫఛెయసడఱో థొభకిూన కరరశా ఴఔం 1050 ధాట  ఔ 
రసశనంఱోతు ‘ఫొ దాన ధాభసమణథళేుడె’ ఫథెాన కసళఙినతు యసర రసయు. ఄంతఔు భుననత ‘ఔుభాయశంబళభు’ నఠిఔఱో 
కరరశా ఴఔం 902 ధాట  తెఙయిౌ రసశనం నధనెఙోడెతు కసఱతుయణమాతుకూ, తెఙయిౌకూ 50 ఫ లైీ దయంఱో తేంగసతీయంఱో 
ఈనె ఄఱంుయంఱోతు అదాభసఱు నధనెఙోడెతు ఖుయుయననై భయిౌకసయుజ నయోగి కసఱతుయణమాతుకూ ఈఔభియసా మతు 
యళభింఙాయు. భరిోధఔుఱు న దఙయెుఔభి రసశనంన ైతు దఽఱహటతు కేంథరరఔభించి, యయసథాశపథాఱెైన ఇ రసశధాఱ యళభసఱన 
ఛాఖరతాగస భియౕయౌంనందళఱి యసళితయంఱో నధనెఙోడెతు ఖుభించి, భయిౌకసయుజ నయోగితు ఖుభించి ఎధోె తృ యతృసటు 
తుయణమాఱఔు ుధాథ ిఏయపడుంథి. అ రసశనయయసదయరేయౖసఱన, భయిౌకసయుజ నయోగి ఙభతిరన భభొఔ యసయశంఱో యళభియసా న.  

తెఙయిౌ క్షతేరఙభతిరన యచించిన రసశనభిరోధఔుఱు ఖడుమాయం భసభఔఽవణఴయమ గసభి అతమఔథ ‘ఴతతరభు’న ఆటీళఱ 
ఙదళుతేండగస, ఇ భాటఱు ఔనఫడాడ బ:  

“(తెఙయిౌ) గొప క్షతేరభు ... శాఱభళభి తప ఆఔకడ ఙాభతిరఔ యరేయౖసఱుగసతు, యసశా యఱపయరేయౖసఱు గసతు ఱేళు. 
ఄబణే అఱమాళయణఱో ఔ యఱారసశనభునెథి. ఄథ ిఎఔకడో  ఈనె భసతీభసా తుకూ శంఫందించినథి. ఎళభో ఆఔకడ అ 
రసశధాతుె న ట టధాయు. ఄందఱో ఔమాయణ ిఙాలైఔయభసజు ణెైరఱోఔయభఱుి తు దండధామఔుడె చిదాన ఙోలైడె 11-ళ ఴణాతాఱో 
ఙేలహన థానయవమభునెథి. 20-ళ ఴణాతాఱో ళనభిా శంయసా నంఱో ఈనె గొప ండుతేఱు భానళయిౌ 
భసభఔఽవణఔయగసయు తోదట భసఛకరమళయళయౘభసఱు ఙశా ండేయసయు. అమన గొప భిరోధఔుఱుగస శరలహదా ఱు. 
ళనభిా నండు ‘యశమఽతఔళుఱు’ ఄధ  ఖరంథభాఱన తృసర యంతేంచి యౕరయంఖభాయౘతమయం, తిభమ బూతృసఱుతు ఄనయఘభసగళం 
తోదఱెైన ఖరంతాఱన యనయౌకూతీలహ భవికభించి రఔట ంచిధాయు. అ భాయౌఔఱోధ  “నధనెఙోడెతు ఔుభాయశంబళం” ఄధ  
కసయసయతుె రఔట శా  ఇ కసళయం ననెమఔు తృసర చీనఫ నైథి ఄతు యసర లహధాయు. ణెఱుఖు ండుతఱోఔంఱో యసథోయసథాఱు 
ఙెఱభేగధిాబ. అమన తన యసదనన శభభిాంఙకోళటాతుకూ ఙనహన ఈతేా ఱఱో ఇ తెఙయిౌ రసశనం 
భుకయఫ ైనథి. రసశనం 11-ళ ఴణాతా ధాట థి. కసతు ణొతమదళ ఴణాతాకూ తీశకొతుతృో ఫడుంథి. రసశనఔయా చిదాన ఙోడెడెణై ే
ఫథెాన ఙోడెతుగస ఙెపఫడుంథి. ఄంట ేనధనె ఙోడెతు తండుర ఫథెాన ఄతు భుడున ట టధాయు. అ చిదాన ఙోడెతు రసశధాఱు ఙాఱా 
రఔట ంఙఫడుధాబ. భానళయిౌ యసభళింట  భయౘండుతేఱు ఄటాి  ఙమేభసద. అంధర యఴుయథాయఱమంఱో ణెఱుఖు 
తృ ర  శర్ కొయితృసట  యౕరభసభభూభిా గసయు ఔుభాయశంబయసతుె భానళయిౌయసభే భసలహ నధనెఙోడెతు నతయు న ట టధాయతు ఔ 
ఖరంతాధ ె భసలహధాయు. ఆథి చితరం కసథా!” 

- ఴతతరభు: ుటఱు 221-2.           

ఫషృఴః ఛాా కసదాభితంగస యసర లహనందళఱి, భుదరణథోయౖసఱ భూఱాన ఴయమగసభి ఈథాఘ టనఱోన కొంత శంథఖాిత ఈనెథ ి
కసతు, తెఙయిౌ రసశనం ఄనుమయవమంఱో ఏయపడున యనైయుథాా యఱన యసయు ఖుభిాంఙాయనెథ ి శపవటం. తెఙయిౌ 
రసశనంఱోతు నధనె ఙోడెతుణో ఫథెా  బూతృసఱుతు ఙభతిరఔు శంఫంధం ఱేదనెథి శపవటం.   



ఫథెా  బూతృసఱుతుకూ నధనెఙోడెడతు తయుదం ఈనెదనె యరసుశం భూఱాన ఄటు ఔుభాయశంబళ ఔయాణోన, ఆటు 
శభతి ఴతఔం యవమంగసన ఄనుమం ఏయపడు ఄథి ‘ఔమాయఱాశభు’ ఔయాఽతుయయసథాతుకూ థాభతిీలహంథి. 
రసశధాదాభసఱణో తృ ందడతు అ ఄనుమం ఆతభతేభసదాభసఱణో శభిడెతేంథేమో ఙడాయౌ.   

‘నధనెఙోడెతు ఔుభాయశంబళభు తృసర చీనఖరంథభా?’ ఄనె యభయూఖరంతాతుె 1983ఱో రఔట ంచిన అఙాయయ కొయితృసట  
యౕరభసభభూభిా గసయు ఇ ఔమాయఱాశ కసళయఔయాఽతుం యవమాతుె ఔడా ఙభిించి, ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱోతు 
‘ఔమాయఱాశభు’, రయోఖయణాెఔయభు’ఱోతు ‘ఔమాయఱాశభు’ ఔట  కసళతు, అ భ ండుంట  ఔయాఱు య భేుయతు భ ండె 
భుకయఫ ైన యసధయతుభేారసఱన రతితృసథింఙాయు. యసభి దఽఱహటఱో 

1)న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో ఈథాషఽతఫ నై ‘ఔమాయఱాశభు’ ఔతాకసళయం కసద. ఄథొఔ 
కసభరసశారఖరంథం.  
2)ఖణళయు య ంఔటఔయ ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ఱో ఈథాషఽతఫ ైన ‘ఔమాయఱాశభు’ కసభరసశారఖరంథంకసద. ఄథొఔ 
“ధాధాుభసణఔతాయఱాశభు” ఄబన ఔ శుతంతరకసళయం.  

ఄందళఱి న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ, ఖణళయు య ంఔటఔయ నతభొకనెయ భ ండ తేనెళశా కసఱెైన తేనెకసళయరపథేాఱు 
(ు. 244-5ఱు) ఄతు యసభి రతితృసదన.   

కసభరసశారఫ నై ‘ఔమాయఱాశభు’ ఎళభిథో  న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ఙెపఱేద. కసళయభాతరఫ నై ‘ఔమాయఱాశభు’ 
నధనె ఙోడెతుదతు ఖణళయు య ంఔటఔయ ఙెతృసపడె. ఄందళఱి ఇ కసళయ ఔమాయఱాశం ‘నధనెఙోడ నభేందర డె’ ఄనె 
భసయమతయుథాతుె ఔయౌగని ఫథెా  నఽతృసఱుతు యఙన కసళఙినతు యౕరభసభభూభిా గసయు ఉళింఙాయు. భడుకూ లహంఖన 
‘శఔఱతూతిశభమతభు’ఱో ఈనె ఫథెా  నఽతృసఱుతు భూడె థాయఱన, ‘తూతిరసశారభుకసా ళయ’ఱోతు భ ండె థాయఱన తభ 
తుయణమాతుకూ అదాయం ఙేశకొధాెయు. అ థాయయౌయ:  

‘ఫథెాన తూతి’ ఱోతుయగస భడుకూ లహంఖన ‘శఔఱతూతిశభమతభు’ఱో ఈథాషభించినయ: 

క. ళైసదిాంాఁ గడిాఁథి ఴతుర ఱ, ళైసదిాంచిన ఫలభు ళఽథ తుజక్షతిిజనఱన్ 
ఫాదిాంచ కాంటకుఱాఁ ఫతి, ళోదిాంతుధాాఁడు నతుెచోడనరేాంథార !(1-113) 

క. తనకెనెాఁ డుాండిమున ద, కెతు బఽతుయఱాఁ ఫ యుగ భనాఁగసాఁ జనద రయో 
జనభునకుాఁ దగిన లనఱ య, చచనథి నరేఴవయుాండు నతుెచోడనరేాంథార !(2-420) 

క. భనాఁ గ రయేతు జీతభు, దతుమాఁగ తుచచనథి య ాంత దమగలెన ధే  
యతులసతు ధనరతనభునకుాఁ, జొనుట దయెమభు నతుెచోడనరేాంథార !(2-421)  



ఫథెా  బూతృసఱుతు ‘తూతిరసశారభుకసా ళయ’ ఱోతుయగస భడుకూ లహంఖన ‘శఔఱతూతిశభమతభు’ఱో ఈథాషభించినయ:  

క. బూగుణ భలగి చరెాఁగ, ధోుట కయుణిాంచి భన ధోుట జడుాఁడె  
కోరళైసదగుణభుఱు, శతు తి తియ  నతుెచోడనరేాంథార !(1-10) 

క. శతి కాంటట నఫఱ ళశభతి, శతి తిఱేకునెాఁ జెడద శతయభు దాతీర 
తి ఱేతుధాాఁడు శదయ, ళృచుతి ళశభతి కాండుర  నతుెచోడనరేాంథార !(1-48)         

అ భోజుఱోి  “ఔుభాయశంబళ కసళయం భానళయిౌ యసభి యఙన” ఄనె యసభ ియసదదోయణఱిో కొటుట కొతుతృో బన యభయూఔఱోఔం 
యసయు ఙలేహన ఇ భుకయఫ నై రతితృసదనన ట టంఙకోఱేద. తథయతతాయయయ ఙనన ఙేమఱేద. 

  4   
ఫథెొ  బూతృసఱుతుక  ‘నతుెచోడుడు’ ాఄనె బియుదాం ఉనెథా?  

‘నతుె’, ‘నధనె’ఱన భసయమాఱుగస లుఔభింఙటం పాళయఫ  ఔనఔ ‘తూతిరసశారభుకసా ళయ’ ఱోతు నతుెఙోడెడ ేఖణళయు 
య ంఔటఔయ ఙనెహపన ‘ఔమాయఱాశభు’ కసళయఔయా నధనెఙోడెడె కసళఙినతు యౕరభసభభూభిా గసభి ఉష. చితరఫ భంటే, ఇ 
యవమంఱోతు ఔ శంథిగసా ంరసతుె యసయౄ ఖభతుంఙఔతృో ళటం. అ యవమాతుె యళభయిసా న.  

1923ఱో భసభఔఽవణఔయ గసయు భడుకూ లహంఖన ‘శఔఱతూతిశభమతభు’న రఔట ంఙాయు. నఠఔిఱో థాతుకూ భూఱఫ ైన 
“కసగతిు శంుటం” రతితు ఄభయచింత శంయసా నం ఄదితి యౕరభంతే భసఛా భుఔకయ లణాభసభ బూతృసఱ 
ఫషదాయుయసయు తభఔు దమఙేలహనటుి  ఙెతృసపయు. ఄథి “ఱేకఔథోవశషశరభిూభతిఫ ై” ఈండటం ళఱి ఔయగసయు థాతుతు 
‚శళభించి” భుథిరంళఱలహళచిింథి. అ ‘శళయణ’ఱో భూఱంఱో ఱేతు ఎధోె ‘ూయణ’ఱు యసభి భుదరణఱో 
ఙోటుఙేశకొధాెబ. ణాభు ఙేలహన ూయణఱన ఔయగసయు తభ భుదరణఱో ఔుండయ్ఔభించి ఙఱేద. యసర తరతితు 
ఙడతుయసభికూ అ ూయణఱన ఖుభించి ణయెౌలత ఄళకసఴం ఈండద. 1979ఱో అంధర యసళితయ ఄకసడతొ క్షయన 
తుడెదయోఱు య ంఔటభసళు గసయు ‘శఔఱతూతిశభమతభు’న ునయుమథిరంచినుడె అ ‘ూయణ’ఱఱో యసఘమమఙభతిరఔు 
భుకయఫ ైన కొతుెంట తు యళభించి ఙతృసయు. ఔ లశదయంఱో భుతృసపతిఔ భుయుశం ఔయగసభి ూయణే. ఄఔకడ 
ఔుండయ్ఔయణం ఛయఖఱేద. ఄటుళంట య ఎధోె ఈధాెబ. కొతుెఙోటి థాఱు, కొతుెఙోటి ూభిా తృసథాఱు, కొతుెఙోటి 
థాయఱఔు థాయఱు ఈధాెబ. “ఔయగసభే ఇ ూయణభుఱన గసయంచిభి” ఄతు య ంఔటభసళుగసయు ఙెతృసపయు. ఔయగసయు 
ణాభు ఙలేహన ూయణఱన ఔుండయ్ఔభించి ఙఔతృో ళటం శభ నై భవికయణయదానం కసద‛ ఄతుఔడా ఖట టగసధ  ఙెతృసపయు.  

ఄభయచింత శంయసా నం నంచి ఔయగసభకిూ ఱతేంచిన భునట  అ కసగితు రతి ఆుపడేభబంథో భనఔు ణయెౌమద. 
ఔధాట  ుభసతనఫ నై ఏథో రతికూ నఔఱుగస యౄతృ ంథనిటుి నె ఄభయచింత శంయసా నం యసభి అ కసగతిు రతికూ 
భసభఔఽవణఔయగసయు తభ యసడెఔకోశం 1901ఱో ఔ రతితు యసర బంచినటుి నెథి. ఄందఔు భూఱఫ నై శంయసా నం యసభ ి



రతి అ తభసుత ఏభబంథో భనఔు ణయెౌమద. భూఱఫ నై రతిఱోనంచి ఔయగసయు ఎతుె భాయుపఱన ఙలేహ తభ 
రతితు తమాయుఙేశకొధాెభో భనకూుపడె ణయెౌమద. ఔయగసభకిూ ఄతయంత శతుెళతిేఱెనై అఙాయయ తృో ణంగి యౕరభసభ 
ఄతృసపభసళు గసయు 1950ఱో అ యౌఖితరతితు భసభఔఽవణఔయగసభతిు ఄడుగి తీశకొధాెయు. ఔయగసభ ి భుథిరతరతికూ, అ 
కసగతిు రతయంతభసతుకూ ఔడా ఎధోె ణేడాఱుధాెబ. ఄక్షభసఱ తృో యౌఔఱేతు య ంత భాయుపఱుధాెబ. అ కసగతిు 
రతితు, ఔయగసభి భుథిరతరతితు శభితృో యౌి యౕరభసభ ఄతృసపభసళు గసయు కొతుె భుకయఫ ైన తృసఠపథేాఱ ట టఔ ఔథాతుతు 
యౄతృ ంథింఙాయు. ఫషృఴః థాతుతు భభింత భిరోదించి ఏఫ ధైా యసదకిసయఫ నై యభయూన రఔట ంఙాఱతు 
ఄనకొధాెభేమో. యౕరభసభ ఄతృసపభసళు గసభి ట టఔ, అ ఔథ తుడెదయోఱు య ంఔటభసళు గసయు రఔట ంచిన యసళితయ ఄకసడతొ 
యసభి రతిఱో 158 నంచి 169 ళయఔు ఈనె ధనె ండె ుటఱఱో ఈధాెబ. ఔయగసయు ఙేలహన భుకయఫ ైన భాయుపఱన, 
ఙేయుపఱన ఔడా యౕరభసభ ఄతృసపభసళు గసయు ఄందఱో ఖుభిాంఙాయు. తభ ళదాఔు ఙభేిన భానళయిౌ యసభ ి1901 ధాట  అ 
రతితు యౕరభసభ ఄతృసపభసళు గసయు అంధరరథశే్ తృసర ఙయయౌఖిత ుశాఔ పాండాగసభసతుకూ ఆచిియ రసయు. అశకూా ఔఱయసయు 
థాతుతుుపడె ఄఔకడుకూ యనయీ ునఃభియౕయౌంళఙిన.   

అఙాయయ తృో ణంగ ి యౕరభసభ ఄతృసపభసళుగసయు ఎంణో ఴరభకోభిి శభఔభిిన అ తృసఠపథేాఱ ట టఔన తుడెదయోఱు 
య ంఔటభసళు గసయు కసతు, అఙాయయ కొయితృసట  యౕరభసభభూభిా గసయు కసతు, ఆతయ యభయూఔుఱు కసతు ఴరదాగస భయిౕయౌంచినటుి  
ఔనఫడద. అ తృసఠపథేాఱన, అంధరరథశే్ తృసర ఙయయౌఖిత ుశాఔ పాండాగసయంఱోతు కసగితు రతితు భుందంఙకొతు 
భడుకూ లహంఖన ఔఽతితు ునఃభవికభించి, థాతు యసశాళయౄతృసతుె తుభసా భింఙటం యసళితయఙభతిరఔు ఎంణో థోషదం 
కసఖఱుఖుతేంథి.  

‘శఔఱతూతిశభమతభు’ నంచి న ైతు ఈథాషభించిన ఫథెా  బూతృసఱుతు థాయఱఱో రథభారసుశంఱోతు 113-ళ దయం, 
థిుతీమారసుశంఱోతు 420, 421 థాయఱు ఄతుెంట  చిళయ యౕరభసభ ఄతృసపభసళు గసయు తభళదా ఈండున కసగతిు రతిణో 
శభితృో యౌి యసర లహకొనె తృసఠసంతభసఱు ఄతుెంట ఱోన ‚నతుెఙోడనభేంథరా !” ఄతు గసఔ “ధనతుె ఙడ నభేంథరా !” ఄతు ఈనెథి!  

యౕరభసభ ఄతృసపభసళు గసభ ిట టఔన ఫట ట  థాయఱ మతాయాశుయౄం ఆటాి  ఈంటుంథి:  

క. ళైసదిాంాఁ గడిాఁథి ఴతుర ఱ, ళైసదిాంచిన ఫలభు ళఽథ తుజక్షతిిజనఱన్ 
ఫాదిాంచ కాంటకుఱాఁ ఫతి, ళోదిాంతుధాాఁడు ధనతుె చడ నరేాంథార !(1-113) 

క. తనకెనెాఁ డుాండిమున ద, కెతు బఽతుయఱాఁ ఫ యుగ భనాఁగసాఁ జనద రయో 
జనభునకుాఁ దగిన లనఱ య, చచనథి నరఴేవయుాండు ధనతుె చడ నరేాంథార !(2-420) 

క. భనాఁ గ రయేతు జీతభు, దతుమాఁగ తుచచనథి య ాంత దమగలెన ధే  
యతులసతు ధనరతనభునకుాఁ, జొనుట దయెమభు ధనతుె చడ నరేాంథార !(2-421)  



ఫాషయదఽఱహటకూ “నధనెఙోడనభేంథరా !” ఄనెుపడె దాభసయథిా  ఈనెదతు, “ధనతుె ఙడ నభేంథరా !” ఄనెుపడె కొంత ఔుంట  
నడఔ ఈనెదతు ఄతునహంళఙిన. ఛాఖరతాగస భియౕయౌలతా  ఄథి శభకిసదతు ణఱెుశా ంథి. న  ై థాయఱ భుందయననఔఱేయో 
భనఔు ణయెౌమద. అ ూభోుతాయశంళితఱో యసట  ఄనుమం శభయాఔంగసధ  ఈండు ఈంటుంథి. తుఛాతుకూ “భనఁ 
గొరబేతు జీతభు, దతుమఁఖ తుఙినథి బెంత దమఖయ్ౌన ధ , యతుయసతు ధనరతనభునఔుఁ, ఛొనుట దయెమభు 
ధనతుె ఙడ నభేంథరా !” ఄనె దయఫ  శభంఛశంగస ఈనెథి. ఔయాఽధాభఫ  యయసథాశపదం కసఖఱ ఆంత భుకయఫ నై 
భాయుపన ఙలేహనందఔు తభఔు ణోచిన కసయణాఱేతటో భసభఔఽవణఔయగసయు ఙెపఱేద. ఔఙోట గసఔ ఄతుెఙోటి ఄథ ే
యధంగస ఈనెందళఱి “ధనతుె ఙడ నభేంథరా ” ఄనెథాతుకూ “నతుెఙోడనభేంథరా ” ఄనె భాయుప మాదఽచిఛఔంగస ఛభిగని 
భాయుప ఄనకోళటాతుకూ యఱుండద.    

‘శఔఱతూతిశభమతభు’ యసర తరతితు ఫట ట  భడుకూ లహంఖన ఔఽతిఱో ఫథెా  బూతృసఱుతుకూ ఄశఱు “నతుెఙోడనభేంథరా !” ఄనె 
తయుదశంఫో ధనఫ  ఱేదతు, అ రయసా ళభంణా కసఱాంతయ కసయణాంతయ శంకసర ంతఫ ైన యవమభతు ఄయాభళుతేంథి.   

న ైగస, ‘ఫథెాన తూతి’ నంచి భడుకూ లహంఖన ఈథాషభించిన ‚యసదంిఁ ఖడుఁథి” ఄనె రథభారసుశంఱోతు 123-ళ థాయతుకూ 
తభసుత ఄథ ేయవమాతుకూ కొనయసగింుగస  

క. జనతి తన రజ భాయభు, తన భుఖ్భున నడనహకొనక తక ెనాఁ ఫ లమున్ 
థితు చరెతు యతతు ళైొ భుమన్, జనలసయున ఫరజ నరేాందరచతురసననాఁడా!(1-124)   

ఄనె దయం ఈనెథి. “యసదింఁ ఖడుఁథి ఴతరే ఱ, యసదించిన ఫయౌత ళఽథ తుఛక్షుతిఛనఱన్, ఫాదింఙ ఔంటఔుఱఁ ఫతి, 
రోదింతుధాఁడె ధనతుె ఙడ నభేంథరా !” ఄతు ఙెనహపన నహభమట, “ఛనతి తన రఛ పాయభు, తన భుకభున 
నడనహకొనఔ తకూకనఁ ఫొ యౌమున్, థితు ఙెరతే యతతు య భుమన్, ఛనయసయున ఫరఛ నభేందరఙతేభసననఁడా!” ఄతు ఇ 
దయం ఈండటం శంఖతంగస ఈనెథి. “ఎతుె ఙడ నభేంథరా !”, “నభేందరఙతేభసననఁడా!” ఄనె శంఫో ధనఱఱో 
తృసర శంగఔిఫ నై ఔ భిఖతి, భిణాభఔరభం ఈధాెబ. యసర తరతిఱో ఱేతు “నతుెఙోడనభేంథరా !” ఄనె యయసథాతుకూ ణాయఙేి 
ధాభతృసఠం శభవికఽతఫ నై భుదరణఱో ఈండటం పాళయం కసద.  

‘శఔఱతూతిశభమతభు’ఱో భడుకూ లహంఖన ఈథాషభించిన ‘ఫథెా  తూతి’ఱోన, ఫథెా  బూతృసఱుతు ఔఽతిగస ఄఙిబన 
‘తూతిరసశారభుకసా ళయ’ఱోన ఈనె కొతుె థాయఱ చిళయ ఫథెా  బూతికూ ఛాా ధాథభిుకంగసన, ఄతేభుఖీఔయణాయాం 
గసన రముకసా ఱెైన యయధశంఫో ధనఱుధాెబ. ఄయ – “ఈథాయయనభైోఙనఁడా!”, “కసళయఙతేయుమక!”, 
“కరభిాధాభసమణుఁడా!”, “కొభయుయ తైభా!”, “దఴథిరసబయణాంకస!”, “ననెనఖంధయసయణా!”, “నమతతాాతుదర!”, 
“నభేందరఙతేభసననఁడా!”, “యక్షపెయైయస!”, “బూథయి్తృస!”, “మరోతుదర!”, “భసఛబూవణా!”, “భసఛభధోఛబూఛా!”, 
“భసఛభసఛభధోఛా!”, “యయ ఔఙతేభసననఁడా!”, “యయ ఔబూవణా!”, “శయుఛాతుదర!” తోదఱెైనయ. ఄళతూె రబుయసఙకసఱెైన 
తయుదశంఛాా ంఔధాఱతు, యసట ఱో “నతుెఙోడ నభేంథరా !” ఄనె తీయున ళయకూా నతయున గసతు, ళంయౕమతన గసతు రతయక్షంగస 



శచిశా నె యసఙాయయాతుయౄణ ఔకటీ ఱేదతు ఖుభిాలతా , “ఎతుె ఙడ నభేంథరా !” ఄనె తృసఠం యసా నంఱో ఄయసా నతితఫ నై 
“నతుెఙోడ నభేంథరా !” ఄనె తృసఠం రయ యంచిందతు శపవటం కసఔభానద.  

న ైతు ఈథాషభించిన ‘తూతిరసశారభుకసా ళయ’ఱోతు థాయంణాఱఱో “నతుెఙోడ నభేంథరా !” ఄతు ఈనె తృసఠసతుె ‚ఎతుె ఙడ 
నభేంథరా !” ఄతు శభథిథిిా  ఙదళుకోళటం యసధయం కసద. ఄఔకడ ఄనుమం శభిడద. ఄబణే, యసర తరతిఱో అ థాయఱ 
శులహాతి ఎటాి  ఈండుంథో , ఄయ ఎతుె భాయుపఱన తృ ంథాయో యసర తరతిఱోతు తృసఠళయళశాన ఙడఔుండా భనతుపడె 
ఙెపఱేభు.  

ఄందళఱి, అఙాయయ యౕరభసభభూభిా గసయు శచించినటుి  ఖణళయు య ంఔటఔయ ఙెనహపన నధనె ఙోడెడె ఫథెా  బూతృసఱుతుకూ 
భసయమధాభుడెనై నధనె ఙోడెడతు, అతడే ‘ఔమాయఱాశభు’ కసళయఔయా ఄతు తుఴిబంఙటం రఔఽతభలిహాతిఱో ఈఱబయ 
తృసఠరభాణాఱన ఫట ట  యసధయం కసదతు ణాతపయయం. 

  5   
శాంశెఽతాంఱో ‘కఱాళుఱాశభు’ ాఄధే కసభళసశ్రగిాంథాం ఉనెథా?    

అఙాయయ కొయితృసట  యౕరభసభభూభిాగసయు న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో ఈథాషభించిన ‘ఔమాయఱాశభు’ 
కసభరసశారఖరంథభతు ఙలేహన ఉయౘతమఔరతితృసదనం ఇ ఄదఔియణఱో యఙాభింఫడెతేనెథి. ఄథి ఄనయసదం 
కసళఙిధా? ఄతు భియౕయౌంచి ఙడగస - శంశకఽతంఱోతు కసభరసశారఖరంతాఱ తుఔుయుంఫంఱో ‘ఔఱాయఱాశభు’ ఄనె నతభటి  
ఖరంథం ఱేద. ుణాయనందధాథతు ‘కసభఔఱాయఱాశం’ కసయౕమయ ఔుఱాయణళ తంతరభాయ్ంఱో యౘథయిదయఔు ఙెంథని 
ర ైళశభమఖరంథఫ  కసతు రఔఽతభియౕయౌణాఱ భదిి ఱోతుథి కసద. శంశకఽతంఱో కసభరసశారఖరంతాఱన  ై యనఱలహన 
యసయకాయనఔదంఫంఱోధనధైా ఔఱాయఱాశభధ  యసయకయ ఱేద. ఄందళఱి ణెఱుఖు ‘ఔమాయఱాశభు’ అ నతయుఖఱ 
శంశకఽతఔఽతికూ ఄనయసదం కసఔతృో ళఙిన. ణెఱుఖుఱో ధాభసమణథేళుతు ‘భదన ఔమాతేభసభభు’నఔు 
‘ఔమాయఱాశభు’ణో తృో యౌఔ ఱేద. ఄందఱో ‘ఔమాయఱాశభు’న తృో యౌన థాయఱు ఱేళు. ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతు థాయఱు 
ఱేళు. భుథిరతఫ ై ఈనె ‘ఔమారసశారభు’ ఄనె కసభరసశార రఔయణఖరంథంఱోన, ధా ళదా ఈనె ‘ఔమారసశారభు’ ఄనె 
కసభరసశారతుయుయణనఫ నై (ఄభుథిరత) ణాలతరఖరంథంఱోన ‘ఔమాయఱాశభు’ రశకూా గసతు, థాతుఱో నంచి 
ఈథాషభింఫడున థాయఱు గసతు ఱేళు.   

ఛఔకన ‘యఔరభాయక ఙభతిరభు’ శాభారసుశంఱో యఔరభాయుకడె తన భంతరయదయణో ఔ శళయణఔఱరసతుకూ శఙతేనణాుతుె 
ఔయౌగింఙ ే ఔథ ఔటునెథి. భాటఱు ళఙాిఔ భసజు అ ఔఱరసతుె, “ఄూయు ఔమాభయౘదయ, యౕర యుచితొర ధొఔక ఔథఁ 
ఛ పఁఖథే (8-3)” ఄతు అఛాా నహయసా డె. శళయణఔఱఴం థామళతి ఄధ  ఛాణ ఔథన యతునహశా ంథి. ువపఔయండఔుడె 
ఆవటయ్ఱాయధోథాఱకోశం తఙిటాి డెత భయౘఘోవుయంఱో థామళతి ఈంటునె భంథిభసతుకూ ళయసా డె. అ భంథిభసతుె 
కసభుకరఔమాభంథియంగస ళభిణశా  భయౘఔయ ఛఔకన -              



ఉ. తృసర కటశభేయతెభమాంజయనఠికఱన్ ళృకాంఫు ఱ 
లసయకుఱలీఱణ  యతియషశయళుకసశ కఱాళుఱాశ కొ 
కోెకభు ఱరిథణ ాఁ జదళాఁ గూరిభుణ  ళునచన్ శయూర ే
ఖ్ాకభతూమణాభశ భాఁ గసభుతు థభీభుాఁ ఫో ఱక భుాందటన్.(8-21) 

ఄతు యసర రసడె. యణాెఱు తృ థిగని ఫంగసయు ంఛభసఱఱోతు నటఱతొద ఔభొినె చిఱుఔఱు తనమమతణో 
“యతియషశయయకసశ ఔమాయఱాశ కొ, కోకఔభు” ఱన ఙదళుతేంటే థామళతి యంటునెదట. ‘యతియషశయభు’ ఄంట ే13-
ళ ఴణాతా ధాట  కొకోకఔుడె యచించిన కసభరసశారరఔయణఖరంథం. “ఆతి యౕర లహదాణిడతలహంషయమ కొకోకఔయయచిణే యతియషలతయ” 
ఄతు ుశాఔం చిళయ ఈనెథి. కొకోకఔుడె ఄనెథి ఔయ నతయనెభాట. యతియషయసయతుకే ‘కొకోకఔభు’ ఄతు ళయళయౘయధాభం. 
తుఛాతుకూ ‘కొకోకఔభు’ ఄనటఫ  గసతు, ‘యతియషశయభు’ ఄనె నతయుణో ళయళషభింఙయేసయు తఔుకళ. ఄవటభారసుశంఱోధ  
ఖుణళతి ఔథన ఙఫెుత శళయణఔఱఴం అఫ  ఈతిణో రశంగింఙే శందయభంఱోన ఛఔకన –  

వ. వభేాంతికెఱాఁ జెఱరేాఁగి చిఱుకఱు భదనళసశ్రాంఫుఱు చదళుచాండాఁ  
గడిభుకచటభుఱాఁ బికభుమ ఱనాంగ ధేతృసలరఫాంధాంఫు ఱాఱనహాం ...”    

ఄతు యసర రసడె. ఆఔకడ ‘ధ తృసల రఫంధంఫుఱు” ఄంటే ధ తృసల్ థేఴంఱోతు రఫందాఱు కసళు. ‘ధ తృసలభు’ ఄంట ే
లహంషలథఴేంఱోతు ఛాతౄసె థరయ ఄనెభాట. లహంషయముఱ “మాభసపణమ్”, “మాభసపలమ్” ధుతుయసభయం ళఱి ణఱెుఖుఱో 
“ధ తృసలం” ఄబంథి. “ఄనంఖ ధ తృసల రఫంధంఫుఱు” ఄంటే లహంషయమ కొకోకఔ రఫంధఫ . ఙభేఔయ య ంఔటఔయ 
యగుధాథధామఔుతు ఖుభించి –  

క. శవహథయఱక్షమమ భశ త భ, ణిశథ గితగఽళాంగణునకు ధేతృసలనఽతృస 
ఱళైసథ నచణునకు …”  

ఄతు ‘యఛమయఱాశభు’ (1-62) ఱో ళభిణంచిన ధ తృసల భసఛయం ఛాతౄసె భండఱఫ . “ధ తృసలనఽతృస,ఱయసా న”భంట ే
కరరశా ఴఔం 1615ఱో యగుధాథభసమఱు ఛాతౄసె రబుళు భణణన్ లహంఖర్ పాయయఱ తృసర యానన భతుెంచి ఄఔకడుకూ యనయీ 
రసంతియసా న ఙలేహన ఔథనెభాట. ఔనఔ ఛఔకన దఽఱహటఱో “ఔడభిుకచటభుఱాఁ బికభుమ ఱనాంగ ధేతృసలరఫాంధాంఫు 
ఱాఱనహాం” ఄనెుపడె నహకసఱు అఱనహశా నెథి లహంషయమ కొకోకఔుతు యతియషశయఫ  ఄనెభాట శపవటం.  

ఄబణ ేఛఔకన తన దయంఱో ‘కొకోకఔభుఱు”, “ధ తృసల రఫంధంఫుఱు” ఄనటం ళఱి ఫషృళఙధాతుె ఫట ట  అ చిఱుఔఱు 
1) ‘యతియషశయభు’, 2) ‘ఔమాయఱాశభు’, 3) ‘కొకోకఔభు’ ఄనె భూడె ుశాకసఱన ఙదళుతేనెటుి  తృ యతృసటున 
ఄనుబంఙకొధ  ఄళకసఴం ఈనెథి. ఄుపడె ‘యతియషశయభు’ ఄంట ే ‘కొకోకఔభు’ ఄతు గసఔ య రొ ఔ ఖరంథధాభం 
ఄళుతేంథి. అ నతయుణో ణఱెుఖుఱో ‘ళభసషుభసణభు’, ‘ఈతాయ ధాయలహంషుభసణభు’ ‘పాఖళత ఏకసదఴ వవఠ  
శకంధభుఱు’ తోదఱెైన న ఔుక కసయసయఱన యచించిన 15-16 ఴణాఫుా ఱ ధాట  భయౘఔయ షభిబటుట  యచించిన శంశకఽత 



ఔఽతి ‘యతియషశయభు’ ఱేఔతోృ ఱేద. ఄథ ి కసభరసశారఖరంథఫ . ఖతఴణాఫాంఱో ఄఙిబంథి. భాడబూఱహ 
ఔఽవణభాఙాయుయఱయసయు History of Classical Sanskrit Literature (ు. 892) ఱో ఇ ‘యతియషశయభు’ యథాయధయుతు 
‘ఏకసళయ’ఱో ‘తనాాఱఘకకయభు’ ఔయాగస ఈథాషఽతేడెనై కరరశా ఴఔం 13-ళ ఴణాతా ధాట  షభషియుడతు ఄనభాతుంఙాయు 
కసతు, అ ఄనభానం శభకిసద. ఇ శంశకఽత ‘యతియషశయభు’ ఔయా షభబిటుట  ‘ఙందర’ శంఛా ఔయౌగిన భసభండుతేతు 
కొడెఔు. ఄంట,ే అంధర డెనై భన షభిబటేట  కసతు ఄనయఔయ కసడె. తదనయసయం అ దమాతుకూ “షభిబటుట  యచించిన 
యతియషశయం, ఎళభి యఙధో భనకూుపడె ణయెౌమతు ఔమాయఱాశం, కొకోకఔభధ  భాయునతయు ఖఱ యతియషశయం ఄనె 
భూడె ఖరంతాఱన ఠశిా నె ంఛయయకసఱు” ఄతు ఄయాం ఙెుపకోయసయౌ.  

ఆందఔు రతిఫంధఔభఱాి  ఔకట ే – షభబిటుట  ఛఔకనఔు తభసుతి కసఱంఱోతుయసడ ే కసతు, ూయుుడె కసడె ఔథా! 
ఄందళఱి ఛఔకన ఙెనహపన ఔతాధాబఔ థామళతి ఆంట  ఖరంతాఱమంఱో షభబిటుట  ‘యతియషశయభు’ ఈండ ేయఱుండద. 
ఔయ ల ఛఔకన కసఱం ఔడా యయసదఖరశాఫ  కసఫట ట, యసదతుతతాం ఛఔకన షభబిటుట ఔంటె అధతుఔుడనకొధాె -  1) 
‘యతియషశయభు’, 2) ‘ఔమాయఱాశభు’, 3) ‘కొకోకఔభు’ ఄనె భూడె ుశాకసఱ భధయ ఎటుళంట  ఄనుమభూ ఱేతు 
“యకసశభు” ఄనె తుయయాఔదం ళచిి ఙభేింథి. అ నతయున ధాభాంఴభాతరంగసధనైధా ఔయౌగని ఖరంథఫ థర ఱేద. 

అ క్షయన “యతియషశయయకసశ ఔమాయఱాశ కొ, కోకఔభుఱు” ఎటాి  ఄనుబశా ంథ?ి ఄంట,ే ‘బఖళథర్ తఱు’, ‘ఈతాయగతీఱు’ 
ఄంటునెటుి  ‘కొకోకఔభుఱు’ ఄనటం ణఱెుఖుయసభి శంరథామం ఄనెభాట.  

క. ధయ ణాలతృసక ాఄనెమ, ళయశతుడగు తియుభఱమయ లసచాతృరర ఢిన్  
లనయళుగ బగళథీె తఱ, యభాయథభు ఱాంధరభావ యగ యచిాంచెన్.” 

ఄతు ‘యౕర బఖళథర్ త’ఔు ణాలితృసఔ న ద తియుభఱాఙాయుయఱ ణొయౌ ణఱెుఖు ళఙధానయసదం యసర తరతి ఔథాతుఱో ఈనె 
థాయతుె అఙాయయ శచిిథానందభూభిా గసయు తభ రయసా ళన (ు. xv) ఱో ఈథాషభింఙాయు. యౕర య ంఔటేఴుయ 
యఴుయథాయఱమ తృసర ఙయభరిోధధాఱమం యసయు 1978ఱో ఄఙియ లహన ణాలితృసఔ న ద తియుభఱాఙాయుయఱ ‘యౕర బఖళథర్ త’ఱో 
ఇ దయం రయసా ళన ఈనెథి. ఄందఱో ఈనెటుి  “బఖళథర్ తఱు’ ఄధ  ణఱెుఖుయసభి శంరథామం. శంశకఽతంఱో ఄబధా 
“బఖళథర్ ణాశ” ఄధ  ఫషృళఙనం యసడెఔ. ఛఔకన దయంఱో “యతియషశయయకసశ ఔమాయఱాశ కొ, కోకఔభు ఱభిాణోఁ 
ఛదళ” ఄనెథాతుకూ భాయుగస “యతియషశయయకసశ ఔమాయఱాశ కొ, కోకఔభు నభిాణోఁ ఛదళ” ఄతు ఈంటే ఏ యయసదభూ 
ఈండథేి కసద కసతు – ఄథ ిణఱెుఖుయసభి ళయళయౘయదాతి కసద.       

‘కొకోకఔభుఱు’ ఄంట ేకొకోకఔ రోి కసఱో (యఔరభాయుకడు కసఱం భాటఱెా ఈధాె కొకోకఔుడె ఛఔకనఔు ూయుుడ ేఔనఔ), 
కొకోకఔ థాయఱో ఄనకోళఙిన కసతు ణఱెుఖుఱో ఄపట కూ ఆంకస ఔచిభసజు ఎరఱన ణెఱుఖు ఄనయసదం యనఱుళడఱేద 
కసఫట ట  రోి కసఱధ  ఄనుబంఙాయౌ.  



థరతుతు ఫట ట  ఛఔకన థో యథాషయణం ‘ఔమాయఱాశభు’ ఄధ  కసభరసశార ఖరంథలహాతికూ ఈయసకయఔం కసదతు ణాతపయయం. ఆదంణా 
భనక ై భనభు భయిౕయౌశా నె యవమఫ  కసతు అఙాయయ యౕరభసభభూభిా గసభ ి రతితృసదనఔు ఆథ ి తృసర తిథఔిం కసద. 
‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో ఈథాషఽతఫ ైన ‘ఔమాయఱాశభు’ థాయఱు కసభరసశారయవమాఱు కసఫట ట  ఄథ ికసభరసశారఔఽతి ఄతు 
భాతరఫ  యసభి పాళన.                  

తుఛాతుకూ యౕరభసభభూభిాగసభ ిరతయంతయంఱో “యటఱక్షణభు – ఔమాయఱాశభు”, “యటఴఽంగసయభు”, “ఔుట ఱయ ఴయ ఱక్షణభు”, 
“య ఴయభాత”, “బదర దతా ఔచిభాయ తృసంఙాఱుయు”, “చితాితు”, “షలహాతు”, ఴంఖితు”, “థిమతు”, “ఫాఱఔు”, “మౌళనఔు”, 
“తృరౌ ఢఔు”, “ఱోఱఔు”, “ఔభిమ” ఄనె యౕభిృఔఱన ఙలతా  ఇ ‘ఔమాయఱాశభు’ భిభ ిఴఽంగసయయవమాఱ శందానఫ  గసతు 
కసభరసశారతృసఠయం కసదతు శఱబంగసధ  ఉళింళఙిన. యౕరభసభభూభిాగసయు థాయఱ భవికఽతతృసఠసఱన గసఔ 
యభయూఔుఱ భియౕఱధాయాం యసర తరతిఱో ఈనెయసట తు ఈనెటుి గస ఆళుటం ళఱి ఙదళుకొధ యసభకిూ కొంత ఆఫబంథగిసధ  
ఈంటుంథి. యసట తు శళభించి ఙదకోళఱలహ ళశా ంథి. ఔట  భ ండె ఈథాషయణయౌయ: 

ఉ. ఫాఱఱ యూు చుకొతు బదర ాఁడు భాటఱ (?) ఫ ాండులనటెి తృసాం 
చాఱుాఁడు ళఴయభాంతరజళైసధయచమాంఫుఱాఁ గూచిభాయుాఁ డా 
భీఱ(?)ధధాాంఫరసళలుఱాఁ బ్రరతుఱుాఁ (?) జేముచ దత్కుాండు లీ 
ఱాఱలణానరసగగతుఱన్ శఖియాంతు యనాంగళైరఖ్యభుల్.”(దయాం. 8)  

తన యౄభేకఱణో బదరఛాతి ుయువేఱు, ఔమాయసా ధాఱన ఔయగించి తృసంఙాఱుఱు, భందభంణరా ఱణో ఔచిభాయుడె, 
ఄదఔిధధాదఱణో దతాఔుడె కసంతఱన ఱోఫయఙకొంటాయతు కసభరసశారం. తోదట  తృసదంఱో దతాఔుడె “ఫాఱఱ యౄు 
ఙుకొతు” ఄనెుపడె యౄతృసతుకూ దాతుయాపఱాఴరమతుం ళఱి థిుతీమా యబకూాలహథిా , తతోఱంగస ‚యౄున్‛ 
ఄనెుపడె దర తశంది యళతిభళుణాబ. “ఫాఱఱ యౄుఁ జూుకొతు బదర ఁడె” ఄతు ఈండాయౌ. “ఫాఱఱ” ఄనెఙోట 
ఫషృళఙనరముకూా శయయసయాయసధఔం కసద. న గైస యయయసయాఫో ధఔం. “ఫాఱన యౄుఁ జూుకొతు బదర ఁడె” ఄతు ఈండటం 
శభంఛశం. “భాటఱ ఫెండెయనట ట ” ఄనెథి ఄతృసఠం. తృసంఙాఱుడె భాటఱణో ళఴయఙకోళటం ఄనె తుయుఙనం 
రసశారయయుదాం. భాటుఱన = ఄంట ే ఏకసంతశభాయ ఴంఱో కసంత ఔమాయసా ధాఱన; ఫెండెయనట ట  = ఔయగించి 
ళఴయఙకొధ యసడె తృసంఙాఱుడె ఄతు ఄయాం. ఄందళఱి “భాటుఱ ఫెండెయనట ట  తృసం, ఙాఱుఁడె” ఄతు ఈండాయౌ. ‘ఔయగింఙ’, 
‘ళఴయచికొన’ ఄనె ఄభసా ఱఱో “ఫెండెయనటుట ” దఫందాతుె తుగంటుళుఱు ఖరళింఱేద. ఄందఔు ఇ రయోఖతోఔట  
అఔయఫ ై ఈండటం యరవేం. “ళఴయభంతరఛయసధయఙమంఫుఱ” ఄంట ే ళయౕఔయణతంణరా ఱఱో ఙెపఫడున ఓవదాఱు, 
లహథిాథామఔభంతరఛతృసఱు,  యసధయభుఱెైన కూరమాపేథాఱు ఄనెభాట. ఆళతూె ఇధాడె ఄఱబయంగస ఈనె ఔచిభాయ 
తంతరంఱోతు రయోఖయరేయౖసఱు. తకూకన ఖరంతాఱఱోన ఈధాెబ. “అ,తైఱధధాంఫభసళలైఱఁ తెరతేఱుఁ ఛేముఙ” 
ఄనెథాతుకూ ఄనుమం ఱేద. దతాఔుడె “అతైఱ=బమం గొయౌనత” ధన+ఄంఫయ+అళలైఱన ఆచిి 
ళఴయఙకొంటాడనెథ ి ఄతృసభసా తుెశా ంథి. “ఈథేుఱ=ఫ యఱేతు” ధన+ఄంఫయ+అళలైఱన ఆచిి ళఴయఙకొంటాడతు 
శళభింఙకోయసయౌ. “నరతేఱున్” ఄనెథి యసఙఔథోవం. “నరతఱన్+ఙమేుఙ” ఄతు భషతీయసఙకసతుె థదిా కోయసయౌ. 



“య్,ఱాఱయౌణానభసఖఖతేఱన్” ఄనెుపడె “ఱయౌత” ఴఫాా తుకూ 1) ఇనహౄణాయాంఱో “ఆవటఫ నై” ఄతు, 2) ఱాక్షణికసయాంఱో 
“ఴఽంగసభసనయౄభుఱెైన ఙేయౖసట యరేయౖసఱణో” ఄతు పాయసభసా ఱన ఙెుపకోయసయౌ. ఄంణ ేకసతు, ఄనభసఖఱాయౌతయం ధామఔుతు 
దరయఱయౌతణాుతుకూ ఫో ధఔం కసద. “శఖిబంతే యనంఖయౌకయభుల్” ఄనె దమాతుకూ నతయు కసబతం ఄనెటుి  
“యౌకాయఱన శఖియసా యు” ఄతు గసఔ, “భనమథయౌకాయఱ పోఖముకూా ళఱి శక ైఔయసధయఫ నై శంతఽనహాతు ఄనబయయసా యు” ఄతు 
ఄభసా నుమం. 

ఄక్షయలహాతితు ఫట ట  దయం ఆటాి  ఈండాయౌ:  

ఉ. ఫాఱన యూుాఁ జూుకొతు బదర ాఁడు; భాటటఱ ఫ ాండులనటెి తృసాం 
చాఱుాఁడు; ళఴయభాంతరజళైసధయచమాంఫుఱాఁ గూచిభాయుాఁ; డు 
థేవఱధధాాంఫరసళలుఱాఁ బ్రరతఱాఁ జేముచ దత్కుాండు లీ 
ఱాఱలణానరసగగతుఱన్ శఖియాంతు యనాంగళైరఖ్యభుల్. 

ఆదంణా ఔతాఖతఫ నై ఏథో తుయుఔాఫ  గసతు ఙతేభిుధ యటుఱ ఱక్షణతుయుఙనం ళఱె ణోఙద. ఙతేభిుధ యటుఱ 
ఱక్షణతుయుఙనం ఄబణ ేఄశఱు శభితృో ద. ఱోఱ ఄబన చితాితుతు భసతరయంణాన భూడళ మాభంఱో బదర డె, ఫాఱ 
ఄబన థమితుతు ధాఱుఖళ ఛాభున తృసంఙాఱుడె, తృరౌ ఢ ఄబన షలహాతుతు భసతిర భ ండళ ఛాభున దతాఔుడె, దరయ 
ఄబన ఴంఖితుతు ూయుమాభయ లఱో ఔచిభాయుడె ళఴయఙకొంటాయతు కొకోకఔరసశారం. ఆందఱో అ ఄనుమం 
యసధయడద.  

ఔయ గొప ండుతేడె. ఆతభతేయదయఙమాతుె ఫట ట  అమనఔు భఱిధాఖుతు యసణాౄయమన కసభశతరం, ఫాబరళుయతు 
శమయదయూనం, ఔఱాయణభఱుి తు ఄనంఖయంఖం, తృరౌ ఢథళేభసమఱ యతియతెరథరనహఔ తోదఱెైన కోయదఱ యఙనఱణో, 
యసట ఱోతు ఄంతభేభథాఱ తుయుఙధాఱణో భఙిమం ఈండునదతు ణెఱుశా ధ  ఈనెథి. దయం తృరౌ ఢంగస ఈనెథి.  

ఔకట ేశంథేషం: “ఫాఱఱ యౄుఁ జూుకొతు బదర ఁడె” ఄనె ఎతేా ఖడన ఙడగసధ  తృసఠఔుఱఔు “ఔనెఱు థిరుపఙ 
ళధనె ఱు ఙభింఙ యౄుఁ జూుఙన బదర ండె థయిుఖు” ఄనె కరర.ఴ. 1525 ధాట  ఎడతృసట  ఎరఱన ‘ఴఽంగసయ భఱణ 
ఙభతిరభు’ థిుతీమారసుశంఱోతు 128-ళ దయం ఖుయుా ఔు ళశా ంథి. ఈబమథాయఱన శక్షమంగస ఙథయినుపడె 
‘ఔమాయఱాశభు’ ఔయా నధనెఙోడెడె ఎడతృసట  ఎరఱన థాయతుె ఄనఔభించినటుి  ఔనఫడెతేంథి.  

భభొఔట , ఫాఱణో భనమతాఖభయ తా ఄబన తృసంఙాఱ ఛాతి యటుతు రథభశయణాతుె ళభిణంఙే దయం:       

భ. ాఄభుతశవచఛ భచాంబిణాధయ భూరసవనాంగళుథాయశయాం 
గ భదాంతక్షతకాంఠ భగిషణకక్షాళైసథ నముగమాం ఫతుాం 
దయ భశేమాం ఫళఱాంఫధాాంకురితరోభాాంచాంఫు ఫాఱాాంగధా  



గభశాంభోగభు తుాంు ళైొ ాంు ళుటఱోకనరతి గసకుాండుధే.కఱా. (. 14)          

(తకూకయౌ తుయమఱఫ నైథ,ి ఆంకస భుదా గొనతు క మోమయతు ఔయౌగినథి, ఄంతఔు భును భనమథశకానబళభిఙమం 
ఱేతు యతిభసఛథాుయం ఔఱథ,ి గీరయసుభోపాగసన దంతక్షతం యో ఔతుథ,ి ఫాషృభూఱముఖమాతుె దఖ్భకిూ తీలహకొనటం 
ఎయుఖతుథ,ి  ఎటుళంట  ఄయసదఔు థాభతిీమతుథి, ఎనెట కూ ళదఱుకోభసతుథ,ి ణాకూనంత భాణరా న తుఱుయనఱాి  
ఖఖుభొపడుఙేథ ిఄబన ముఔాళమశకభసఱెైన ఔనయణోడు ణొయౌతృ ంద యొఔక అ ఄనయకూా, అ యౌందయయముకూా యటఱోకసతుకూ 
నరతితృసతరం కసఔుండా ఈండఖఱథా?) 

దయఫ ణైే ఄమోగంగస ఈనెథి. “ఄతతశుఙఛభు” ఄనె న ై ఈఔరభణం మతితృసర శఱకోశం కసద. అఫ ణోడు తృ ంద 
“భోఖయళితఫ ైనథి” ఄతు ధుతు. “ఫాఱా+ఄంఖధా+అఖభ” ఄనటం ళఱి అఫ  థమితు, ఄందఖణెా , మౌళధోచితఫ నై 
ళుభిుఛఽంబణ ఔయౌగినథ,ి భనమతాఖభకోయదభసఱు, ఄనయఔా ఄతు పాళం. “యటఱోఔనరతి” ఄంటే తృసంఙాఱుడె అ 
ఆంుయ ంుఱన తన శషఙయుఱఔు నరతిఔయంగస యతునహంఙాడతు ధుతుణాయాం. 

“యటఱోకసతుకూ నరతితృసతరం కసఔుండా ఈంటుంథా?‛ ఄనె శంయసదదోయణి భూఱాన ఇ దయంఔడా 
కసభరసశారతృసఠసయంఴంఱోతుథ ి కసదతునహశా ంథి. కసభరసశారఫ ైణ ే తృసర ఔయణిఔం ఱేద. ఄథి రసశారఫో ధశయణి కసద. కసళయఖతఫ  
కసఖఱద.     

థరతుణో కొంత తృో యౌఔ ఔయౌగిన యఙన కరరశా ఴఔం 1760 ధాట  ఄమయఱభసజు ధాభసమణాభాతేయతు ‘షంశయంఴతి’ఱో గోళతుత 
భంజుఱ ఛాయరకేయుతుణో యషశయంగస ఔడునపట  శతుెయ ఴంఱో ఈనెథి: 

భ. ాఄశభాఱా భచాంబిణాధయ భఴమాయధోయనయళుకీిడితాం  
ఫశభాలాంగన భవహథరోతేళ భదె యయశ్ాంఫణాాంఫూలతాం 
ఫశదాంణాాంక భతుయభమాం ఫభణికాం ఫశరశ్తూలసయథికాం 
ఫవహదారసళరతమ నై చోయయతికసయయాం ఫుు  శాందిాంచినన్.(2-108)        

భ ండుంట ఱోన రథభతృసదంఱో కఙేోట “ఄఙంతణాధయభు” ఄనె దఫంధం శభానంగస ఈండటభూ, 
రఔయణయసభయభూ ఖభధాభస ఱు. ఄబణే, ఔఽతఔఫ నై ధాభసమణాభాతేయతు చితరణఔంటె అతృసతయభణీమఫ ైన 
‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు దయఫ  యశళంతంగస ఈనెథి.   

‘ఔమాయఱాశభు’ కసళయఫ  గసతు కసభఔమాఖరంథం కసఔతోృ ళఙినతు పయౌణాయాం.      

  6   
శాంశెఽత కఱాళుఱాశ కథ  



జీయతరతితంఫఫ  కసళయభతు యఴులహంచి, ణాథాతమయపాళంణో తనఙటృట  ఈనెయసభి ఄనబళయంయన భియౕయౌంచి, 
యసయయఙాయం ఙలేహ, ఔయణాుతుె ఈథరేసతమఔంగస థథిిాతీభిిన భయౘఔయ క్షేఫ ందర డె. కసయౕమయథేఴంఱో ధయమళఽక్షయతుకూ చీడ 
తృ డత అఖమోకసా ఱెైన ఔయమభుఱ ఄనయౖసఠ నం ళఱి, ఄననయౖసఠ నం ళఱి ఔయౌగ ే శభతీ యభీతపయౌణాఱన రతయక్షంగస 
ఙలహ, తధాళశాఱో ఈనె ఛాతికూ ఛాా నభూఱఔఫ నై ఓచితయరయసా ధాతుె తుభమించిన భయౘనపాళుడె. 
భషభిృతేఱుయడెనై యౕరభదతేనళఖుాతృసదఱ ళదా ఆషయయదయఱన ఄబయలహంచి మోక్షదం యనతేఔుఱాటఱో తుభిిాతన 
ళళింఱేఔ ఱోఔజాుడె,ై ఱౌకూఔళయళయౘభసఱఱో తృసఱొ్ నె గొప ఈథవేట . శభకసయౌఔ యసంఘిఔ భసఛకరమభిలహాతేఱ 
శథిుభయూణో రఛోయోఖం తుతతాం ధయమశక్షయమఱన ఔతాభుకంగస అయవకభంిఙాఱతు తషతషఱాడున 
శంశకయాఽయకాభణి. శభశాభానళఖుణాదయూఔఫ నై దయూనరతిబ, శభసుంఖయసయాఔఫ ైన ళశా తుభసమణకౌఴఱం, 
ధయమధుతుభధోఛాఫ నై ఄతేళయకూాయౌందయయం ఏకోనమకంగస రళళించిన తిరయ ణశీంఖభఫ  క్షేఫ ందర తు కసళయరతతి.  

ఔఱాయఱాశం క్షఫే ందర తు ఱగుకసళయశంఙమంఱో శరలహదాఫ నైథి. ళఛరఔఠోయఫ నై అమన యభయూయసఔుక ఆందఱో 
కోభఱయౘశయూయణంగస యనయిౌయభలిహంథి. కసళయయౌందయయశభాదామఔఫ నై ళశా యసభగిర ఎఔకడ ఔననహంచిధా థాతుతు 
య బబంఖుఱ ళభిణంఙాఱధ  ఔుతషఱం ఈనెయసడె. ఄందఔు తగని ఆతిళఽణాా తుె ఔయుికొధాెడె. శంగాతుకూ 
దయళభిాగస ఎఔకడో యథాయయణయంఱో తఱథాఙకొనె ఏ జిణేంథిరముణోణ , తతృో ధనణోణ , ఖుయుళుధో, య థాంతరళఔాధో తుయౌనహ 
తూతేఱన ఫో దింఔుండా ఙౌయయఔలఱో అభిణభేని ధభసా ఖరణతిు టుట కొచిి ధభోమథేరసతుకూ భిఔభింఙకొధాెడె. అ 
భోజుఱఱో ఄటుళంట  యసషయసతుె ఙమేఖఱ దెయైయం ఎంతభంథి ఔళుఱఔుంటుంథి? 

భూఱథేళుతు రశకూా ఎఱాఖూ ళచిింథ ి కసఫట ట , ధాఱుఖు భాటఱు ఙెతృసపయౌ. ఆతన ఙౌయయఔలన ఄబయలహంగోభ ే
యథాయయుా ఱకోశం ఔ తృసఠయఖరంతాతుె తుభమింఙాడట. కౌటఱుయడె ఄయారసశారంఱో థాతునతయు  ‘కయటభు’ ఄతు ఙతెృసపడె. 
ఄందఱో థొంఖఱకోశం అ ఔమారయోఖతంతరభంణా ఈఔయణభు, రభాణభు, రషయణభు, రగాయణభు, 
ఄళదాయణభు ఄతు ఄబద రఔయణాఱఱో ఈనెదట. భళ ందర యఔరభళయమ భతాయఱాశ రషనంఱోన, పాశతు నతభిట 
రఙాయంఱో ఈనె దభదిర ఙాయుదతాంఱోన ఆతతు రఴంశఱుధాెబ. తతల భఱమాల థేఴయసఘమమాఱఱో ఆథ ి
‘ఔయళడమ్’ ఄనె నతభిట రఙాయంఱో ఈండదేనటాతుకూ అదాభసఱుధాెబ. తయఖతి ఖథఱిో ధ యుికొధ టుపడె భంతరభు, 
థెైళభు, ఓవధభు, లహాతి, రముకూా, థఴేభు, కసఱభు, ఈఔయణభు ఄనె ఎతుతథి రయోగసఱు ఫో ధఔు ళయసా మట. 
యదరఔుతు భఽఙఛఔట ఔంఱో ఴభిుఱఔుడె ఙాయుదతేా తు ఆంట ఱో గోడఔు ఔనెం న ట టనపట  ళయణనభంణా 
కయటానయసయఫ  ఄతు యసయకాయతఱధాెయు. తండుర యడుచియ లహనందన తయిౌ దఖ్య న భగిినటుి ంథి. ఔభీణశతేడతు రలహథిా . 
యదరఔుతు దమతృసర బఽతఔంఱోన, ఫాణబటుట  కసదంఫభఱిోన, దండు దఴఔుభాయఙభతిరఱోన, ఄళంతీశందభ ీ
ఔథఱోన ఈనె ళయణనఱన ఫట ట  ఆతతు కరభిారతివఠ ఱు థఴేయథేరసఱ యసయనహంచినటుి  ఖుభిాంఖఱభు. ఔఱాంఔుయుడె 
ఄతుఔడా నతయునెదట. బఖళతపతంఛయౌ భయౘపావయంఱోన, శఫంధతు యసశళదణాా  ఔథఱోన, ఫుధయసుత 
ఫఽషతకతారోి ఔశంఖరషంఱోన ఈనె భసయమ రయసా ళనఱన ఫట ట  ఆతతు ుశాఔం అ భోజుఱోి  ఙాఱా రఙాయంఱో ఈండదేతు 
ఉళింఙాయౌ. ఫో జుడె ఴఽంగసయరకసఴంఱో నతభొకధాెడె. భాషృఔుతు షయఫ కఱన ఫట ట  ఆతన గొప 



ఴఽంగసయుయువేడతు ణెఱుశా నెథి. భాషృఔుడె ఙతేభుిధయటుఱఱో ఆతన ‘బదర డె’ ఄతుఔడా ఙెతృసపడె. 
భసఛుతేా ర డతు కొందయంటాయు. నందమంతి ఄధ  ఫరా షమణలా రతు ఄషభించి, న ండాి డున ఈదంణాతుె ఄళంతీశందభ ీ
ఔథఱో దండు ఙెతృసపడె. ఆంతట  భయౘనపాళుడుతు టుట కొచిి ఔతాధ తగస తూతేయథేరసతుకూ తుఱటం క్షేఫ ందర తు 
ఖడెశదనం కసఔతృో ణే భభతేట ?                                       

శంశకఽత ఔఱాయఱాశంఱో థ ిశయ్ఱుధాెబ. తోటటతోదట థి దంపాకాయనశయ్ం. ఆందఱో 96 రోి కసఱుధాెబ. యౕరతి 
ళక్షఃశాఱం ళఱె ఱక్షయమతుతయభివుంఖభంఖమామతనఫ నై యరసఱుయంఱో శఔఱఔమాకోయదడెనై భూఱథళేుడధ  
ధయాయకాభణ ి ఈండయేసడె. ఔభోజు భాదాయళిెఔ పోఛధానంతయం ఄతతు అయసా తుకూ ళియణయఖుుా డధ  యసయతృసభ ి తన 
కొడెఔున యనంటఫటెుట కొతు దయూధాయాఫ ై ళయసా డె. “ఄమాయ! ఱేఔఱేఔ ఔయౌగిన ఔకగసధొఔక కొడెఔు. ఄఱాి యుభుదా గస 
న భగిసడె. ముఔాళమశౄ ళచిింథి. డఫుబనెయసలీ ఙటృట  ఎటుళంట  ఄళయఔుా ఱు ఙేయణాభో తొఔు ణెయౌమతుథి కసద 
ఔథా. అ దవేట ఱణో, యసలీ యనంఫడుతు ళఙేి  యసయకసంతఱణో ధనఖు్ కొతుభసళటం ఎఱాగో ధ భపింఙటం ధా ళఱి కసఱేద. 
అఴరమాతుె కోభి ళచిినయసభకిూ ఄబమాతుె రయసథింఙే తొయు తండుర ళఱెధ  ఇ ఔుభాయుతుకూ ఱోఔఛాా ధాతుె ఔఱుఖఛేమాయౌ” 
ఄతు య డెకొంటాడె. భూఱథేళుడె ఄందఔు ఄంగఔీభియసా డె.  

ళియణయఖుుా డె యనయీన తభసుత యసమంకసఱం ళయతీతఫ ై ఄంధకసయం తుండు ణాభసఖణోదమం కసగసధ  భూఱథళేుడె 
యవేయఱందభితు ఔయుిండఫటెుట కొతు, ఙందరఖుుా తు ఙయేతయౌచి, “ధామధా! ఱోఔభంణా ఔటోతృసమయుఱణో తుండు 
ఈనెథి. శంనెఱ ళదాఔు యౕరళయౕఔయణాయాం ఙభేే థాంతేఔుఱ యసశాళశుయౄం ఏతటో తూఔు ణయెౌమఛ ఫుణాన” ఄతు, 
ఄతతుకూ దంబశుపాయసతుె యళభియసా డె. రౌఙయుఱభతు, య దభూయుా ఱభతు, యసధుంఖళుఱభతు రఙాభసఱు ఙశేకొధ  
మోశగసలీ ఔఱయౄున యనహపఙెఫుణాడె. ఎభుఔఱుకొభకిే ఙయౌఱో ఔడా ఱోఱోఱ చీదభింఙకొంటృధ , యసెనశంధయఱు 
కసతుచిి, తుఱుళుఫొ టుి  న టుట కొతు భయౘూఛఱు తుయుళిశా నెటుి  నట శా  బఔుా ఱభతు ఛధాఱన ఙేభేి  
థొంఖయ వగసలీన దయంగస ఈంఙాఱంటాడె. ఫరా షమణయంఱో ఔుతిౄతేఱ మోయసఱన యనహపఙెఫుణాడె.    

ూయుం ఫరషమథళేుడె ఙభసఙయబూతశఽఱహటతు కసయంచిన నహభమట ఔభోజు థళియదఽఱహటణో బూఱోఔయసశఱ లహాతిఖతేఱేతటో 
అఱోచించి, భానళుఱు ఊజుళయానఱెై ధధాయజధాశఔుా ఱుగస ఱేయతు, పోఖభసఙ్మమకత ళఱి రఛాతంతేళఽథిా  తుయౌచితృోబ ే
రభాదం ఈనెదతు ఖుభిాంచి – ఇ థాంతేఔతన శఽజింఙాడట. ూయుం థళేతఱఔు ఔంటఔంగస భాభని ఛంపాశయుడ ే
దంబుడె ైభానళఱోఔంఱో ఛతుమంచి జీళకోట తు తన ఴకూాభూఱాన ళఴయఙకొధాెడె. ఄచియకసఱంఱో అ ఴకూా ఄందభితూ 
అళళించింథి. కొకఔకలైీ అ ళఽతాి, ఇ ళఽతాి ఄతుఱేఔ ఎటాి  మోశగసలీమాయభో, అ మోయసఱెటుళంట యో, యసలీఙతేి 
తుభుటేితటో ఙెఫుణాడె. ఔుపడె ఊఱహయ యౖసతుె ధభించి ఫరషమశబఱోకూ ఄడెఖున ట టన దంబుణిణ  ఙలహ థేళయుృ ఱే 
ఙకూతేఱమాయయట. చిళయఔు యసక్షయతేా  యౕరభయౘయవేణ ళు ఔడా ఄందఔు ఄతీతేడె కసదట.   

దభభళుకసయాః ుయణ  ళఞ్చకచకిశయ కఱపళఽక్షోఽమమ్  
లసభనదమేభన ురస షరిణా ణె రఱోకయ భాకసి న్మ్.(1-96) 



(ఔటోతృసమభధ  చితాయకసయం ఔయౌగని మోశగసలీందభికూ భుంగిట  ఔఱపళఽక్షం ఄబన యౕరషభ ి భును 
యసభనయౄతృసతుె ధభించి భూడడెఖుఱ ధనంణో భూడె ఱోకసఱన అఔరతంఙాడె.)       

ఄతు ఫయౌఙఔరళభిాతు ళంచించిన యసభనతు భాట ణెయసా డె. 

భ ండళథ ిఱోబళయణనశయ్ం. ఆందఱో 89 రోి కసఱుధాెబ. కూభసటుఱ (ళయాఔుఱ) ఱోబఖుణం తృసతృసతుకూ ఎఱా థాభతిీశా ంథో 
ళభిణంఫడుంథి. ళంఙన ఱతుెట కూ భూఱం ఱోబఖుణఫ . ఔ ఄభామఔుడె తనళదా థాఙకొనె న దాతోణాా తుె య ంతం 
ఙేలహకొతు ఄతన ళచిి ఄడుగనిుపడె ఱేదతు తోండుఙబెయ ఙనహన ుయతి ఄధ  ల ట ట  ఔథన భూఱథేళుడె 
ఙెఫుణాడె. ఔుపడె యకసర ఙాయుయడె ఫాఱశకడెనై ఔుఫేయుణిణ  కొంత ధనం ఄడుగసడట. ఔుఫయేుడె ఈధాె 
ఆళునంటాడె. యఔుర తుకూ కోం ళచిి ఔటోతృసమంణో ఄతతు శయుయసుతూె షభియసా డె. ఔుఫేయుడె షయుతు తృసర భిాయసా డె. 
షయుడె యకసర ఙాయుయతుకూ నఙిఛ ఫుణాడె. ఎంతకర తన భాట యనటం ఱేదతు అఖరళించి ఄతతుతు తృ టటన ఫటెుట కొంటాడె. 
యఔుర డె గౌభతిు శనెతింగస అఫ  ఔయుణించి యఔుర తు ఫరతికూశా ంథి.  

భూడళథ ి కసభళయణధాశయ్ం. ఆందఱో 76 రోి కసఱుధాెబ. లా రఱు ఙేలత ళంఙనఔఽణాయఱు, భుగసా  తృరౌ ఢాదఱ 
శుపాయసఱు, శభుదరదతేా డధ  యసయతృసభి యుయుయౖసశఔా ఄబన పాయయళఱి ఎఱా మోశతృోబనథర యళభింఫడుంథి.  

ధాఱుఖళథి య రసయళఽతాం. ఆందఱో 40 రోి కసఱుధాెబ. భూఱథళేుడె య ఴయకసంతఱ ఔుట ఱానభసగసతుె యళభియసా డె. 
యఔరభలహంషృడధ  భసజుఔు య ఴయఱంట ే ఄతణాతేభానం. భంతిరకూ య ఴయఱంట ే శథాభళం ఱేద. భసజు తన భంతిరకూ 
రతేయథాషయణన ఙగోభ,ి యఱాశళతి ఄధ  ఄందఖణెాన భసణయిసయసతుకూ ణెచిి, అఫ న పోఖపాగసయఱఱో 
భుంఙతెేా ణాడె. కొంతకసఱాతుకూ అఫ , “భసఛా! యదయభథేఴంఱో ఈనె ధా నహరముతున ై ఙౌభసయతుంద డుంథి. ఄతతుతు 
యడునహంఖఱళతు తూఔు ళఴళభిాతుగస ఈధాెన” ఄంటుంథి. భసజు తుయనుయతృో బ, యదయభన  ైదండెతాి, అఫ  కోభఔిన ధనయయ భిి, 
య రసయయభుకడెై యసభి ళయానఱన ఖభింఙటం ఆఔకడు గట టణాంఴం. అ కసఱంఱో య ఴయకసంతఱు ఄబయలహంఙే ఙతేవృఱహట  
ఔుట ఱఔలఱ యళభసఱు ఇ శయ్ంఱో ఈధాెబ. 

ఄబదళథ ి కసమశాఙభతిశయ్ం. ఆందఱో 46 రోి కసఱుధాెబ. మోషఖుణు శుపాళం, కసమశా ఱ (ఖణఔళఽతాిఱో 
ఈనెయసయు) దభోమషం తుయలహంఫడాడ బ. ఔటశా ఱు (కొఱుళుఱో కసమశా ఱఔు ణోడెగస భధయళభిాణాుతుకూ ఔభొినె 
తీయపయుఱు), కసమశా ఱు శథా ‘నకసయ’భధ  లహదాభంణరా తుె (ఏదడుగధిా, “ఄందఔు యఱుఱేద, ఆందఔు తుమభాఱు 
ుపకోళు, ఆథ ియసధయం కసద, ఄథ ిభసఛాఛాఔు ళయతిభఔేం” ఄతు ఱాకతేుతచిి ఙెఫుతేండటం) ఛనహశా ంటాయట. యసయు 
ఙేలత మోయసఱ ట టఔ ఔటునెథి.  

ఈఛజబతుఱోతు భయౘకసమేఴుయ భంథియం ళదా ధయుా డొఔడె యసెనం ఙలేహ, ఏతొ ణోఙఔ, తుభసమనవయంగస ఈనె అ ఖుడుఱో 
ఔభొితు యళుతుకూ పఱుయౖసపదఱణో ూఛఙేయసా డె. ఇఴుయుడె దమతయౌచి ఄతతుకూ ళయతళుఫో ణాడె. అమన 
ఫ డఱోతు ఔతృసఱభాయౌఔఱోతు ఔ ుభ ర ఄందఔు ఄడెడ డెతేంథి. ఆంతఱో ధయుా డె ూఛళఱి ఄయౌలహతృో బ భయీ 



యసెధాతుకూ యనమాా డె. ఄడెడ డున ుభ ర యళుతుకూ అ ధయుా తు దయుయానన యళభిశా ంథి. యళుడె ఆళతూె తూక ఱా 
ణెఱుశనతు ఄడెఖుణాడె. ూయుం ధ న భఖధఱో కసమశా తుగస ఛతుమంచి, తొ మందయౌ బకూాపఱంగస తొ ఖలలభ 
శతుెదలితళఱో ఈధాెనతు ుభ ర ఙెఫుతేంథి. ఏత ఔుఱమో ఏతటో! ఙచిి క ఱైాయసతుకూ ళచిిధా ుటుట ఔణో ళచిిన ఫుథిా  
భాతరం భాయఱేదతు యళుడె నళుుకొంటాడె.  

అయళథ ి భదళయణనశయ్ం. ఆందఱో 33 రోి కసఱుధాెబ. ఔఽతముఖంఱో ఆంథిరమఛమాతుె యసదించిన భయౘతేమఱ 
‘దభభు’ ఄధ  ఴకూా ఄక్షభసఱు తియఖఫడు ‘భదభు’గస భాభి ఔయౌముఖంఱో ఛనఱన అయ యంచిందట. భదళయఱ 
దయుయానఱు, భదయఱోఱుయ దరేివటఱు ఄతూె ఆతూె కసళు. ఙయళన భషభిృ అయునఱఔు యో భతృసధాయతన ఔయౌపంఙాడతు 
ణెయౌలహ, ఆందర డందఔు తుభసఔభియసా డె. ఊఱహకూ కోంళచిి ఆందర తు బుఛాతుె శాంతేంఛలేహ ఔఽణాయఛుభసతుె 
రయోగియసా డె. ఆందర డె బమంణో కసలీఫభేసతుకూ థిగసఔ ఙయళనడె ఄతతుకూ ూయులహాతితుచిి, ఔఽతయన భదయౄంఱో 
ఱోఔుఱన అయ యంఙేందఔు ళథియౌయ యసా డె. అ భదభతేా ఱ భథాఴరమయసా ధాఱు యళభింఫడాడ బ.  

ఏడళథి గసమనళయణనశయ్ం. ఆందఱో 26 రోి కసఱుధాెబ. గసమతూగసమనఱంటే – అ భోజుఱఱో నటయటాదఱ 
కోళఱోతుయసలైీ ఔథా – ళట ట  థొంఖఱట. థొంఖఱు భసతిరూట యషశయంగస థోలతా  ఇ ఔమాకసయుఱు టటఖఱే థోఙకొంటాయట. 
ఔల నతభటి  యసభ ి ధాధా చితాయకసభసఱ ళభిణంఫడాడ బ. ఆందర డె ధాయద భషభిృతు బూఱోఔంఱోతు యరేయౖసఱేతటతు 
ఄడెఖుణాడె. భసజుఱు ఆందరదయ కోశం ఴతఔరతేళుఱు ఙేలత రమణాెఱఱో ఈధాెయతు ధాయదడె ఙఫెుణాడె. ఆందర డె 
భండుడు, మఛాా తుకూ  కసళఱలహన యసధధాఱు ఱేఔుండా యసలీ ఫ భైయనహంచి శందఱన కొఱిగొటటభతు గసమన 
నహరసఙాఱన శఽఱహటంఙాడట.  

యశజాుఱ షఽణాా యౘయుఱనకొధ  ఔమాకసయుఱన ళట ట  యణాా యౘయుఱు గసన, శంగతీ గసతర యసదయఔలఱన కసభసయఙయణయుఱ 
“దఽఱహట  భయఱేి  తంణరా ఱు” గసన తుయౄనహంఙటం ఇ చితరణఱోతు ఖడెశతనం. 

ఎతుతదళథి శళయణకసభోతపతాి శయ్ం. ఆందఱో 29 రోి కసఱుధాెబ. ఔంయసఱుఱు ఙేలత మోయసఱతూె ఏఔయుళుఔు ళయసా బ. 
ూయుం ఫ యుయుతం ఎఱుఔఱ ఫాధ ఎఔుకయన ై థళేతఱఔు తోయన టుట కొనెదట. థళేతఱు ఫ యుయుత తఱాఱన 
భంతరధభంణో భూలహ, ఎఱుఔఱతుెంట తూ కసయౌియ రసయు. అధాట  భూఱహఔ జీయసతమఱే శుయణకసయుఱుగస ఛతుమంఙామట.  

ణొతమదళథి ధాధా ధయాళయణన శయ్ం. ఆందఱో 73 రోి కసఱుధాెబ. ధయుా ఱు ఔనఔటుట  ఙేలహ ఱోఔుఱన ళంచింఙ ే
తీయుణెనెఱతూె రయసా ళనఔు ళఙాిబ. ఛోయతివేకఱభతు, యశయసదఱభతు, ళయౕఔయణ యదయఱు ణెయౌలహనయసలీభతు 
నతమనయసలీన ఱోఫయఙకొధ  తూఙఱ నమళంఙఔ భామాఔఽణాయఱు ఎధనె ధోె. య ఱకొథరా  ఈండ ే అ భామఱఱోన 
ఄయయనైధాఱుఖు భుకయఔల ఱుధాెమట. యసట  యళభసఱు ఙెపఫడాడ బ. 

దళథి శఔఱఔమాతుయౄణ శయ్ం. ఆందఱో 43 రోి కసఱుధాెబ. ధయమయుఱు ఄయాకసభాఱన మోక్షయతేభుకంగస 
ఄనఱహఠ ంచి, జీయణాతుె ఄందఫ నై ఔలగస ఎఱా భఱుఙకోళఙిధో రఫో దింఙే ఈతాభాదాయమతథి. 



ఇ యధంగస ఱోఔంఱోతు యపాయపాళయానఱ యసశాళశుయౄతృసతుె యవేయతుకూ యఴథరఔభించి, భూఱథేళుడె ఆంట ఱోతుకూ 
యనయీతోృ ణాడె.  

‘ఔఱాయఱాశం’ క్షేఫ ందర తుకూ ఄతేభానతృసతరఫ నై కసళయం.    

కఱాళుఱాశాః క్షేమేనొరరతిభామ్భభదితుయెతాః  
ఴళెళ భనళైసననొాం కరోతు శతతాం శణామ్.(10-43) 

(క్షేఫ ందర భయౘఔయ రతిబ ఄధ  తృసఱఔడయౌ నంచి యనఱుళడున ‘ఔఱాయఱాశం’ యౖో డఴఔమాూయుణ డెైన ఙందర తు ళఱె శతతం 

శతేపయువేఱఔు షఽదమానంథాతుె ఔయౌగశిా ంథి గసఔ!) 

ఄతు శఖయుంగస ఙెుపకొధాెడె. అమన ఱోఔళఽతాభియౕఱనం, ళయళయౘయఛాత, భానళళయకూాతుం ఱోతు ఫాయౘయబయంతభసఱ 
యనైయుదాయదయూనం, శభసుంతయుయాతూమఫ నై దఽఱహటధనయైతయం, శందభోభచిత దఖుంపన ఙాతొఔయతుం రఴంశతూమఫ నైయ. 
ఄందళఱిధ  ‘ఔఱాయఱాశం’ యుచియయౘశయనహరముఱు, దకొండళ ఴణాతా ధాట  శంయసకయనహరముఱ శంగయభయూ బంగబీణతిి 
ఏ రకసయం యనఱలహ యఱలహయిౌంథో ణెఱుశకొనగోభయేసయు తపఔ ఙథియ తీయళఱలహన ఖరంథభతు యభయూఔుఱు తుయణబంఙాయు. 
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ాఅాంధరకళుఱన   క్షేమాేందర తు కఱాళుఱాశ రభాళాం  

ఎందకో గసతు, ఔఱాయఱాశం క్షేఫ ందర తు ఱగుఔఽతేఱఱో శభమభాతఽకస థరేోథఴే ఙతేయుయ్శంఖరష దయపదఱన 
నయమభాఱాదఱ ళఱె ఄంతగస రలహథిాకూ భసఱేద. ఙాయుఙయయ ణఱెుఖుఱో పాశకయ ఴతకసదఱ ఱాగస భనశౄఱఔు 
షతేా కొతుతృో బ ే కేళఱానబళతూమఫ నై అఔయృణీమ దఽయౖసట ంణాళయణో ఔయపఫడున ఄదభణాళష యఙనం. 
తుతయఔఽతయరఫో ధఔంగస యనఱుళడున పోఛభసఛేందర తు ఙాయుఙభసయ ఖరంతాతుఔంటె ఆథ ి ఔయణాభణితి భూఱాన, 
ఱోఔభతీీరకసఴన భూఱాన య బభ టుి  ఫ యుఖు. ఱెి టుట ఱ నంచి రఛఱు టెయసయసఱఔు తయయౌళచిి 
ధాఖభిఔణాఱౌఱాయతుకూ కేరలైీభకిూన భోజుఱఱో ఄపనఔయ ణఱెుఖు థాయనయసదం పోఛభసజు ఔఽతితు తృసఠఔఱోకసతుకూ భభింత 
శతుెళితం ఙలేహంథి. ఄటుళంట  ఄనయసదతోఔట  ఄళతభింనందళఱి అ యనఱుఖుఱో క్షఫే ందర తు ఔయత యసమంకసఱు 
తూడళఱె ఄంతభితఫ ైతృో బంథి. 

క్షేఫ ందర తు దరసళణాయ ఙభితర పాయతభంఛభీ భసభామణాఱన ై ఓతాభసషఔఽతేఱ భిఙమం ఔయౌగని యౕరధాతాదఱ 
దఽఖంయళుఱు రశభింఙాబ. ఱక్షణఖరంతాఱఱో అమన ఓచితయయఙాయఙభసి శళఽతాతిఱఔ ఔయఔంఠసబయణాఱు భాతరం 
థేఴభంతటా ఠనతృసఠనయౄఢు క కూకనటుి  ణోశా ంథి. శధాతనఫ ైన య దధభసమతుకూ, ఄనఙానఫ ైన ర యైసఙాభసతుకూ కసణాచి 
ఄబన కసయౕమయథఴేంఱో యభ భాళ ఴుయశుయౄుడెనై ఄతేనళఖుాతృసదఱ ళదా యదయఱన ధ భిి ండుతకోట ఱో 



తుయుభానకరభిాతు ఖడుంచిన అ భయౘయథాుంశడె, అ భయౘఔయతఱిజుడె భణాతేతృసర మాఱ శంఔుచిణోథేరసఱఔు ఱోఖఔ 
యరసఱషఽదమంణో ఫౌదాయసఘమమం యనైుఔు దఽఱహటయసభించి ఫౌథాా ళథానఔఱపఱణాదఱన యచించి ఈండటం ళఱి 
తునెతోనెట  ళయఔు ఄనయతృసర ంణాఱఱో ళఱె భన అంధరథఴేంఱోన శధాతన ధయమయుఱభనకొధ యసయు క్షేఫ ందర 
కసయసయధయమధాతుె కొంత చినెఙుణో ఙడటం ఛభిగంిథి. అ శంకోఙం ణఱెుఖులభఱో తునెతోనెట థాకస 
ఈండదేనకొంటాన. రతయక్షంగస ఄనయసదఔఽణాయతుకూ ూనకొనఔతృో బధా ూయుఔళుఱ ఫషృల యథాయధయమధాతుకూ 
భాతరం ఇ రతిఫంధకసఱు ఄడెడ భసఱేథేమో. క్షేఫ ందర తృసభసమణిఔుఱఱో ఄయణీముడెనై భయౘఔయ యౕరధాథడె ఇ 
ఔయణాధభసమతుె ుణకిూుఙికొనటఫ  గసఔ మతోచితంగస తతాతకఽతేఱఱోతు పాళబంగతిు అందరా ళయకూ భిఙమం 
ఙేరసడె.  

ూరసణ ాః కదయయళణజిాాః తుశేమ్భభగస తుదానధనకుభాభ 
వదత్ు కుచతటా ాఆళ దాఃఖ్పఱా ఫాఱళుధలసధామ్. 

(ఱోబుఱెైన దవటళయాఔుఱు పాయరయోఛనంకోశం ళంఙనఙలేహ ఔడఫెట టన శందఱు ఫాఱయతంతేళుఱ ఙనెఱళఱె 
ఎందఔ తుకూభసఔ కసఱాంతయంఱో ఄణగసభితృో ణాబ.)        

ఄనె ఔఱాయఱాశ (2-18) రోి కసయాఫ  కసయౕకండం(3-8)ఱో,  

ణే. ాఄరయోజన భభిళఽథిధ  నతిఴయఱుు ,  
నరయోజన భడాఁగు గసఱాాంతయభున,  
నకట! యారసయ ుగిషగిశ్ ాఁ డె నమటెి,  
ఖ్ఱుతు శాంద ళుధళ చనెఱునఫో ఱక.  

ఄతు యౄతృసంతభితభబంథి. “బఖళన్! బళత రసూశన భభభనాేరకూభటీకోట యరసర నామ్” ఄనె ఔఱాయఱాశ (2-73) 
రోి కసయాఫ  ఴఽంగసయధనైవధంఱోతు “థేళణాకోట కూభీటశంగట తకోభఱతృసదశభోఛ (1-3)” ముగసయినఔు రతయక్షభూఱం 
కసఔతృో బధా, ఴఫాయసభయం ఄనబళతూమఫ . ఔఱాయఱాశం థిుతీమశయ్ంఱోతు “ఛాధాత ఫాఱభుతరాం ణాు 
భతయనాశంబఽతలతెషమ్” ఄనె 44-ళ రోి ఔశా యకోర థణిాతుె యంటునెుపడె రరో తఱఔు యౕరధాథతు షయయఱాశంఱోతు  

వ. కభఱధాబుతు తృరతుర ాఁ గళుణాభళరసజయబథార శధాయూఢుాఁ ఫయభుణుయాఁ 
ఫాతుర  ధాశ్ాంఫశతుర  భాయథావజగోతుర  శజజనభుతుర ాఁ గుఱళుతుర  
భీభాాంబికస భాయధాభాతయ నాందన నఖిఱురసణళుథాయరళూణు 
నధవయుయ లేదళసఖ్ాదీతితుళేసణ తు నాంధరభాళేసధన వదాఫజబళుతు 

నబమభాళేసకళుతవరయోగకుఴఱు  



ఫాఱశఖ్ గసయళుాంచి, ణాతపయయ భృప 
నళచిథేళమ తిరురసరి మక్షరసజు 
శ తభుణ కు్ ఱు లనఱమాఁగ తుటటె  ఱతుయ .షయ. (1-8) 

ణే. ాఅగభజాా నతుదళిు తణా్ ాయథఖ్తుళు  
ఫషృురసణజాుాఁడళు ళృబబళయభతిళు 
ఫాఱశఖ్ాఁడళు ళ ళైరఫాంధ భృకటి 
మళధరిాంుభు ధా నేయ నాంక తభుగ.షయ. (1-12)           

ళంట  ంఔుా ఱు శమఽతియయౘమశంఱో తట ఱితఱ ళఱె ఫ యుయసా బ. “ఫాఱతతరే డె” ఄంటే – “ఫాఱయతతరే డె” ఄతు కసద 
ఄయాం. యకసర ఙాయుయడె ళమశౄఱో న దాయసడెనైపట కర, తనఔంటె ఎంణో చినెయసడెనై ఔుఫేయుడుణో లతెషం 
ఙేరసడనెభాట. “ఛాధాత ఫాఱతతరం ణాుమ్” ఄంట ే “నళుు నహఱియసడుగస ఈనెపట నంచి లతెళతిేడుయగస 
ఎయుఖుదన ఔథా, తునె” ఄతు పాళం. “ఫాఱశకఁడళు” ఄంటే షయయఱాశ ఔఽతితి ఄళచి తిపమయ ల ట ట, 
ఔయయసయుపౌభుడె యౕరధాథడె చినెపట  నంచి ఔ ఔంఙంఱో తితు ఔ భంఙంతొద డెకొనె జిగిభ ీథోశా ఱతు ఄయాం 
కసద. ఄళచి తిపమయ ల ట ట  ళమశౄఱో థిళ న – ఆయయనై బేలైీ న దాయసడెనైపట కర, తనఔంట ెఎంణో చినెయసడెనై 
యౕరధాథతుణో శభశకంధతుగస లతెషం ఙేరసడనెభాట. క్షేఫ ందరరయోఖఫ  యౕరధాథతుకూ భాయ్థరఔభతు శఱబంగసధ  
ఉళింఖఱభు. క్షఫే ందర తు ఔతాధామఔుడె భూఱథళేుడె ధయాయకాభణి. మోశగసడె, జూదభ,ి యటుడె 
ఄనెభాట. ఄబణధే త, భనశనె భంచియసడె. క్షఫే ందర తుకూ అతేభాతుఔఫ నై ఇ “ధయా” ఴఫారయోఖం యౕరధాథతు 
ఖుండఱెఔు షతేా కొనెథి. ఎతుెభాయుి  యసడెకొధాెడో!  

ఉ. లసలకమ్భభు భత్ళనఫయహక ళోయకఱాశయలీఱాఁ  ఫ   
లసలచి చచకుపయు లసశనణ డి భుఖ్ాయళుాందణాాం 
ఫూఱు మ్భళు మ్భళుయ మ్భాఁుచ రసధకు తుచచ ధయ్గో 
తృసఱుాఁడు తృోర చాఁ గసళుత భతృసయకఽతృసభతి భాంతిర మనెతున్. 

ఄతు ‘తైఫ ఴుయ ుభసణభు’ (1-3). ఔక గోతృసఱుడేధా? తృసం, యౕరథేయకూ ల ైతం అ యరేవణం తపఱేద.  

గీ. భాందరసచఱ కాందరస భథయభాన 
దగధతృసతోదిఱషరికస ధయ్ య నై 
ఱలత ళైసశ తయ ళైరశ తయ ఱక్షిమ ధొశాఁగు 
ళయదయ ై భాకు ళునతగీరసవణి లసణి.  



ఄతు ఔడా ‘తైఫ ఴుయ ుభసణభు’ (1-3)ఱో ఄధాెడె. భీక్షగస ఙలహనయసభికూ ఆటుళంట య అంతయతభాయఱు 
శంకాయతీతంగస ఄఖడణాబ. “ఄభిాతే యుజీళయభానయబయసధామ్” ఄతు ఔఱాయఱాశం (2-41). “ఄభిాఛనంఫుఱఔు 
నయాంఫుఱు ఖునహపంచిము” ఄతు యౕరధాథతు షయయఱాశ (1-5) యఱలహతం. 

ఔఱాయఱాశం థిుతీమశయ్ంఱో కూభసటతుఫయణం ఈనెథి. కూభసటుఱ ఱోబఖుణం ఙెడెనడతఔు, తృసళయానఔు ఎటాి  
థాభతిీశా ంథో  భూఱథేళుడె ఙందరఖుుా డుకూ యళభియసా డె. “తిరఔయణయథిాగస చితాళఽతేా ఱ శంఙాభసతుె తుఖరళించిన 
తశుఱ ఙతే, శతాాశంనెఱ ఙేత, యదితుఱతధయౄతృసఱబన రసశారయధఱన ఖుభ ాభగిని ఄనయౖసఠ నయుఱ ఙతే 
యడుచియ మఫడున ఱోబఖుణం యనయీ దవేట ఱెైన ఇ తృసళయాఔుఱ ఫుయరఱోి కూ దభి ఔయుింథి. ఎంత ఔుట ఱభనశకఱో 
యలైీ” - “శతాారఴభతతోృ తేః శతాాధధనైః రసశారయ థితే యుభిజతః, ఱోపోఽళటం రయవట ః ఔుట ఱం షఽదమం కూభసటాధామ్” (2-
3) ఄంటాడె. ఄతయంత రపాళయౕఱఫ నై ఇ కూభసట తుంథారఔయణాతుె ఙదళుతేంట ేతృసఠఔుఱఔు ఫఫ మయ తృో తనెగసభ ి
ఔలంకూత కూభసటరబు తుంథాయసఙనం ఖుయుా ఔు ళశా ంథి.  

ఄశఱు ఔథఱో ఏత ఛభిగింథో  కసతు, తన ఔఽతితు భసజుఔు శభభిపంభతు ఄడుగనిుపడె తృో తనెగసభి ఖుండెఔు అ 
ఱుఔుఱు భుఱుఔుఱెై యో కసమట. ఔభోజు తృో తనెగసభ ి ఆంట కూ ళచిి యౕరధాథడె ఎఔకడ ఙలహధా దభదిరథేళత 
ఆనఖఛ జఱణో ణాండయశా ంట ే థిఖుఱుడు, “ఏభమాయ, తూఔు భసఛదయూనం ఙేబంచి ఔఽతిశభయపణఔు ఏభసపటుి  
ఙేబయసా న. శభశా పోఖపాగసయఱు ఙఔేయుణాబ” ఄధాెడతు ఛనయర తి. కసద, భసఛే శుమంగస పాఖళతకసయసయతుె 
తనఔు ఆభమధాెడతు ఔ ఔథ. ఏఫ ణైధే త, అ భాటన యనగసధ  తృో తనెగసభికూ తన ఈతృసశయథేళత ఔలీభుంద 
భూభిాఔట టనటిబందట. అఫ  ఔనెఱఱో చినహపఱుి తేనె ఄయర ళుఱన ఙలహ దఃకం టటఱేఔతృో మాడట.   

ఉ. కసటటక కాంటితూయు చనకటటె  యాంఫడ ధేఱ యేడచెథో  
కెైటబథె తయభయొనతు గసథిల కోడఱ! యో భదాంఫ! యో 
ళటకగయుభ రసణి! తున ధాాఁకటిక ాం గ తుతోృ య మఱు  క 
రసణ ట క రసట కీచకుఱ కభమాఁ, థిరళృథిధక  నభుమ భాయతీ!       

ఄతు అ తయిౌకూ భాటబఙాిడె. “తున ధాాఁకటిక ాం గ తుతోృ య మఱు  క, రసణ ట క రసట కీచకుఱ కభమాఁ; థిరళృథిధక  నభుమ” 
ఄనె తృసఠసతుకూ భాయుగస “తున ధాఁఔట కూం గొతుతృో బ ళనీ దర, యసయట కూభసట కరఙఔుఱ ఔభమఁ; థిరయథిాకూ నభుమ పాయతీ” 
ఄనె తృసఠసంతయం ఔడా ఈనెథి. ఄథ ిఔఱాయఱాయసతుకూ శతుెళితంగస, పాళముఔాంగసధ  ఈనెథి కసతు,  “ళనీ+దరయసయట” 
ఄతు ఔయకూ ఄతేభతం కసతు ఖుయుఱగుళుఱ ఱేతుతృో తు కూట టంుణో శభిన టుట కోయసయౌ.  “ఄఱి ఔ, భసణ ట కూభసట కరఙఔుఱఔు 
తునె ఄభమన తయి్” ఄనటం అయఖతిఱోతు దాభసయథిాకూ ఄనయౄంగస ఈనెథి.  

కసటుఔ థథిిాన యో ఖఔనెఱనంచి ఔతూెయు చినహపయిౌ అఫ  ఙనగొండఱ తొథకిూ ఈయుఔుతేంటే ఔయకూ యుతలభన  ై
ఛఱదాయన ళభిృశా నె తూఱఫ గం శోయణఔు ళచిింథి. “ఙనఔటుట ” ఄనఔ “ఙనఖటుట ” ఄతు ఈనెటిబణే “తృసయౌండిధనడు 
ఎణెతాన యుతభు” ఄతు శపవటంగస ఈండథేి కసతు, యౄణఱోతు ళయంఖయయనైబళం బఖెఫ ైతృో బేథి. “తృసయౌండిధనడు ఎణెతాన 



యుతభు” ఄనె యౄణం యసఙయఫ ధైాఔ “నమధాంఫుదం” ఄతుఔడా ఫ గముకూాతు శపఱటఔభింఔ తనతపథ ి కసద. 
ఄుపడె “కసటుఔ ఔంట తూయు” ఄనె రకసరసయభసా తుకూ ణాళుండేథి కసద. భయౘఔయ ఔథా. భ ండుంట తూ ళయంజింఛేరసడె. 
“భధక ైటపాశయుఱన భటుట న ట టన భయౘయవేణ ళు కోడయౌయ” ఄనటభూ యసతేతృసర మఫ నై యరవేణఫ .   
యౄకసనతృసర ణతిఫ నై భిఔభసఱంకసయం. కూభసట కరఙఔుఱ శంయౘయఴకూా అఫ మంద అభోనహతఫ ై, ఔయ ఴయణాఖతికూ 
యో ోయఔతుం లహథిా ంచింథి. అ క ైటబథెతైయభయానతు ధాతేఔభఱభధ  ఫంగసయు ఔడెున ుట టనయసతుకూ షఽదమభసజాి అఫ . 
తనఔు భాతఽభూభిా. అఫ  దమఔు ధోఙకొనె తనకూఔ య భుమఱకతే కొదళ! ఈదయతృో వణ తుతతాం అ తయిౌ 
శుయౄఫ నై పాయతీ యసఔుకన కూభసటుఱఔు ఔటటఫటెటళఱలహన ఄఖతయం తనకేతట ? “తున అఁఔట కూన్ కొతుతృో బ ఄఱి ఔ, 
భసణ ట కూభసట కరఙఔుఱఔు ఄభమన” ఄతు యసఔతంగస ఄధాెడె.  

“ఄఱి” ఄంట,ే ఎఔకడో  దభసన ఈనెయసలైీ. దయం  ఙనెహపనథి పాఖళత యఙన కొనయసఖుతేనెుపడో , కొశథాకస 
ళచిినుపడో . కరరశా ఴఔం 1478-1480 తృసర ంణాఱ ధాట  ఔథ. ఄుపడె యఛమనఖయ భసజు యయౄతృసక్షభసమఱు. 
ఒయుఖఱుి ఔు యఛమనఖయం దయథేఴఫ . యయౄతృసక్షభసమఱు 1478 థాకస ఈధాెడె. యభతూఙడె. అ తభసుత ఄతతు 
కొడెఔు ధాఱుఖళ తృరౌ ఢథళేభసమఱు 1485 థాకస ఈధాెడె. అ తండయర ఇ కొడెఔ ఆదాయౄ ఔభసణ టకరఙఔుఱు.   

కూభసటుఱు ఄంటే ఫ ి ఙఛఱు ఄతు ధనగైంట కసయాం. ఫషృభతూ శఱాా నఱనెభాట. కూభసతేఱు ఄధాె ఫ ి ఙఛఱధ  పాళం 
ఈనెథి కసతు, “ఔభసణ ట కూభసట కరఙఔుఱు” ఄనెపట  ఄనతృసర శఔు ఱోం. “కూభసణో ఫ ి ఙఛపథేే యసయ 
దభతుఫ బఽఱపతధాళనహ” ఄతు ఫ థతిూ కోఴం. కూభసతేడె ఄంటే ఫ ి ఙఛడె, ఄఱపఴభీయుడె, ధ ఱయ భు – ఄతు. కూభసట 
ఴఫాా తుె తుగంటుళుఱు కొంత అఱశయంగస ఖుభిాంఙాబ. “థేు తే కూభసటః యసయ ధ లేఙేఛ ళణజిి ఙానహ” ఄతు 
ధాధాభసా యణళశంక్షేం. కూభసటుడె ఄంటే ఫ ి ఙఛడె ఄతు, యసయతృసభ ి ఄతు ఄభసా ఱు. కూభసటకరఙఔుఱు ఄంట ే ఫషృభతూ 
శఱాా నఱు.  

దవటతుం ఔభసణ టకరఙఔుఱఔు, కూభసటకరఙఔుఱఔు శభానధయమం. తూయచిిన రయసథాతుె అ దవేట ఱఔు తీలహకొతుయనయీ 
ఄభమన – ఄతు ఔయ యసగసా నం. పాఖళతంఱో “ఆభమనఛఴేుభసధభుఱు” ఄనెథి ఔడా ఇ ఔభసణ ట కూభసట కరఙఔుఱధ . 
తృో తనగసభి భనశౄఱో తుయౌచిన కూభసటకరఙఔుఱు క్షేఫ ందర డె యసళితయంఱో రయ ఴన ట టన ఔుట ఱకూభసటుఱే ఄనెభాట 
భాతరం శపవటం. “కరఙఔ” ఴఫాా తుె ఫషృల తుంథాయసఙఔంగస రఙాయంఱోకూ ణచెిినయసడె ఔడా క్షఫే ందర డే. అ ఙంథాన 
శమఽతితుక్షుాఫ నై ఴఫాయఱాపతుె తృో తనె తన దయంఱో శందయభయదయభంగస శంయోజింఙాడె. క్షేఫ ందర తృసభసమణఔిుడతు 
ఙెపటాతుకూ ఆంకేత యఴథభి కసయసయౌ!  

క్షేఫ ందర తు ఔఱాయఱాశం రథభశయ్ంఱో శథరయఘఫ ైన ఙంథోరదమళయణనం ఈనెథి. క్షేఫ ందర తు రఔఽతిదఽఴయదయూధాతుకూ, 
ళయణనధనైుణకిూ అయసకయం ఱతేంచిన శతుెయ ఴం ఄథి. అయిౘదఔయఫ నై అ శభమంఱోతు కొతుె యౄణయౌయ: 

గగధాఙె్ణకభఱళధే శధాధ ురసగే గణే ఴధన ాః కసవనహ 
ాఄతృసర ్వహథతిళుకఱాం ఫభార భ బరభయళుబరభాం తిభుయమ్.(1-27) 



(యసమంకసఱం ఖడుచి శందాయయుణకసంతేఱు శనెగఱిుి తేంటే అకసఴభండఱంఱోతు ఔఱుళకొఱతుఱో నఱితేఫ మదఱు 
థిఔుకణోఙఔ నఱుథశెఱఔు యుఖుఱుతీలహనటుి  చిభమచీఔటుఱు యసయనహంయసగసబ.)      

యజతూ యరసజ వహతతయణాయకభుకస్ కఱాకఽతళోభా.(1-29) 

(కసభుఔుఱఔు భసగసతిఴమాతుె ఔయౌగింఙ ే అ యఛతూశభమం ణఱిెతు భుణాయఱదండఱ ళంట  ణాయకసశభుథామంణో 
యంఛఔంగస భసజిఱియసగింథి.)     

భనమథవహణాతతరాం థిగవతుణాశఫటికదయపణో ళుభఱాః.(1-31) 

(భదనతు ణఱిెగొడెఖుళఱె, ఄయథిఔుక ఄధ  ళతుత ఙతేననె శోట ఔు ఄదాం ఱాగసన ...)   

గగనతటితూతటాధే్  యజతుకరో రసజషాంశ ాఆళ.(1-32) 

(అకసఴఖంగసనథఱిో నడమాడెతేనె భసఛషంశ ళఱె కసనళఙాిడె ఙందర డె.)      

ఇ చితరఔఱపనఱన మతాతథంగస లుఔభించిన భయౘఔయ ధయజట  ‘కసలషలహా  భాయౘతమయభు’ థిుతీమారసుశంఱో 
ఖఛభసజు యౕరకసలషలహా  ుణయక్షతేరంఱో కొండతొథి యళయౌంఖం ళదా ణాన శభభిపంచిన ూఛాదరయసయఱన రతితుతయం ధాఴనం 
ఙేశా నె ఖూఢఴతరే ళున ఎదభొకనటంకోశం - ఎుపడె ణఱిెయసయుతేంథా, ఎుపడె ధ నఔకడుకూ ఙయేుకొంటాధా - ఄతు 
తుథరా యౘభసఱు ఱేఔ య చి ఈనె తయుణంఱో కసయంచిన ళయణనతథి:  

ళస. ణారసఱోకభునాం ఫరకసఴభృక చాందాంఫ   రళైసథిాం శాం 
దాయరసగసళఽతమ ై తభాఃటఱశాంణానాంఫు గపాంగ ...”(2-129) 

భ. గగధాళయయభఽగేాందరళసఫకభు నక్షణా్ ర ాంఫుజాయణయభ 
ధయగషాంశాంఫు తుళసళధకయతఱోదయనమలుకసగుచఛ భ 
ధవగఫాదాళషచిత్బూకటకమాణార భౌక ్కచఛత్ర భృ 
ుప గతిాం జాందర ాఁడు ణ ాఁచె ...”(2-134) 

“శధాా యభసగే ఖణ ే ఴధనైః కసునహ, ఄతృసర ాలహాతియఔఱం ఫపరా భ బరభయయబరభం తితయమ్” ఄనెథ,ే ఈనెదనెటుి గస 
“ణాభసఱోఔభునం ఫరకసఴతోఔ ఙందంఫె ై రయసథిం శం, దాయభసగసళఽతఫ ై తభఃటఱశంణానంఫు ఖపంఖ ...” ఄతు 
ణెఱుఖుఱోకూ ళచిింథి. “ఖఖధాఘ్ణఔభఱళధ  ... యఛతుఔభో భసఛషంశ ఆళ” ఄనెథే “నక్షణాా ర ంఫుఛాయణయభ, 
ధయఖషంశంఫు” ఄబంథి. “థఖిుతుణా ... భనమథలహణాతతరం” ఄనె రలహదాఔఱపనన కసయయకసయణానళభిాతంగస ధయజట  
ఔయ “తురసళధఔయతఱోదయనమయిౌకసఖుఙఛ భ, ధుఖఫాదాళషచితాబూఔటఔమాణరా భ్కూాఔఙఛతార తో, ుప ఖతిన్” ఄతు 
యసర రసడె. ధయజట  ఔయఔభఱాఱఱో క్షఫే ందరఔఽతిరశనం ఈనెభాటన కసదనఖఱభా.  



ఔఱాయఱాశఫ  గసఔ థరేోథఴే నయమభాఱా శభమభాతఽకసదఱ తుణాయనయౕఱనపయౌతం అంధర కరరడాతేభసభాతుకూ 
ళధనె ణచెిింథి. భభి భసయతృసట  తిరుభసంతఔుతు నతరభాతేభసభఫ  తత ర్పాయతఫ మో! ఄనటం ఖతఛఱలతతేఫంధనఫ  
ఄళుతేంథి. “యటాధాం కయేౌటషం తాణాభరగటోభమ్, దదానం భోభభాఱానాం శా ఱకఱాుటఔయపయమ్ (శభమ. 
1-10)”, “భఽఛయభానశయ యనభైఱయం ణాభరశంఛాశయ ధానయతా (శభమ. 5-23)” ఄనెయ క్షేఫ ందర తు చితరఔయౌపత 
శంకణేాఱు. ఆయ ఆతయఔళుఱు తుయౄనహంచినయ కసళు. భోభాఱన ణొఱగించిన తభసుత భదళతి భదనభంథిభసతుకూ 
తాణాభరగటం ణోడు తృో యౌఔ క్షఫే ందర తుథి. ఄథి ఙదళుకొనె ళఱిబభసమఱు థాతుకూ ఫ యుఖుఱు థథిిా , “ఔశటుయోళఁఖఁ 
థోత ఔడుగి ఫో యగిఱంఖఁ ఫటె టన ణాభరంు తంథయెోఱె (కరరడాతే. .80)” ఄతు కరరడాతేభసభంఱో ‘శశయపతే్’ ఄనె 
భోభశంయౘభణిి భంద రపాళతుయౄణఔు ఈశకభింఙకొధాెడె. క్షఫే ందర తు నయమభాఱా శభమభాతఽఔఱధ  
ఙదళుకొనె భభొఔ ఔయ ఔమాళతీ ఴతఔ కసళయఔయా ణలేీూడు ఔశళభసజు. “యశపయతృసర యానమా శభుణిడతబఖధుఛౌ, 
బూఔభపకసభణిౌ, భసణరౌ  ణౌ యణాడ ఫరషమఙాభణిౌ (నయమభాఱ. 3-39)” ఄతు తోదఱబేయ రోి కసఱఱోతు 
ఄయిౕఱయసఙయణాథోయౖసతుె తన కసఱానయసయం శంశకభించి, అ తృసర ఔఽతకసభుఔుఱ ళయణనఔు ఄరఔఽతళయణనణో రఔఽణాభసా తుె 
ఔయతృరౌ ఢోకూాలహదాంగస ఙభతకభించి ఔశళభసజు, “అ ఔంఛానన ముయతి, కసకసఴభు ళడఁక ఁ థాయ ఱటుతుటు ళడుబనె్, 
ఛోక ైన గయిుఱు ఖదఱెన, తైఔయభఖు తభభు ఙందరతంఫభుఁ ఖన పన్” ఄతు యౄకసతిఴయోకూాతు ఄతేనందతూమంగస 
తుయుళింఙాడె. ఔశళభసజు థాయతుకూ ఆతయరోి ఔభూఱాఱు ఔడా ఱేఔతృో ఱేద కసతు, అమన యౄనహంచిన ఔమాళతీ 
ళఽణాా ంతం శభమభాతఽకసంతయ్తభతు ఖుభిాంనందళఱి భవికయాఱు, యసఘమమఙభతిరకసతఔిుఱు అ యఙనఱోతు 
“ఖుయుఔుఙఔుంబభుల్ ఖదఱఁ గొరభుమడు యడఁఖ భసఱఁ గొర యుయుల్, ఔయభణిఔంఔణఔుణన కసఙనఖ (?) ధున 
ఱుఱిలహఱిఁగస” తోదఱెైన ంఔుా ఱఱో రరసెయాకసఱన తుఱుళఱలహళచిింథి. ‘కసఙభు’ ఄంటే గసజు. “దాతేయరేయౖో  
ళఱమాథ ిభయేన యఙయణే” ఄతు ఄభయకోఴంఱోతు “కసఙాః యఔయభఽథభేదదఽఖుర ఛః” ఄనె (3-3-28) రోి కసతుకూ ఔఽవణతయర తు 
టీఔ. ఈతిణో శంయోఖయ ల ధాబఔ ఔమాళతి ఙతేి గసజుఱు భయౘనగసఱు ఉటాడెతేనెటుి  ఙుపడె ఙరేసమతు 
పాళం. ఆథి యసభాధాయయాం. శభమభాతఽఔఔు తృసర భాణికసఱెైన యసయకయఱేయ అ భోజుఱఱో యనఱుళడనందళఱి ఄందఱోతు 
న ఔుక థాఱు తుగంటుళుఱఱోతు క ఔకఔతృో ళడభూ, శరభాణాఱు కసఔతృో ళడభూ శంబయంచింథి. “శుపాళతేదయః 
కసఙశంఛా ఴఛఱతుభీక్షఔః, ర ఱైోఽనహ గౌయళయసా బా షఽదమాపాళతూయశః” ఄతు శభమభాతఽఔ (5-26). ఄఔకడ 
క్షేఫ ందర డె ఙనెహపన ఎనపెై భసఖపథేాఱ శుయౄం, ఇ కసఙభసఖశుయౄం ధాఔు శభగిస ఫో ధడఱేద. శంగీత 
ఱక్షణఖరంతాఱఱో ఔనఫడఱేద. థాతుతు ఄనుబంచికొతు ఔమాళతీ ఴతఔదయం ఄంతభసభసా తుె ునఃభియౕయౌంఙాయౌ. అ 
యధంగస ఔఱాయఱాశం రతీతి, రతభి భనఔు ఫో ధడణాబ. శభాఛంఱోతు ఱోఛాణాతుె తీళరఫ నై ఔంఠశుయంణో 
యభభిూంచిన అ థరేోథఴే నయమభాఱాథి ఔఽతేఱణో తృో యౌలతా  ఔఱాయఱాశం కొంత యనఱయనఱతృో బభేాట తుఛఫ . 
ఏఫ ైణధే త, ఔుపడె భధయముగధీాంధరఔళుఱఔు ఄదరతిఫో ధఱ ళఱి శయథతిఫ నైపట కర, అధతుఔకసఱంఱో భాతరం 
ఈనతక్షయ భసషృఖరశాఫ ైన ఙందరతంఫం ళఱె భయుఖునడుతోృబంథి. 

1937ఱో కొర తాయిౌ శభసయభసళు గసయు ఔఱాయఱాయసతుకూ ఖుఛభసతీ ళింథర పావఱఱో యనఱుళడున ఄనయసథాఱన 
భకిూంఙాఔ, శంశకఽతయదమేంగస ఙఔకట  ర ైయౌఱో ణఱెుఖుఱోకూ ళఙతూఔభింఙాయు. 1968ఱో యౕర నభేందరధాథ యసళితయభండయౌ 



యసయు తణుఔు నంచి రఙభించిన భులీూడు తిభమభసజు ఄతేనందన శంుట  ‘యసళితీయసఱిబయభు’ఱో 
శఖఽళతీధాభదమేుఱు ఇమూణిణ  య ంఔట యయభసగయసఙాయుయఱ యసయు ‘భయౘఔయ క్షేఫ ందరఔయణూయభు’ ఄనె నతయుణో 
శభసుయాశభాఔఱనూయుఔంగస ఔ భంచి యసయయసతుె యసర రసయు.  

ఆంతభంథతిు రపాయతం ఙలేహ, ఆతుె యదాఱ భషతూమఫ నై క్షేఫ ందరఔఽతితు నధనె ఙోడెడో  భభొఔభో ణెఱుఖు 
ఙేమాఱనకోళటం శషఛఫ . 
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‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథగిస న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో “ఔ. యౕరభంతేఁడె ఖుణళంతేఁడె, 
దరభంతేఁడె యౄముతేఁడె దరయుండెఁ ఖమా, దాభుండెన గసళఱమున, థా భళిఁ గసభుండె కసభతంతరయయ కర” 
ఄతు; యౕరభసభభూభిాగసభి రతయంతయంఱో “ఔ. యౕరభంతేఁడె ఖుణళంతేఁడె, దరభంతేఁడె యౄముతేఁడె దరయుండెఁ ఖమా, 
దాభుండెన గసళఱమున, థా భళిఁ గసభుఔుఁడె కసభతంతరయయ కర” ఄతు ఈనె థాయతుకూ భూఱం 
క్షేఫ ందరఔఽతిఱోతు ఱోబళయణనశయ్ంఱో ఔనఫడెతేంథి. ఔుఫయేుడె ణాన ఄడుగిన ధధాతుె ఆళుఱేదతు అఖరళించిన 
యకసర ఙాయుయడె భామారపాళంణో ఄతతు శయుయసుతూె షభియసా డె. ధయుా డెనై యఔుర డె మోశంఙేరసడె. ఆఱుి  
ఖుఱిబంథి. ధ తుుపడె ఎళభణిో ఙెుపకోయసయౌ? ఎఔకడుఔతు తిభిగథే?ి ఏత ఙలేతథ?ి ఄతు ఔుఫయేుడె యసతృో ణాడె.   

ధనయశ తాం తయజతి జధో జనయశ తాం రిబలసాః శభామాత్ు  
రిబూతశయ ఴరీరే ళయశనళుకసరో భళభాయాః. 

(డఫుబఱేతుయసణిణ  ఛనం ళదా ళదాతు యడుచిన డణాయు. ఛనం ణోడెఱేతుయసడుకూ ఄళభాధాఱు ళచిిడణాబ. ఄళభానం 
తృసఱెైనయసడుకూ దఃకపాయం బభింఱేతుదళుతేంథి.)      

దయణవేు ఴరీయళణాాం ఫత ధయమఱణాఱలసఱేవు 
దరళుణవేు జీళుణవేు చ శయవాం మాతి రమాణవేు. 

(ఴభీయదాయుఱఔు ధయమఫ  మోక్షభూఱం. అ ధయమభు ఄధ  తీగ ఔు అఱయసఱఫ నైథి డఫుబ. అ డఫుబన తృో గొటుట కొధాెఔ 
జీయతంఱో ఄతూె ఈధాె ఏథర ఱేనటేి .)    

ళుథావన్ శబగో భాతూ ళుళిృతకరసమ కుఱోనెతాః ళౄయాః 
ళుణే్న బళతి శరోవ ళుత్ళుశీనశ్  శదె ణోయగుణాః.”(2: 54-7) 



(ణెయౌయ ఔఱయసడె, ఄందభకిర ఆవటఫ నైయసడె, ఄతేభానళంతేడె, భంచి నఱ ళఱి నతభొంథినయసడె, ఈతాభఔుఱంఱో 
ుట టనయసడె, గొప భసఔరభం ఔఱయసడె – డఫుబనెటిబణే ఆళతూె ఄళుణాడె. డఫుబఱేఔతృో ణే ఎతుె భంచి 
ఖుణాఱుధాె ఏతొ ఱేతుయసడే.)         

ఄతు గోడెగోడెభంటాడె. ఇ రోి ఔపాయసఱన భూడళథెైన కసభళయణనశయ్ంఱోతుకూ తీలహకొతుయనయీ కసభతంతరంఱో 
ముకసా ముకసా ఱు ణెయౌలహన యయ ఔళంతేఱు ఏ యధంగస ళయళషభింఙాఱో భూఱథళేుడె యవేయతుకూ ఫో దించిన శందయభంఱో 
ఔయ భిఔభింఛలేహకొనెటుి  ఔనఫడెతేంథి. యతాయసన్ = యౕరభంతేడె, శద్ ణః = ఖుణళంతేడె, యథాున్ = 
దరభంతేడె, శబఖః = యౄముతేడె, యయః = దరయుడె తోదఱెైన ఴఫాా నయసథాఱు ఄందఔు ఄనయౄంగసధ  
ఈధాెబ. “కసభుండె” (భనమథడె) ఄనె తృసఠసతుఔంట ె “కసభుఔుఁడె” ఄనె తృసఠం ఫ ఱు. ఄబణ,ే 
కసభుఔుడెనైయసడె యౕరభంతేడె, ఖుణళంతేడె, దరరసయౌ, యౄలహ, దెైయయళంతేడె, ఔమాకోయదడె కసయసఱతు ళఔా ఎళభో 
“కసభతంతరయయ కూ” ఄబన రోర తఔు ఙెపటం శభుచితంగస ఱేద.   ఆళతూె ఈండటం ళఱి కసభుఔుడె యసపఱాయతుె 
తృ ందఖఱడనె పాళభూ ఄయాళంతం కసద. యౕరభంతేడె కసతు ఖుణళంతేడె, యౄళంతేడె కసతు దరయుడె కసభుఔుఱెైణ ే
శంబయంఙ ేయసదాయయసధయభిణాభాఱన ళఔా ఉళింఙఱేదతు ణెఱుశా ధ  ఈనెథి. ఆథి రఫో ధఱక్షణం కసద. ఆంతఔంటె, 
భూఱానయసయం   

క. ళిెభాంతుాఁడు గుణళాంతుాఁడు, దీభాంతుాఁడు, యూముతుాఁడు, దీయుాండుాఁ, గఱా 
దాభుాండున గస లనఱమున, థా భశ ాఁ గసభుకుాఁడు కసభతాంతరళులకేీ.  

ఄతు ఙదళుకొంటే - యౕరభంతేడెైనయసడుకూ తకూకన అ ఖుణాఱతూె శుమంగసధ  శభఔడెణామనె ఄయాం ళశా ంథి. “కసన్ 
యనఱమున” ఄంటే ఖుణళంతేడె కసఔతృో బధా ఖుణళంతేతు గసన, దరరసయౌ కసఔతృో బధా దరరసయౌ గసన పాలహఱిఖఱడతు 
ఈథేాఴం. భూఱంఱో భ ండళ శయ్ంఱో ఔుఫేయుడె ఴంకాథ ితుధఱణో ఇ భాటఱనెటుి గస ఈనెథి. కసభఱోపాథిముఔుా డె 
యౕరభంతేడెణైే ఙాఱు; ఄతూె ఈనెటేి . యౕర ఱేఔతృో ణే ఏతొ ఱేనటేి  – ఄతు ఔుఫేయుతు దఃకాఱాంగస ఔయ ఇ రశంగసతుె 
భయౌచి ఈంటాడె. భూడళథెనై కసభళయణన శయ్ంఱోన ఔయ థరతుతు శందభోభచితంగస రయ ఴన ట ట  ఈండళఙిన. 
ఄందళఱి ఆథ ి‘ఔమాయఱాశభు’ఱోతు దయఫ  ఄతు భనభు తుఴిబంళఙిన.    

‘ఔమాయఱాశభు’ఱో ఇ థాయతుె ఛఔకన ఙరసడో , ఱేఔ ఛఔకన యఙనధ  భన ఔయ ఙరసడో  కసతు, శయుఴః థరతుకూ 
భసయమఔఽతఫ నై దయం ఔట  ఛఔకన ‘యఔరభాయకఙభతిరభు’ఱో ఈనెథి:  

క. ళిెభాంతుాఁడు కుఱళాంతుాఁడు, ళిెభాంతుాఁడె శబగయూజితకాంతుాఁడు శ 
ళిెభాంతుాఁడె గుణళాంతుాఁడు, ళిెభాంతుాఁడె వహదధళభేుఴభాంతుాండున్.(2-175)     

తుఛాతుకూ ఛఔకన దయం క్షేఫ ందర తు రోి కసతుకూ ఄఙిు ఄనయసదంఱా ఄభభింథి. ణఱెుఖుఱో ఎళభి యఙన  ఎళభికూ 
అదాయమో ఄనెటుి గస భ ండె థాయఱ ఈధాెబ. 



@ ... @ 

ఆఔ, భసభఔఽవణఔయగసయు ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో నంచి ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథిగస ఈథాషభంిచిన -  

క. తఱతృో మాఁగ యుచ ఱారన, గఱుగున; లసతాంఫుాఁ గిిభుముాఁ గపభుాం జడెు; ధాాఁ 
కలళుటటె ; దగముాఁ జెడుాఁ ద, భుమఱభు థాయథాంఫు రసగభూఱభు ధయణని్.”  

ఄనె దయం యవమం భభింత అశకూాథామఔం. ‘ఔఱాయఱాశం’ భూడళ శయ్ంఱో శభుదరదతేా డధ  యసయతృసభ ి
యుయుయౖసశఔా ఄబన పాయయ ళశభతి ళఱి మోశతృోబన ఔథ ఈనెథి. బయా తుథిరంఙే థాకస య చి ఈండు, ఄనకొనె 
శభమాతుఔంటె అఱశయంగస ళశభతి ఈతికోశం ఈథాయనళధాతుకూ ఫమఱుథేయుతేంథి. ఔ థొంఖయసడె అఫ  
ధభించిన అబయణాఱన ై ఔనెయ లహ అఫ న యనంఫడుయసా డె. ణోటఱో నహరముడె అఫ  ఆఔ భసదతు తుభసఴఙెంథ ిఙెటుట తీఖఱణో 
ఈభితోృ శకొతు అతమషతయ ఙశేకొంటాడె. అఫ  ఄఔకడుకూ ళచిి ఛభగినిదంణా ఖరళించి, ఄతతు ఴయసతుె దఖ్యఔు తీలహకొతు 
భుకాతుె ణొడన  ై న టుట కొతు, ణాంఫూఱు యకూాభ తుండున న దళుఱణో ఄతతు ధోటోి  ధోయున ట ట  ఉనహభితృో లత రమతెం 
ఙేశా ంథి. అ ఴభయీఖందాతుకూ అఔభిృతేడె ైఙెటుట తొథ ిఫేణాలైడె ఄతతు ఴభీయంఱోకూ రయ యంచి అఫ  భుఔుక కొయుఔుణాడె. 
ధనతేా భోడెతేనె భుకంణో అఫ  ఆంట కూ యనయీ, బయా తనన  ై ఙబెయఙశేకొధాెడతు ఆంటోి యసలీఔు ఙెఫుతేంథి. 
ఔుటుంఫన దాఱు భసజుఔు హభసయద ఙేయసా యు. శభుదరదతేా డుకూ యక్ష డెతేంథి. ఆదంణా ఙశా  ఈనె థొంఖ భుందఔు 
ళచిి, ఛభిగని ఔథన యళభించి, గటధాశాఱంఱో ఫణేాలైడె కొభకిూన భుఔుకన ఙనహంచి, ఄభామఔుడెనై బయాన 
యడునహంఛేయసా డె. అ శతుెయ ఴంఱో క్షఫే ందర డె యసర లహన రోి ఔం ఆథి:  

ళైస తశయ ళదనకభఱాం తుజళదధే మ్భశ ణా కఽణావ  
ణాభూబఱగయభ భకరోత్ రకటితళైసకసయరసగేళ.(3-68)               

(అఫ  మోషయళయభసఱెై ఄతతు భుకథామతుె తన మోభుదతమ ఙెంతఔు ఙభేిి, తన భనశఱో తుండున ఄనభసఖం 
యనఱిడబేటుి  ణాంఫూఱు యకూాభ తుండున న దళుఱణో భుదా న టుట కొతు ఉనహయుఱథేా  రమతెం ఙేమయసగింథి.)  

ఙౌయయయణాశఔా ఄబన కసభుకూ నతరభన, తుశౄయౘమతన, ఔయాళయయభూఢతన, బమాంథోలనన చితీరఔభింళఱలహన ఇ 
శతుెయ ఴంఱో అందరరఔయా ణాంఫూఱ ఱక్షణాఱన యళభంిఙే ళశా ఖుణథరనహఔ ళంట  థాయతుె రయ ఴన టటడం 
ఓచితయబంఛఔభతు శంథళేింఙేయసయు ఆథ ి యశళదయారకసఴఔఫ నై కసయసయయాం కసదతు ఖుయుా ంఙకోయసయౌ. యసక్షయతేా  
ఓచితయలహథాా ంతతుభసమత యఙనన ఄనయసదం ఙశేా నె ఔయకూ అ భాతరం ణయెౌమదతు ఉళింఙఱేభు. ఔనఔ ఆథి 
ఈథేాఴూయుఔంగస తుయవటఫ  ఄతు, “రఔట తయసకసయభసగళే” – “త, భుమఱభు థాయాంఫు భసఖభూఱభు ధయణిన్” ఄనె 
తేఱయఴఫాశందభసభతుె ఫట ట  ఖరళింఙాయౌ.    



ఆంతకర, ‘ఔమాయఱాశభు’ కసయసయయాం భాటెఱా ఈధాె - ఇ థాయతుకూ ఔయ లుఔభించిన ఇ భూఱాతుె భియౕయౌంళఱలహ 
ఈనెథి:  

ణాభూబఱాం కటటతిక్ భువణభధయాం క్షాయాం కళేసమాతువతాం  
లసతఘ్ెాం కఽ(క ి)భుధాఴనాం కపషయాం దయెతుధతురసణ ఴనమ్  
ళక్రళైసయబయణాం ళుళృథిధకయణాం కసభాగిెశతొూనాం 
ణాభూబఱశయ శఖ్ే! తరయోదఴగుణాాః శవరెేనహ ణే దయుభాాః. 

ఆథ ి కరరశా ఴఔం 18-ళ ఴణాతా ధాట  ‘ణాంఫూఱభంఛభ’ి ఄనె శంఔఱనఖరంథం ఱోతుథి. ణాంఫూఱంఱోతు దరళయతుఔయు 
ఖుణాఱేతటో ఄతేళభిణంఫడెతేనెథి. 1) ఔటుళు (కసయం), 2) తిఔాభు (ఙదే), 3) ఈవణభు (య డుత), 4) 
భధయభు (తీనహ), 5) క్షయయభు (ఈపన), 6) ఔయౖసమభు (ళఖయు) ఄనె అయు యుఙఱణో ఄతుుతఫ ైనథి; 7) 
యసతగెభు (యసముభోగసతుె తృో గొటేటథి), 8) ఔఽతధాఴనం (ఔడెుఱోతు ుయుఖుఱన ణొఱగింఙేథి), 9) ఔపషయభు 
(రేియౖసమతుె షభింఙేథి), 10) దయ్ందితుభసణ ఴనం (ఙడెెయసశన ఱేఔుండా ఙలేతథి), 11) ళఔారశయ అబయణం (భుకాతుకూ 
ఄఱంకసయతృసర మఫ నైథి), 12) యయథిాఔయణం (భుకభుఱోతు, ఴభీయంఱోతు భయౌధాఱన ఔడుగియ లతథి), 13) 
కసభాగిె శంథరనం (యసజీఔయణఴకూా భూఱాన అఔయౌతు, పోఖఴకూాతు ళభిాఱిఛలేతథి) ఄనె తరయోదఴ (దభూడె) 
శద్ ణాఱన ఔయౌగని ణాంఫూఱంఱోతు ఖుణాఱ ళంట  ఖుణాఱుధాెబే, ఒబ తతరభా! శుభస్ తుకూ యనయీధా థొభకిేయ కసళు 
శభా – ఄతు పాళం. అ శందాత థరతుతు ధనుంతభి రోి ఔభతు ఈథాషభింఙాడె. ఆథే రోి ఔం తతాతౄందభోభచితంగస ఆతయ 
శంఔఱధాఱఱోన కొథిాతృసట  ళయణాయశంణో ఔనఫడెతేంథి.     

ణాభూబఱాం కటటతిక్ భువణభధయాం క్షాయాం కళేసమాతువతాం  
లసతఘ్ెాం కఽభుధాఴనాం కపషయాం దయెతుధతురసణ ఴనమ్  
ళక్రళైసయబయణాం ళుళృథిధకయణాం కసభాగిెశతొూనాం  
ణాభూబఱశయ శఖ్ే తరయోదఴగుణాాః శవరెేనహ ణే దయుభాాః. 

ఄతు కరరశా ఴఔం 1746 కూ భునట థెైన రభుక అముభేుదఖరంథం ‘యోఖయణాెఔయభు’ఱోన, 1557 ధాట  
ుయుయౖో తాభ షభథిాశ ‘రయసా ళయణాెఔయభు’ఱోన, ఈనె తృసఠం. ఆథ,ే  

ణాభూబఱాం కటటతిక్ భువణభధయాం క్షాయాం కళేసమాతువతాం  
లసతఘ్ెాం కఽభుధాఴనాం కపషయాం కసభాగిెశతొూనమ్  
ళక్రళైసయబయణాం ళుళృథిధకయణాం దయెతుధతురసణ ఴనాం  
ణాభూబఱశయ శఖ్ే తరయోదఴగుణాాః శవరెేనహ ణే దయుభాాః.  

ఄనె శుఱపపదేంణో 1524ఔు భునట థెైన యళథాశతు ‘ఛోయతిభిె ఫంధభు’ఱో ఈనెథి. ఇ రోి ఔఫ ,  



ణాభూబఱాం కటటతిక్ భువణభధయాం క్షాయాం కళేసమాతువతాం  
లసతఘ్ెాం కపధాఴనాం కఽభుషయాం దయెతుధతురసణ ఴనమ్   
ళక్రళైసయబయణాం ళుళృథిధకయణాం కసభాగిెశతొూనాం 
ణాభూబఱశయ శఖ్ే తరయోదఴగుణాాః శవరెేనహ ణే దయుభాాః. 

ఄనె యౄంణో కరరశా ఴఔం 1683ఔు కొంత భునట థెైన ‘ధనుంతభ ి తుగంటుళు’ఱోన, 1450 ధాట  నయషభ ి
ఔఽతఫ నై ‘భసఛతుగంటుళు’ఱోన ఈనెథి.  

కరరశా ఴఔం 1258 ధాట  ఛఱణుతు ‘శకూాభుకసా ళయ’ఱో ఇ రోి ఔఫ ,  

 ణాభూబఱాం కటటతిక్ భువణభధయాం క్షాయాం కళేసమాతువతాం  
లసతఘ్ెాం కపధాఴనాం కఽభుషయాం దయెతుధతురసణ ఴకమ్   
వ్ రశాంభావణబూవణాం యుచికయాం ళోకశయ ళుచఛేదకాం    
ణాభూబఱశయ శఖ్ే తరయోదఴగుణాాః శవరెేనహ ణే దయుభాాః. 

ఄనె తృసఠంణో ఔననహశా ంథి. ఛఱణుతు రోి ఔం ణాంఫూఱ ఖుణంకూాఱో లా ర శంపావణ య ల యసఱంఔఽతితు, ఓవధముకూాకూ 
యుచితు, తనమఱఔంగస రోఔయధాఴధాతుె తుయౄనహశా నెథి. అ తభసుతి భోజుఱఱో ణాంఫూఱ లతళనం ుయువేఱకే గసఔ 
లా రఱఔు ఔడా యదామఔఫ ైనందన లా రుయువేఱఔు ఈబమణాయఔంగస “లా రశంపావణబూవణం” ఄనె తృసఠం ఈనె ఙోట 
“ళఔారయసయబయణం” ఄనె యశాఽణాయాం ఏయపడు ఈండటం శషఛఫ . తుఛాతుకూ “రోఔశయ యఙఛేదఔం” ఄనె ఔయణాతమఔత, 
శందభౌభచితి భ ండ ఱేతు యరవేణముకూా ఔంటె “కసభాగిెశతాూనం” ఄనె తృసఠం తభసుతి భోజుఱఱో ఙభేిన 
ఫ యౌయౄభతు శఱబంగసధ  ఉళింఖఱభు.        

యటతుెట తూ భకిూంచినుపడె ఔమాయఱాశ ఔయాఔు ఛఱణుతు తృసర చీన తృసఠరోి ఔంణో భఙిమం ఱేదతు, కరరశా ఴఔం 15-16 
ఴణాఫుా ఱ నడుత కసఱంఱో యనఱలహన రోి ఔతృసఠఫ  భిచితభతు శపవట భళుతేంథి. యభయూఔుఱు ఆథ ి ఛఱణుతు రోి ఔం 
కసళఙిధ మో ఄతుఔడా శంథేళింఙాయు. ఛఱణుతుథి ఄబధా, కసఔతృో బధా రోి ఔతృసఠం ఔమాయఱాశ ఔయాఔు అదాయఔఱపం 
కసదనె భాట శపవటఫ . ఛఱణుతు తభసుతి కసఱంఱో ఇ రోి ఔం యౄతృసంతభసతుె శంతభింఙకొతు అముభేుద రఔయణ 
ఖరంతాఱక కూకంథి. అముభేుద ఖరంథఔయాఱఱో న ఔుకభంథ ిథరతుతు ధనుంతభ ితుగంటు ఔయా యచించిన రోి ఔభధ  పాయంఙాయు. 
అముభేుద రఔయణ ఖరంతాఱఱోతు ఇ రోి ఔఫ  ఔమాయఱాశ ఔయాఔు అందరరఔయణయ ల ఈఔభించింథి. కసఔతోృ ణ ే
“లా రశంపావణబూవణం, రోఔశయ యఙఛేదఔం” ఄనె ఈముఛాయఱన తపఔ యసడెకొధ యసడే. శంశకఽతంఱోతు “1) ఔటు 2) 
తిఔాం 3) ఈవణ  4) భధయం 5) క్షయయం 6) ఔయౖసమాతుుతం” ఄనె ంకూాతు శంక్షనేహంచి, “తఱతృోమఁఖ యుఙ ఱారన, 
ఖఱుఖున” ఄతు యసర రసడె. “యసతగెం ఔఽతధాఴనం ఔపషయం” ఄనె 16-ళ ఴణాతాకూ ూయుతయం కసతు అధతుఔ 
తృసఠఫ , “యసతంఫుఁ గిరతముఁ ఖపభుం ఛ డె” ఄతు ణఱెుఖుఱోకూ ళచిింథి. అ యనంటధ  ఈనె “కసభాగిె శతాూనం” ఄనె 
తృసఠం భసఖభూఱఔతణోడు ళయంగసయతుె శంతభించికొతు “అఁఔయౌ ళుటుట ” ఄబంథి. యసజీఔయణాతుె, ఴభీయయయథిాకసయఔణాుతుె 



ఫో దింఙే “యయథిాఔయణం” ఄనె దమాతుకూ మతాతథంగస “దఖముఁ ఛ డె” ఄతు పాళళయకూాతు ఔభసిడె. “ణాభూబఱం ... 
కసభాగిె శతాూనం” ఄనె దమాఱఔు ఈఔరతంచి, “తభుమఱభు భసఖభూఱభు” ఄతు ణఱెుఖుఙరేసడె. పోఛభసజు 
‘ఙాయుఙయయ’ఱో తుభేాయంచిన  

భనళోై  షయయణాం ళేవిఠ ాం యతిదాం భదకసయణమ్   
భుఖ్రోగషయాం షఽదయాం థీనాం ళవహ్ ళోధనాం  
భుఖ్ళృథిధ  (?) కఽభుషయాం ణాభూబఱాం ళిెకయాం యమ్.   

తోదఱెైన ఱక్షణాఱు ఄపన భంతిర ణెఱుఖులతత భూఱాన తృసఠఔుఱఔు శభిచిణాఱే ఔనఔ యసట  ఙయిన ఆఔకడ 
రశకూాంఙటం ఱేద. ఔమాయఱాశ ఔయాఔు పోఛభసజు యఙన అదయూఔం కసదతు ఙెపటం భాతరఫ  ఆఔకడు యవమం. ఇ 
రోి కసఱతుెంట కూ భూఱఫ ైన ళభసషతళియుతు ‘ఫఽషతౄంళిత’ ఖంధముకూా రఔయణంఱోతు “కసభం రథరమతి యౄ 
భతేళయనకూా, ళఔారశఖతాుణా ఙ, ఉయజం ఔభోతి ఔపఛాంఴి తుషతాు భోగసన్, ణాభూబఱ ఫ ళ భభసంఴి ఖుణాన్ ఔభోతి” 
ఄనె రోి ఔం ఔడా ఔమాయఱాశ ఔయాఔు అదాయం కసదనెభాట. 

@ ... @ 

ఆఔ, న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ “బదర దతా ఔచిభాయ తృసంఙాఱుఱు” ఄనె యౕభిృఔణో ‘ఔమాయఱాశభు’ నండు ఈథాషభించిన   

చ. ...         ...         ...         ...         ...         ...         ... 
...         ...         ...         ...         ...         ...         ...  
...         ...         ...         ..టెి మతాం డయుథేయాఁ గసాంచిముాం 
దడళకముాండ ధనపటి ళుధాంఫతు క ాఁగిటాఁ జేయప నాంతటన్. 

ఄనె థాయతుకూ భూఱం క్షఫే ందర తు ఔఱాయఱాశంఱో న ైతు ఈథాషభించిన “తఱతృోమఁఖ యుఙ ఱారన, ఖఱుఖున” 
ఄనె థాయతుకూ భూఱఫ నై కసభళయణనశయ్ంఱోధ  ఈనెథి. శభుదరదతేా డె యయసయౘనంతయం కొంతకసఱం ఄతాయసభింట 
యందఱందకొతు ఄఔకడునంచి యసయతృసయతుతతాం థరుతృసంతభసతుకూ యనమాా డె. పాయయ ళశభతి ఔటుట తనహప ఔ 
నళముళఔుతుణో ఆవటపోగసఱన ఄనబయశా ంటుంథి. కొధాెలీఔు శభుదరదతేా డె పాయయన ఙడాఱనె ఈతకంఠణో 
ఆంట కూ తిభిగ ి ళచిి ఎపట  ళఱె ఄనకొతు అఫ న దఖ్యఔు తీలహకొంటాడె. అఫ  నహరముతుతొథి ళఱు భూఱాన 
న డతోషంణో ఈంటుంథి. అ శందయభంఱో క్షఫే ందర డె –  

తతర శ భధభదళుఱులతఱోచనకభఱాాం నహరమాాం శభాలఙె్ు (3-46)   

(భధళు ణరా గనిపట  భతేా ళఱి ణేయౌతృో తేనె ఔనదభుమఱు ఖఱ నహరముభసయౌతు ఄతడె కౌగటి షతేా కొధాెడె.) 



ఄతు యసర లహనథ,ే ణఱెుఖుఱో “ఄతండె (శభుదరదతేా డె), ఄయుథేయన్ = ఙెంతఔు భసగస, కసంచిమున్ = అ ళశభతి 
ఄతతుతు ఙలహఔడా, తడళఔ+ఈండన్ = శపఽయంఔ న డమోభుణో ఈండగస, ఎపట  యధంఫు+ఄతు = తభ ణొయౌతృ ంద 
ధాడె లహఖు్ డునటుి గసధ  ఛంఔుణో ఈనెదతు, కౌఁగిటన్ ఙేయపన్ = కౌగయిౌఱో షతేా కొనగస, ఄంతటన్ = ఄుపడె (తభసుతి 
దయంణో ఄనుమం)” ఄనె మతాతథఫ నై యౄతృసతుె తృ ంథింథి. అ శభమంఱోధ  అందరరఔయా తిమంద 
ఄనఔుా భసఱెైన నహరమకసంత ళయానగస ఇ కూరంథ ిథాయతుె తుయౌనహ ఈంటాడె:      

చ. ణొడళుఱు లనటటె , శాంబరభభుణ ాఁ థిఱక ాంచ, భడుాంగు గటటె , న  ాఁ 
ఫడాఁ దడలో, థిాం న ర ాఁగి టటె డు ధేయుపఱు గటెిన టటె ాఁ, ఫ 
ఱకెడుధనడాఁ థొటటర తృస టొదళుాఁ, గిాంకకు జేగుర మ ై జెభయపాఁగసాఁ  
జిడభిుడిాఁ ఫ ాందాఁ గసాంత తి చేరినాఁ గూరిభు గఱకె  ధేతుమున్. 

నహరమానయఔా ఄబన కసంత తి శతుెదఱిో ఈనెపట  పాళఱక్షణాతుె ళభిణశా నె దయతథి. ఆయ భ ండ 
‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుయ . “బదర దతా ఔచిభాయ తృసంఙాఱుఱు” ఄనె యౕభిృఔన ణొఱగించి ఙదళుకోయసయౌ.  

అంధరయఴుఔమాభవితేా  యసభ ి ఖరంతాఱమంఱో D. 705 (M. 326) శంకయణో ‘చంథోఖరంథభు’ ఄనె నతభటి ఈనె 
యసర తరతిఱో క్షేఫ ందర డధ  ధాభాంతయం ఔయౌగని ణెఱుఖు ఔయ ఱకసకబటుట  యచించిన ‘ఴతక్షుశంయసదభు’ ఱోతుథగిస ఇ 
దయం ఈనెథి: 

 ళస. తూళూఫాంధభు ళూడు; మ్భళు మదయున్; ధేతరాంఫు ఱఱాు డుాఁ; జన్ 
గిేళల్ గసనాఁగళచచాఁ; గ ి భుమడి ళుయుల్ ఽతీవశథలాం జెాంద; శ 
థాభలసగసయభు ఱోన చభెమగిఱుాఁ; జిత్ాం ఫుత్ఱాం ఫ ాంద; ధా 
ధాళుభార ాంతుఱు ళుటటె  తుాంతుఱకుాఁ జెాంతన్ ళుాంతలస యుాండినన్. 

న ైతు ఈథాషభించిన “ణొడళుఱు యనటుట , శంబరభభుణోఁ థఱికూంఙ” ఄనె ఔమాయఱాశ ఔయా దయభూ, ఇ ఴతక్షుశంయసద 
కసళయఔయా దయభూ అతీమమశతుెదఱిో ఄనయఔాఱ థషేభధోఖతేఱు, ఫాయౘయబయంతభసఱ శంఙాభపిాయసఱ ఄతేళయణనఱే 
ఄబధా, దాభసయథిా  భూఱాన నధనె ఙోడెతు యఙనఔంటె ఱకసకబటుట  యఙన కొంత అఔయృణీమంగస ఄభభని భాట తుఛం. 
నధనె ఙోడెతు యఙనఱోతు శఙాయయాశఙఔతుం భభింత ధుతుఫంధయతన శంతభించికొతు ఖంతైయంగస ఄఱభసయుతేనెథి.  

@ ... @ 

‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథగిస ఈథాషభించిన భనమథశా తియఔఫ ైన 
దయం ఆథి: 



వ. ఽథఱ ళుఴవాంబరసయథభున కెదయుగసాఁ ఫూతుపాంచె ధనలసవాఁడు ుళువాఁథేయు   
కసాంచధాచఱ కసయుమకభునకు ళైసటిగసాఁ జేటటె  ధనలసవాఁడు చరెకుళుఱుు   
నళుయల తృసళృణాశ్రభునకు లసాఁడి భుగిలాంచె ధనలసవాఁడు చిగుయుాఁదు 
నతులణాభయ థానలసథఫిఱాంఫుఱ గెలనహాంచె ధనళవాఁ డ మయళిఫఱాంఫు  

నటెి జగజటెిె భనమథాం డఖిఱఱోక 
భుఱకు లనరగ ాంగ జీళుఱ భూఱకాండ 
మతతు యఱుాఁ జొచిచ లనడఱతుమతాఁడు గఱాఁడ ె
మతతు మభుమఱాఁ ఫడకునెమథిముాఁ గఱథె.  

ణెఱుఖు యసళితయంఱో ఄదభణాళషఫ నై యఙనగస ఱుళుయు యభయూఔుఱఙతే భిభ ిరఴంశఱన తృ ంథి రలహథిాక కూకన 
దయం ఆథి. ఆంతఔంట ె ‘రఫంధయణాెఔయభు’ యసర తరతిఱో ఈనె తృసఠం ఫ ఱెైనథిగస ఄఖునహశా ంథి. ఔయగసయు థరతుతు 
యసర శకొనెుపడె కొతుె భాయుపఱు ళచిి ఈంటాబ. ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱోతు తృసఠం ఆథి: 

వ. ఽథఱ ళుఴవాంబరసయథభున కెదయుగసాఁ ఫూతుపాంచె ధనలసవాఁడు ుళువాఁథేయుాఁ   
గసాంచధాచఱకసయుమకభునకు ళైసటిగసాఁ జేటటె  ధనళవాండు చెరకుళుఱుు   
నళుషతతృసళృణాశ్రభుమనకు లసాఁడి భుగిలాంచె ధనలసవాఁడు చిగుయుాఁదు 
నతులణాభయథానలసథి(?)ఫఱాంఫుఱ గెలనహాంచె ధనళవాఁ డ మయళి(?)ఫఱాంఫు(?)  

నటెి జగజటెిె భనమథాం డఖిఱఱోక 
భుఱకు లనరగ ాంగ, జీళుఱ భూఱకాంద 
భతతు యఱుళొై చిచ లనడఱతుమతాఁడు గఱాఁడ?ె 
మతతు మభుమఱాఁ ఫడకునె మతాఁడు గఱాఁడె. 

ఆందఱో ఎతేా గతీిఱోతు “జీళుఱ భూఱఔండ” ఄనె ఄతృసఠం ణొఱగితృో బంథి. లశఙయణంఱో 
“నయయలతృసయణాశారభుమనఔు యసఁడు తగియౌంఙె ధనయసుఁడె చిఖుయుఁదు” ఄనెపట  ఱోం భవికభింఫడుంథి. 
“ఄయయల” ఄనెుపడె ఄయాం ఱేద. ఄయషతఫ నై = తియుఖుఱేతు, తృసయణాశారభు ఄనెథి ఄయాళంతం. ఎతేా గతీి 
ఄతతశోభిాభంతం గసన, ఄమోగం గసన ఄభభింథి. ఄబణే భ ండె తృసఠసఱఱోన లశం ధాఱుఖళ ఙయణంఱో 
“ఄతేయౌణాభయథానయసథఫిఱంఫుఱ గ యౌనహంఙ ెధనళుఁ డ మయయఫఱంఫు” ఄనె ఄతృసఠం భాతరం ఄటాి గే ఈండుతృో బంథి. 
“గ యౌనహంఙ ె ధనళుఁ డ మయయఫఱంఫు” ఄనెుపడె ఱ – ల ఱఔు తృసర శమతి తృసర చీనం కసదతు, ఄథర గసఔ ఄరఴశాభతు 
పాయంఙయేసయు “గ యౌనహంఙె ధనళుఁ డ మయయౌఫఱంఫు” ఄతు థదిా కోళఙిన. “ఄతేయౌణాభయథానయసథఫిఱంఫుఱ” 
ఄనెథాతుకూ ఄనుమం ఱేద. ఄతేయౌత = యసట ఱేతు, ఄభయ = థళేతఱు, థానయసథ ి= భసక్షయసదఱెైన, ఫఱంఫుఱన్ = 
ఫఱాఱన ఄనె తభసుత, “గ యౌనహంఙ ె ధనళుఁ డ మయయౌఫఱంఫు” ఄంటుధాెడె. థళేథానళుఱు ముదాం ఙేలహనుపడె 



తేఫ మద ల నైయం ఎళభకిూ ణోడపడుంథి? భనమథడె ఎళభితు గ యౌనహంఙాడె? ఄభయథానయసదఱఔు ముదాం ఛభిగనిుపడె 
అ ఫఱాఱఱో ఔటెనై ఄభయఫఱాతుె ఄయఫఱం గ యౌనహంచినదనె ఄనుమం యసధయం కసద.  

“ఄతేయౌణాభయథానయసథఫిఱంఫుఱన్ గ యౌనహంఙనె ఎళుఁడె అ ఄయౌఫఱంఫున్” ఄనెథి ఏ భాతరం థిదాటాతుకూ యఱుఱేతు 
లహాతిఱో ఈనెథి. “ఄతేయౌణాభయథానయసభఫిఱంఫుఱన్ గ యౌనహంఙెన ఎళుఁడె అ ఄయౌఫఱాన” ఄతు థదిా కొతు, ఄతేయౌత = 
యసట ఱేతు, ఄభయ = భఽతేయళు ఱేతు, థానయసభఫిఱంఫుఱన్ = థళేల ైధాయఱన, అ = రలహదాఫ ైన, ఄయౌఫఱాన = 
తేఫ మదల ైనయంణో, ఎళుఁడె = ఏ భనమథడె, గ యౌనహంఙెన = గ యౌనహంఙాడో – ఄతు థిథిా  శభని టుట కోయసయౌ. భఽతేయళు ఱేతు 
థానయసభఫిఱాఱన భనమథడె కసతృసడళఱలహ భసళటభూ పాళయఫ ైన చితరణ కసద. ఄందళఱి ఄభఱ (తుయమఱుఱెైన) 
థానళఴతరే ల ధైాయఱన ఄతు ఠంిఙటం ఫ ఱు.  

దయరతితృసథణిాభసా తుె ఔడా భభికొంత యభభిూంచి ఙథాా భు. భనమథడె ఽథఱ యఴుంబభస యతాతుకూ ఎదయుగస 
ుళుుణయేున ఎుపడె ూతుపంఙాడె? యభయళుతు ఙతేిఱోతు ఫ యుయుత కసంఙన కసయుమకసతుకూ యసట గస 
ఆక్షుకోదండాతుె ఎుపడె ఙేటాట డె? రణాయభాెమం ఱేతు తృసయణాయసా ర తుకూ దన తగే్  తీయున తన 
ుయౖసపముదాతుె ఎుపడె శందింఙాడె?  

శతీథయే దక్షమఛాంఱో నహతఽతియశకఽతబెై ఄళభానపాయంణో యోగసగిెదఖా ఄబన తభసుత యఫ ఴుయుడె ళిభగిభకిూ 
యనయీ తతృో థరక్షుతేడెై అతమయోఖంఱో ఈధాెడె. ణాయకసశయ ళధ తుతతాం థళేతఱు తృసయుతీయఫ ఴుయుఱఔు 
థాంణాయతుె గట ంచి, యసభకిూ ఔయౌగే ఔుభాయుతు ఄభయల ధైాయధయక్షుతుగస తుఱతృసఱతు ఈదయతంఙాయు. తౄసఱధ తరే తుకూ 
తతృో యగాెతుె ఔయౌగింఙే యసషశం ఎళభికర ఱేఔతృో బంథి. థయే ందర డె భనమథతు ఱోఔయక్షయయాఫ ై యళథరక్షన బఖెం 
ఙేమభతు కోభసడె. ఄుపడె భనమథడె తన భయిసయంణో యనయీ యభయళుతు ఎదట తుయౌఙాడె. ఆథి దయశందయభం. 

ఄంతయుమకడె ై ఈనె యభయళుతు భనశౄఱో యఔఱాపతుె ఔయౌపంచి భనమథడె తన ఄయసా ర ఱన ఫమట కూతీరసడె. 
ఄంణ ే కసతు యసముధడె ై ఈనె యభయళుతు ఎథిభింఙఱేద. థరేౌచితి, కసఱౌచితి, శభమౌచితి, శందభౌభచితి ఱేతు 
ఴఫాా డంఫయం తప యసయాఔత ఱేతు ఔఱపనం ఆథి. కసయసయథితు ఄళణాభఔిఱో రశఔాఫ ైన భనమథశా తి ఄబణ ే
ఄధౌచిణాయతృసదఔఫ .  

లశం ధాఱుఖళ ఙయణంఱో భనమథడె థళేథానళ ఫఱాఱన ఄయఫఱంణో గ యౌనహంచిన రయసా ళన ఈనెథి. ఄయఫఱంణో 
గ యౌనహంచినథి థళేఫఱాధ ె  కసతు థానళఫఱాతుె కసద. ఄభఱ థానయసభిఫఱాఱన ఄతు థదిా కొంటే, ఄథ ియఫ ఴుయుతు 
భనమథడె ఎదభొకనె శతుెయ రసతుకూ యో ోయఔం.  

యఫ ఴుయుడె యఴుంబభస యతాతుె ఄదభిోళించి, ఫ యుయుణాతుె యంట గస ఙేతఫూతునథి తిరుభసశయ 
శంయౘయశభమం. అ తభసుత భయీ ఄటుళంట  గటన ఛయుఖఱేద. ూయుం ఔధాడె అ భయౘకసభసయతుె తుయుళించిన 
భయౘథళేుడె య భొఔ తయుణంఱో తతృో థరక్షుతేడెై ఈనెయ ల భనమథడె అమన బెదట తుయౌఙాడె. ఄరఔఽతఫ నై అ 



గట టణాంరసతుె భూడె తృసథాఱఔు యసగించి, అ తభసుత రఔఽణాభసా తుె రతితృసథింఙటం భయౘఔయతుఱక్షణం 
ఄనకోఱేభు.  

ఇ దయయఱాపతుె తృో యౌన దయం ఔట  ణెధాయౌ భసభఔఽవణఔయ ‘తృసండెయంఖ భాయౘతమయభు’ఱో ఈనెథి. ంఙభారసుశంఱో 
యళుడె తనఔు యవేణ ళు లహదాభంణరా తుె రయసథింఙాడతు ధాయదతుకూ ఙఫెుణాడె. ధాయదడె అ భంణరా తుె తనఔు 
ఆభమతు ఄడెఖుణాడె. యళుడె థాతుతు ఈథేయంచి, ఆటాి  ఄంటాడె:   

ధాయథా! శయురథామఔఫ నై లహదాభంతరం ఆథి. లహథేాఴుయ ధాభంణో నళుు ఈంటునె దక్షుణథాుయం ళదా ఇ భంణరా తుె 
ఛనహంఙయేసభకిూ కోభని కోభిఔఱు ధనయయ యుణాబ. ూయుం ఫఱభసభుడె యౕరఔఽవేణ తు థాుభస ఇ భంతరయషయసయతుె ఖరళించి 
ఄతైవటలహదా ఱన తృ ంథాడె. యుకూమణథీేయ ఇ భంణరా తుె ఛనహంఙటం ళఱిధ  భనమథతు కొడెఔుగస తృ ందఖయౌగింథి. 
భనమథడె ూళుటభుమఱణో భూడె ఱోకసఱన ఛబంఙటాతుకూ ఇ భంతరఫఱఫ  కసయణం.  

ఇ శందయభంఱో ణధెాయౌ భసభఔఽవణఔయ యసర లహన థాయయౌయ:      

వ. ఫఱభిథారసభశాంబళఱణాాంతళేిణిాఁ ఫనెభు ధాకొకె చినెణేయుాఁ 
గసళి కెాంగేల చిఱెఱరసజుాఁ గ తుణచెిచ ధా లనాంట ఫడలిసగె నడళాఁ ఫను 
గగనచయథార ళగణళర్ి భకయాంఫు బియుదటటకెెభుగ లేగియ భృనయుప 
భదనగోతృసఱుాండు భా తాండిరచ ేధాకుాఁ జరెకుచే భలనహాంచ కరకుళుఱుు   

ళనజశ తు లేాఁడి తభుమతూునకుాఁ థెభుమ 
థిళయభుఱాఁ గసతు ళైసదిాంాఁ థీయ థీళృ 
నాంఫ! తూ ళాంచ యుక మణి నటటె తుటటె ాఁ  
థిగుచ ళ ఴైళచాఱారొితుాఁడు భయుాఁడు. తృసాండుయాంగ. (5-125)   

క. శయవహజబళ ళయ లసము, శఫరితభుఱక  తిరుయదషనభుఱు తిరజగభుఱన్ 
ఫురకిొతు తూయశ మళళైసాం, కుయ శఖ్భుగ ధేరెచ భు నెకుాంఠితఴక ్న్.తృసాండుయాంగ. (5-127) 

భసభఔఽవణఔయ దయయఱపం, ఔఱపన ఔమాయఱాశ ఔయా థాయతుకూ భూఱాఱతు ణఱెుశా ధ  ఈనెథి. 
“ఫఱతేథాభసభశంబళఱణాంతరేరణిఁ ఫనెభు ధాకొఔక చినెణయేు” - “ఽథఱ యఴుంబభసయథభున క దయుగసఁ 
ఫూతుపంఙె ధనయసుఁడె ుళుుఁథేయు”; “భదనగోతృసఱుండె భా తండురఙ ే ధాఔుఁ ఛ రఔుఙ ే భయౌనహంఙ ఔరఔుయఱుి ” - 
“కసంఙధాఙఱకసయుమఔభునఔు యసట గసఁ ఛేటెట  ధనళుండె ఙెరఔుయఱుి ” ళంట య ఎతేా ఖడఱఱోతు యసభాయఱు. భనమథడె 
ఄశభయాఫ నై యసధనశంతాిణో ఄయసదాయణఫ నై కసయయయసధనఔు ఈఔరతంఙటం ఄనెథ ి ఔడా ఈబమయఙనఱఱోన 
శభానంగసధ  ఈనెథి. భనమథడె ఇఴుయుతు ఎదభొకనళఱలహ భసళటఫ  ఆదాభ ి యఙనఱోన ఱక్షయయయాం. భసభఔఽవణఔయ 



చితరణఱో భయుడె ర ఴైళఙాఱయంణో ఱుఔుతేనెయసడె. ఄబధా, థిళయయసధధాఱు ఈంటేధ  గసతు ఇఴుయుతు యసదింఙటం 
యసధయం కసదనె ఄతేఛాా నం ఈనెయసడె. ఔమాయఱాశ ఔయా థాతుతు ళయంజింఛేరసడనకొధాె ణాదర యంణో ఔఱపనన 
కొనయసగింఙఱేఔ తతబఫుబఔు ఱోనమాయడె.   

@ ... @ 

ఆఔ, న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథగిస ఙెపఔతృో బధా భసభఔఽవణఔయగసయు నధనెఙోడెతు 
‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథగిస ఖరళించిన థాయతుె ఖుభించి కొంత ఙభిి ంళఱలహ ఈనెథి.  

చ. ఱఱనఱు కొాందరాతమతుఱాం దగాఁగూడినచెమువఱతుెముాం 
దఱాఁచి శఖీజనాంఫుఱకుాఁ దపకచెన పడు లసయు ుణయజీ 
ళుఱు చెల మాభుతూళృతు కళుాంగిల డాముటట కసక ణాలమకీ 
ఱదొ ఱాఁగిన తీయుగీయు నటథోళు ధాకు యతిరయోగభుల్.  

న ైతు నతభొకనెటుి , ‘రఫంధయణాెఔయభు’ యసర తరతిఱో ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుదతు, యౕరభసభభూభిా గసభి రతయంతయంఱో 
పాశకయుతు ‘ఴఽంగసయ యణాెఔయభు’ ఱోతుదతు ఈనె తృసఠం ఆథి:  

చ. ఱఱనఱు గ ాందరాతమళయుఱాం దభకచడని చెమువఱతుెమున్  
దఱాఁచి శఖీజనాంఫుఱకుాఁ దపక చెన పడులసయు ుణయజీ 
ళుఱు చెలమా భథళీృతు కళుాంగిల డాముడు ధాకు ళఱుపర ే
ఱదొ ఱాఁగు టటరాంగాఁఫో ఱు నటాఁ థోాఁళు భూాఁద యతిరయోగభుల్. 

అంధరయఴుఔమాభవితేా  యసభ ి ఖరంతాఱమంఱో D. 705 (M. 326) శంకయణో ‘చంథోఖరంథభు’ ఄనె నతభటి ఈనె 
యసర తరతిఱో ఆథి ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథగిస కసఔ, పాశకయ న రఖ్డ యచించిన ‘యయసఱంకసయభు’ ఱోతుథగిస ఈథాషభింఫడున 
తృసఠం ఆథి: 

చ. ఱఱనఱు గ ాందరాతమళయుఱాం దభకచడని చెమువఱతుెమున్  
దఱాఁచి శఖీజనాంఫుఱకుాఁ దపక చెన పడులసయు ుణయజీ 
ళుఱు చెల మాభుతూళృతు కళుాంగిల డాముడు ధాకు ళఱుపర ే
ఱదొ ఱాఁగు టటరాంగాఁఫో ఱు నటాఁ థోాఁళు భూాఁద యతిరయోగభుల్.  

యటతుెట తు శభనుబంచిణ,ే దయయౄం ఆఱా ఈంటుంథి:        

చ. ఱఱనఱు గ ాంద రాతమళయుఱన్ దభకచడిన చెమువ ఱతుెమున్  



దఱాఁచి శఖీజనాంఫుఱకుాఁ దపక చెన పడులసయు ుణయజీ 
ళుఱు; చెలమా! భథళీృతు కళుాంగిల డాముడు ధాకుాఁ థాలమ కీ 
ఱదొ ఱాఁగు టటరాంగాఁఫో ఱు; నటాఁ థో ాఁళు భూాఁద యతిరయోగభుల్. 

తృసర ఔఽతంఱోతు ‘గసతాశాఴతి’ రోి కసతుకూ ఄనయసదం ఆథి. నహరమళఱిబుతుకూ తనబెడ ఖఱ భసగసతిఴమాతుె తఱఙకొతు 
యళయశా నె కసధొఔ ధాబఔ తన శళతేఱన తుంథిశా  ఙయెౌఔణెాఱణో ఄంటునె భాటయౌయ.  

ణీళైసశకెభుపాఄుఱషఏశ ాఁ జాణత్ు ణచిచఉ ధణాణ  
ాఄభాహ రివశ ాఁ థిటఠఠ  నహాఆభుమ ాఄప ళు ళూశరిఓ. గసతాశ్ఴతి (4-61) 

ఛామ: (తుాఃళసవళోై తెభుపతుఱక ణె  రసజ నత్ు నర్ితుాం ధధాయాః  
ాఄళైసమదఽళెభి యొఽఴేె  నహరయే ాఅణామనహ ళుశమఽతాః.).  

యభయూఔుఱు ఖుభిాంతు యరవేం కసఫట ట  యళయణ ఄళశయభళుతేనెథి. నహరముతు శతుెదఱిో యసతాిాఔ పాయోదమం ఔయౌగ ి
తుటృట యుపఱఔు, గసతరఔంతృసతుకూ, ఖఖుభసపటుఔు ఱోధననైపట కర నభిాంఖఱయసలైీధాెభ,ే ధనయభసండరె  శభా! 
ధాఱాంట యసలీ భాటతేటంటాయస, అమన ఔనఫడుణే ఙాఱు, ననె ధ న ఫ ైభయచితృో ణాన ఔథా – ఄతు గసతాయాం. 
తనన ణాన తుంథించికొంటునె ధనంణో శతేెఱన ఄతేఴంలహశా నెథి ధాబఔ. శతేెఱ ధాటయరదయూన యసభ ి
తృసయళఴయఱోం ళఱిధ  ఄతు, తుఛంగస యసయు ధనయభసండరె  కసయతు పాళం. తుఃఴులహతభూ, గసతరయబరభం, భోభాంఙం యసభ ి
ధాటయరదయూనఱో పాఖఫ  కసతు, ఄనబూతియరవేథోయతఔం కసదతు యభయూ. యసభ ంతట  నయానఔమాయరసయదఱు ఄబధా, తన 
నతరభాతిఴమం భుంద యసభ ినతరభ థిఖదడెనతనతు ఈతకయృ. తన నతరభఔు కసయణం ధాథడె తనఔు ళయడెై ఈండటఫ  
ఄతు ధుతు. ఆథి భూఱంఱోతు గసథ యవమం.  

ణెఱుఖుఱో అ యవమం కొంత యసయకాయతభబంథి. “నయానభు” ఄనె కూరమ “ళయానభు”గస భాభింథి. శతేెఱు తభ 
ళఱిబుతుణో ఛతఔడునపట  యరేయౖసఱన ఄయభభఔి ఱేఔ ఙయెౌతఔణెాఱఔు భనశయనహప ఙెుపఔుంటాయు. ఒ ఙెయ్! ధాఔు 
ధాథతు కౌగియౌఱో ఔభిగితృో ళటఫ  ణఱెుశ. అ న ైతు యతిరయోగసఱు, శయతయఱాయసఱు అ ఫ ైభయుఱో ధాఔు ణయెౌమధ  
ణెయౌమళు – ఄతు ధాబఔ ఄంటునెథి. భూఱంఱోతు శళతేఱు ధాథతు బెదట నభిాంఙటం భాతరఫ  ఛభగిింథి. యలైీ 
తిభగిిళచిి శఖీఛధాతుకూ ఙెుపకొంటుధాెయు. తృసయళఴయఱోంణోతృసటు ఱఛాజ భిణాయఖం ఔడా చితిరతభబంథి. తనఔు 
“ఔళుంగయిౌ డాముడె” = ళఱిబుతు శతొనహంచి, అమన కౌగయిౌఱోతుకూ షతేా కొధ  య లక ేఴభీయం ఄదుతనహపంథి. ఄంతగస 
తనన నతరతశా ధాెడతు ఄతిఴమాతుె తృ ంథింథి.                        

శతేెఱమంద శఔలంఔతుం అభోనహంఫడెతేనెథి. ఄందళఱి తన ఔలంఔయళతిఫ నై యౕఱళయకూా 
రతితృసథింఫడుంథి. శతేెఱు శఖీఛధాతుకూ ఙనెహపన యవమం తన ఙయెక టాి  యో కూనథర అఫ  ఙెపఱేద. ఏ ఙెయౌమణో 
ఇ భాట ఄంటునెథో  అఫ థాుభస యర తూయుభతు ఉళింఙాయౌ. ధాథతు నతరభ తనఔు, శళతేఱఔు ఄనబళంఱోతు 



యవమఫ  ఄబధా, యసభి ఫ భైయు ఱేత ఄనె ళ తేయసభానయం ఄనతృసథానఫ ైంథి. ఄథి అఫ  అక్షేతృసతుకూ యవమం. 
శళతేఱ ఄఔయృ తుతతాంగస తన ఈతకయృన యనఱిడుశా నెథి. ళయతిభేఔం ఄఔయృ ళఱి రతితృసథతిఫ  ైఅ యనైధయమయం అఫ  
ఈతకయృఔు ళ తేళబంథి. అక్షునహా యౄభబన ళయతిభకేసఱంకసయం ఄనెభాట. 

“ఄతర ణా ఄధధాయ, ళమం తే ధధాయ ఆతి ళయతిభేకసఱఘకకయః ళయఘ్యః” ఄతు ఖంగసధయ టఔీ. ళయతిభకేసఱంకసయం ళంఖయభతు 
అమన తుయౄణ.     

‘గసతాశాఴతి’ ఱోతు ఇ తృసర ఔఽతగసథ పోఛభసజు ‘ఴఽంగసయరకసఴభు’ఱో ఈథాషఽతఫ ై ఈనెథి. ణఱెుఖు ఔయ థరతుతు పోజుతు 
యఙన నంచి ఔడా ఖరళించి ఈండళఙిన.  

ళఱిబథళేుతు ‘శపాఱహణాళయౌ’ఱోతు ఇ కూరంథ ిరోి కసతుె ఙడండు:   

శతయాం తతా న ళుథితాః శయణ చాయాః 
శజజత్ు యనే ుయుళేస ాఆష కసభుతూధాాం  
దత్ాః కయఴచ దయణనే భమ్భధాభు 
శఖ్ెయయ క్షతృసభు మథి క ఞ్చచదనహ శమరసభు.(ళోు . 2141)              

ఆథ ి శయుఴః గసతాషఽదమాతుె అయవకభశిా నె కళేఱానశయణభతు శపవటంగసధ  ణఱెుశా నెథి. తృో యౌఔబణ ే ఈనెథ ి
కసతు, తుఃరసుయో తకంుఱకూణాదఱు ఱేనందళఱి ఆథ ిణఱెుఖు థాయతుకూ భూఱం కసద.  

భభమటాఙాయుయతు ‘కసళయరకసఴభు’ ఙతేభోా ఱాి శంఱోతు ఇ రోి కసతుె ఙడండు:   

ధధాయవహ మా కథమవహ నహరమశఙె్మేఽనహ  
ళుశరఫధచాటటకఴణాతు యణాన్రేవు  
తూళూాం రతి రణిశ తఴచ కయాః నహరయణే 
శఖ్ెయయ క్షతృసభు మథి క ఞ్చచదనహ శమరసభు.(ళోు . 61)  

ఆందఱోన న ై గసథఱో ళఱెధ  ళయతిభకేసఱంకసయభుకంగస యవమం శతీెఖయణఫ  ఄబనపట కర, 
తుఃరసుయో తకంుఱకూణాదఱు ఱేనందళఱి ఆథ ి ణెఱుఖు థాయతుకూ భూఱం కసద. ఆంకస అశకూా ఖఱయసయు “ఄతర 
యసకసయభేాన ళశా భాతరయౄనతణ ధనశభఽథిాభమణేున భబెైళ పోఖయ ఆతి” ఄనె యో ఫ ఴుయ బటుట  కసళయరకసఴ 
శంకతేయసయకయఱోతు ఄందఫ నై యళయణన ఙడండు. ఇ “ధనయతు” తుయౄణం ఔడా ణెఱుఖు ఔయతు రపాయతం 
ఙేమఱేదతు శపవటఫ .    



ఆంతకర, ఇ థాయతుె ఈథాషభంిచిన పాశకయుతు ‘ఴఽంగసయ యణాెఔయభు’, పాశకయ న రఖ్డ ‘యయసఱంకసయభు’ ఔట ేఄళుధో 
కసథో ణెయౌమద. యఙధా కసఱం ణెయౌమద. అ ఖరంతాఱఱోన ఆథ ి‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథగిస ఈథాషఽతఫ ై ఈండద.    

క్షేఫ ందర తు ఔఱాయఱాశంఱో థరతుకూ యసా నం ఱేద. ‘ఔమాయఱాశభు’ కసభరసశారఖరంథఫ ణైే ఇ థాయతుకూ ఄఔకడా తుయ ఴం 
ఈండద. న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ థరతుతు ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుథిగస ఙెపఱేద కసఫట ట  థరతుతు ఇ ఈభ ిభియౕఱన ట టఔ 
నంచి ణొఱగింఙాయౌ.  

న ై గసథఔు భభొఔ ఄనయసదం భానళయిౌ యసయు 1910ఱో రఔట ంచిన ‘రఫంధభణబిూవణభు’ఱో ఈనెథి: 

ణే. భాగయళతుఱు భునె తృసర ణఴేవయుతుాఁ జూచి 
ళడాఁకులసయు నయుప ళుడుచలసయు 
ుఱకఱదతు్ లసయుాఁ ఫో ఱాంగ ననాఁఫో టి  
తనె భరచనథిముాఁ దడళాఁ గఱథె.రఫాంధ. (. 671)         

భానళయిౌ యసయు, తుడెదయోఱు య ంఔటభసళుగసయు ఆథి యౕరధాథతు ‘గసతాశాఴతి’ ఱోతుథ ి కసళఙినతు ఉళింఙాయు. 
దయసయాఔతన, ర యైౌ బణతిితు, ఄఱంకసయయతన ఙలతా  థరతుఔంట ె“ఱఱనఱు గొంద రాతమళయుఱన్” ఄనె దయఫ  యౕరధాథతు 
యఙన కసళఙి నతునహశా నెథి. యభయూఔుఱు ఆంకస అఱోచింఙాయౌ. 
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‘ాఅాంధర రయోగయణాెకయభు’ఱోతు ‘కఱాళుఱాశభు’ ళువమాం 

ఆఔ, నధనె ఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుయగస ఖణళయు య ంఔటఔయ తన ‘అంధర రయోఖయణాెఔయభు’ఱో ఱక్షయయఱుగస 
ఈథాషభించిన థాయఱు ‘ఔమాయఱాశభు’ ఱోతుయ ఄళునతు, కసదతు ఈబమతః పాయంఙటాతుకూ యఱబన లహాతిఱో 
ఈధాెబ. యట ఱో తోదట థి - తృసయుతీథేయ ధాయదతు భాటన యనఱేఔ అఖరళింగస ఙచి యఫ ఴుయుడె న దళుఱన  ై
చియునళుు చింథశిా  ఇ ఆదాభణిో ధాయమముఔాంగస ఄంటునె భాటగస - ఔతాళరసన ఙోటుఙలేహకొనె కొంత యభసయశంణో 
క్షేఫ ందర తు యఙనఱోతు ఱోబళయణనశయ్ం ఱోతుథ ికసళఙిన:  

క. నగజాత ధాయద నడి ళు, నాఁగఱే కసగిషభుాఁ జెాంథనిాఁ గతు షయుాఁడు ఱే 
నగళు వ ఱళు తుగుడాఁగాఁ థ,ి నెగాఁ ఫలకెన్ శతిక  భుతుక  ధామభు థో ాఁన్. 

ఇ కూరంథి దయంఱో యరసుతతరే తు రయసా ళన ఈనెథి. శభుదరభంత ఱోణెనైయసతుతు, భసదాభధోళఱిబుడెైన యౕరఔఽవేణ తు 
తృసదదమభుఱమంద లతయసపాళభుణో శభభిపతఫ నై తఴూకూా ఔయౌగినయసతుతు, భుతురేరవేఠ డెనై యరసుతతరే తు 
ళనశాఱంఱో దభిూంచినథెళభో శోటగోఙయం కసఔతృోబధా, ఔతాళరసన ఙోటుఙేలహకొనె కొంత యశాఽతిణో క్షేఫ ందర తు 



యఙనఱోతు దంబళయణనశయ్ం ఱోతుథి కసళఙిన. దంబుయువేతు థాంతేఔతన ఙలహ తఱళంచికొతు తుఱఫడున 
ఊఱహఱోఔంఱో యరసుతతరే డె ఔడా ఈధాెడె. ఄథి తుతతాంగస ణఱెుఖు ఔయ థరతుతు రయ ఴన ట టనటుి  ఉళింళఙిన.  

క. తృసతోతుదిగసాంభీయుయన్, రసదాకసభుకథాఫజరసజణేేలస 
మేదాధయయతతోృ రస, గసదేముతు భుతుళతాంశ(శ?) గసదేము ళతున్. 

య టృభ ి రపాఔయరసలహా రగసయు ఇ భ ండె థాయఱు ఖణళయు య ంఔటఔయ ణాన తుయౄనహంచిన ఱక్షణాఱన 
ళయళలాఔభింఙకోళటం కోశం ఔయౌపంచిన ఔటశఽఱహటథాయఱతు పాయంఙాయు. ‘ఔమాయఱాశభు’ ఄంటృ ఔ ఖరంథం 
ఫమటడుణే గసతు ఏ శంఖతీ తుభసా యణగస ఙెపఱేభు. ఔటశఽఱహట  థాయఱు ఄబణే ఖణళయు య ంఔటఔయకూ ఇ 
నధనె ఙోడెతు నతయు ఎఔకడ థొభకిూనదనె రఴెఔు శభాదానం ఙెపళఱలహళశా ంథి.   
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‘కుభాయశాంబళభు’ కయ్ నధనెచోడుడు, ‘కఱాళుఱాశభు’ కయ్ నధనెచోడుడు 
ఒకెరేధా? కసథా? 

నధనె ఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’ క్షేఫ ందర తు కసయసయతుకూ ఄనయసదఫ నతు తుఴిమఫ ధైాఔ, యయసథాశపదడెనై 
‘ఔుభాయశంబళభు’ ఔయా నధనె ఙోడెడె, ఇ ‘ఔమాయఱాశభు’ ఔయా ఔకభధేా? కసథా? ఄనె జిఛాా శ ఔఱఖటం శషఛం. అ 
శంథషేతుభసయసయాం ఔుభాయశంబళ ఔయా నధనె ఙోడెతుకూ క్షఫే ందర తు ఔఱాయఱాశ కసళయంణోన, క్షేఫ ందర తు ఆతయ 
యఙనఱణోన భిఙమం ఈనెథా? ఱేథా? ఄతు కొంత భియౕయౌంగస, ఇ కూరంథ ిదయం ఔట  ఔనఫడుంథి:  

భ. నల ధాతమళయళళైసమలసదఱున గధాయలసదఱున్ భాంతరలస 
దఱు థిలయయవధ ళఴయదాతు యశలసదల్ మ్భషృఱక  త దొమా 
కుఱతాం ఫ ాందద రసఴాఁ ఫ  టెళుమ కోయుెల్ గూయుచ భున్ బక్ళ 
తేఱ! శరేవఴవయ! తునెాఁ గ ఱవ కెదఱో థారిదరుళుథార ళణా!(10-96)   

ఇ దయంఱోతు ఄనతుుణాఱు, తృసఠయభసయయసఱ భాట ఄటుంచి, ‘ఔుభాయశంబళభు’ థుితీమ పాఖం ఱగుటఔీఱో 
భానళయిౌ యసయు యసర లహన భాటఱన ఙడండు: 

‚461. అతమయసదఱు, ఔటయ థాంతేఱు, ఱేఔ ఔటయోఖుఱు. ళయళయసమయసదఱు = ళయళయసమభున 
నూయుభాయ్భుఱ నథేయంచి పఱాదిఔయభుఁ జూుదభధనడె ఔటథయేఔుఱు. ఔధాయయసదఱు = ఔనయఱఁ 
థెచిి యయసషభు ఙబేంచి దరళయభు గొనయసయు. థయిౌయవధయసదఱు = యయసమధౌవధభుఱఙేఁ జియజీళుఱుగసఁ 
ఛేముద భనయసయు. దాతేయసదఱు = ణాలఔ ళింఖుమాథి దాతేళుఱ యౄతృసంతయభుఱఁ ఖయౌపంఙయసయు.‛  



- (భానళయిౌ ఔయ యఙనఱు: ుట. 55)              

ఆథ ి క్షఫే ందర డె తప యసళితయంఱో య భ ళయౄ ఙమేతు పాయసయాతుయౄణ. ఔఱాయఱాశంఱో దాతేయసథాతుె ఖుభించి 
క్షేఫ ందర తు తుయుచిణాతుె ఙడండు:  

ఴతలదేీ వహథోధ  మే శషశరలదేీ యళోై ఽనహ తురసయతాః  
ాఆతి ళదతి దాతులసథీ నగోె భలనాః కఽళో యూక్షాః.(9-8) 

(ఴతయ దధిననై లహదా ణేణ  కసతు ధ న శషశరయ ది లహదాయశం ఔథాతుె తమాయుఙేరసన. థాతుె తింట ే అమువేృ  
న యుఖుతేంథి. ఫఱం ళశా ంథి. ఐఴుయయం ఔఱుఖుతేంథి – ఄతు ఙెఫుత దాతేయసథ ిణాన భాతరం ఔటుట ఫటటఱు ఱేఔ, ఙతే 
చియిౌఖళు ఱేఔ, తూయశం ళఱి కోంణో ఔనెఱెరఱఛలేహ తియుఖుతేంటాడె.)  

ళుళుదౌవధరళిభ ్ా ః యోగైె రిజజాా శమా శవళుథాయమాాః 
షణావ నఽణాాం శషశరాం ళసచథె వథో య బలేత్ వహదధ ాః.(9-4)     

“యయదౌవధభళిభ ్ా ః = థియౌయవధయసదఱు = యయసమధౌవధభుఱఙేఁ జియజీళుఱుగసఁ ఛమేుద భనయసయు”, 
“దాతేయసదఱు = ణాలఔ ళింఖుమాథి దాతేళుఱ యౄతృసంతయభుఱఁ ఖయౌపంఙయసయు” ఄనె రయోగసఱు 
క్షేఫ ందరరముకసా ఱఔు ఄనశయణఱే. ఆంకస యయసమనయసదఱ ళయణనకోశం క్షఫే ందర తు ‘థరేోథేఴభు’ఱో (8-20, 21, 
48) రోి కసఱన ఙడండు. ఔుభాయశంబళ ఔయాఔు క్షేఫ ందర యఙనఱణో భఙిమం ఈండటఫ  గసఔ, “ళయళయసమభు” ఄంట ే
“లతదయభు” ఄనె అధతుఔ ళయళయౘయం ఔడా ణయెౌలహ ఈండటం భభొఔ యరవేం.  

ఇ ఈబముఱ ఐఔయయసథాతుకూ ఈశకభింఙ ేఅదాభసఱేయ ఆంతళయఔు ఫమఱపడఱేద.     

ఇ ఙభసినయసయం యనఱిడెనై యవమాయౌయ: 

 క్షేఫ ందర తు ఔఱాయఱాయసతుకూ ణఱెుఖు ‘ఔమాయఱాశభు’ ఄనయసదఫ . భానళయిౌ భసభఔఽవణఔయగసయు ఄందఱో 
ఔతాంరసఱు ఱేళనటం శభకిసద.  

 న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ ‘రఫంధయణాెఔయభు’ఱో ఈథాషభించిన ‘ఔమాయఱాశభు’, ఖణళయు య ంఔటఔయ ‘అంధర 
రయోఖయణాెఔయభు’ఱో ఈథాషభించిన నధనెఙోడెతు ‘ఔమాయఱాశభు’, అఙాయయ కొయితృసట  యౕరభసభభూభిా గసభ ి
రతయంతయంఱోతు ‘ఔమాయఱాశభు’ ఔటే కసళఙిన. ఄయ య భుేయు ఖరంతాఱు కసళు.   

 ‘ఔమాయఱాశభు’ కసళయఫ ; కసభరసశార రఔయణఖరంథం కసద. 
 అఙాయయ యౕరభసభభూభిాగసయు ఉళించినటుి  ‘ఔమాయఱాశభు’ ఔయా నధనెఙోడెడె, భడుకూ లహంఖన 

‘శఔఱతూతిశభమతభు’ఱో ఈథాషఽతేడెనై ‘తూతిరసశారభుకసా ళయ’, ‘ఫథెా  తూతి’ ఔఽతేఱ ఔయా ఄబన ఫథెా  



నఽతృసఱుడె, “ఫథెా  నతుెఙోడెడె” ఔయు కసయు. ఄశఱు “ఫథెాన నతుెఙోడెడె” ఱేథా “ఫథెా  నతుెఙోడెడె” ఄనె 
ళయకూా ఱేడె. ‘ఔమాయఱాశభు’ ఔయా “ఫథెా  నతుెఙోడెడె” కసడె. 

 ణెఱుఖు ‘ఔమాయఱాశభు’ కరరశా ఴఔం 1029-1064ఱ నడెభ కసయౕమయథేరసతుె భితృసయౌంచిన ఄనంత నభేందర తు 
అయసా నఔయ, భయౘఱాక్షణఔిుడె, భయౘఔయ ఄబన క్షఫే ందర తు ‘ఔఱాయఱాశ’ కసయసయతుకూ ఄనయసదం కసఫట ట  
అందరరఔయా నధనె ఙోడెడే ఄబణే క్షఫే ందర తుకూ ఔతూశం ఔ ఴణాతాకూ తభసుతియసడె కసయసయౌ. కరరశా ఴఔం 15-16 
ఴణాఫుా ఱ నడుత కసఱంఱో యనఱలహన “ణాభూబఱం ఔటుతిఔా భువణభధయం క్షయయం ఔయౖసమాతుుతం” ఄనె 
రోి కసతుకూ ఄనయసదం ఈండటం ళఱి, కరరశా ఴఔం 1575 తృసర ంణాఱ యనఱలహన ణెధాయౌ భసభఔఽవణఔయ 
‘తృసండెయంఖభాయౘతమయభు’ రపాళం ఈనెందన ‘ఔమాయఱాశభు’ అ భ ండుంట కూ తభసుతిథ;ి కరరశా ఴఔం 18-ళ 
ఴణాతా ధాట  న దతృసట  ఛఖధాెథఔయ, ఖణళయు య ంఔటఔయ ఈథాషభించినందళఱి ఄంతఔు భునట థి.   

 ‘ఔుభాయశంబళభు’ ఔయా నధనె ఙోడెతుకూ క్షఫే ందర తు యఙనఱణో భఙిమం ఈనెథి. ఄబణ,ే 
‘ఔుభాయశంబళభు’ ఔయా నధనెఙోడెడె, ‘ఔమాయఱాశభు’ ఔయా నధనె ఙోడెడె ఔభో కసథో ఙెపడాతుకూ 
ఆుపడెనె అదాభసఱు ఙాఱళు. ఴఫాశంయోఛనన ఫట ట  ఔయు కసఔతృో ళఙినతు ఄతునహశా ంథి.  

 ‘ఔుభాయశంబళభు’ ఔయా నధనె ఙోడెడె, ‘ఔమాయఱాశభు’ ఔయా నధనెఙోడెడె ఔభ ే ఄబణే భాతరం ఄంతగస 
తృరౌ ఢం కసతు ‘ఔమాయఱాశభు’ శభణితఫ నై నధనె ఙోడెతు ‘ఔుభాయశంబళభు’ కసయసయతుఔంటె భునట థి 
ఄనెభాట. 

 యసళితీయ తాఱు భియౕయౌంచి తుఖు్ ణేఱపళఱలహన ఙయితూమాంరసయౌయ.  

 

ఉముక్ గిాంతాఱు  

 భానళయిౌ ఔయ యఙనఱు: శంశకఽతతృసర ఔఽణాందరా ంగసి ఱఱో, తతలఔనెడభఱమామాఱఱో తుయుభానఫ ైన 
భయౘతృసండుణాయతుె ఖడుంచి, భయౘఔయతుథరక్షయఔంఔణాతుె ధభించి, యుఱఔఽఱహణో థేఴభంతటా ణాలణరా ఱఱో 
తఱథాఙకొనె భయౘఖరంతాఱఔు శభసయఱోఔపాగసయతుె రయసథంిచి ఛాతి ఔఽతఛాతఔు తృసతరే ఱెైన ధనయజీయ యౕర భానళయిౌ 
భసభఔఽవణఔయగసభ ి ణఱెుఖు నఠఔిఱు, యసయయసఱు, ఔయతఱఱో భుకయఫ ైనయసట తు యథాయయతె తుడెదయోఱు య ంఔటభసళు, 
డాఔటర్ తృో ణంగి యౕరభసభ ఄతృసపభసళు భషో దముఱు 1972ఱో ఏభిిఔభిి న ఫఽషతౄంఔఱనఖరంథం. అంధరరథేశ్ యసళతియ 
ఄకసడతొ యసభకిూ ఎనఱేతు రతివఠ న ణెచిిన ట టన గొప శంుటం. కొకఔక యసయశం ఔక ఱగులహథాా ంతఖరంతాతుకూ 
యసట ళఙేి  ఄనయఘఫ ైన ఔయుప. యౕర ఔయగసభిణో ఄతేతృసర మపేథాఱు ఔఱయసయు ల ైతం ఔక ళయయాదం ఱేతు ఄమోగఫ ైన యసభ ి
ఔయణాతమఔర ైయౌకూ, ఄయసదాయణఫ ైన దాయణాఴకూాకూ, శభసుంగణీఫ ైన రతిబఔు యశా తృో ఔుండా ఈండఱేయు. యసళితయఙాభణిరా శకూా 
ఔయౌగిన రతియథాయభిాకూ యసఙోయదమేం కసళఱలహన భషతూమయఙన. ఆందఱో ఱేతు యసయయసఱన ఙభేిి ఔయగసభి యతరశమఽతికూ 
తూభసఛనగస భభొఔ భుదరణన యనఱబంఙాయౌ.     



 శఔఱతూతిశభమతభు: 1923ఱో భానళయిౌ భసభఔఽవణఔయగసయు రఔట ంచిన భడుకూ లహంఖన శంఔఱనఖరంతాతుకూ 1970ఱో 
తుడెదయోఱు య ంఔటభసళు గసభ ి ునఃభివకయణణో యనఱుళడున అంధరరథశే్ యసళతియ ఄకసడతొ యసభి రతి. తుడెదయోఱు 
యసభ ి ఄభూఱయఫ నై నఠిఔ, ఄనఫంధంగస ఆచిిన అఙాయయ తృో ణంగి యౕరభసభ ఄతృసపభసళుగసభ ి తృసఠసంతయట టఔ థరతుకూ 
ఙెపఱేనంత యఱుళన ణచెిిన టాట బ. 
 ఔఱాయఱాశం: భయౘభషో తృసదాయమ ండుత దభస్ రయసద కసయధాథ - తృసండెయంఖ యబ్ ఱు కసళయభాఱా ఖుఙఛం 
రథభశంుటంఱో భివకభించి రఔట ంచిన రతి, యసయణాలహఱో ఙౌకాంఫా పాయతీ ఄకసదతొ యసభ ి థిుతీమ భుదరణ 
1984 (ు. 34-79ఱు).  
(https://archive.org/stream/Kavyamala_anthology_series_of_Nirnaya_sagar_press/KavyamalaAnt
hologyVol.01-MahaganapatistotraOfRaghavachaitanyaEtc1929#page/n0/mode/2up)    
 ఔమాయఱాశభు: యౕర కొర తాయిౌ శయయభసళు, ‘శయశుతి’ తాిరఔఱో దాభసయసళఔిగస రథభ భుదరణ 1908ఱో కసకూధాడ 
నంచి. థిుతీమభుదరణ 1937ఱో అయయ ుశాకసఱమభు క్షయన భసఛభళ ందరళయభు నంచి. అంధరయసయశుతభవితేా  
భూఱశాంపాఱఱో ఔభ నై కొర తాయిౌ శయయభసళుగసయు శంశకఽతం భసతు ణఱెుఖుయసలీకోశం ధనఱి  తృ ఱి  ఱేతు శఱక్షణఫ నై 
ళఙనంఱో ఙలేహన ఄనయసదం. (https://archive.org/details/kalavilasamu020572mbp) 
 A History of Sanskrit Literature (Vol. I): భయౘయథాుంశఱు శయౕఱఔుభార్ థే గసయు కసళయయసళతియఙభితర 
రఔయణంఱో (ు.406-10) యసర లహన యషంగసళఱోఔనూయుఔ యఛాయభయూనం. 1947ఱో ఔఱఔణాా  యఴుయథాయఱమం యసయు 
రఔట ంచిన ఈతాభయఙన. భూఱథళేుతు ఔతానకసతుె ఖురంిచి థేఴయథరేసఱఱో ఛభిగని భరిోధనణరా ఱ, యసయయసఱ 
శభాఙాయభూ ఆందఱో థొభికూంథి.      
 Minor Works of Kshemendra: ఈయసమతుమా మూతుళభిౄటీ తృసర ంఖణంఱో యనఱలహన శంశకఽత ఄకసడతొ 
అధుయయళంఱో అభేయందర ఴయమ, ఇమూణిణ  య ంఔట యయభసగయసఙాయుయఱు 1959ఱో భివకభించిన ఙఔకట  రతి. ఆటీళఱే 
2009ఱో థిుతీమ భుదరణ యనఱుళడుంథి. 
 Collected Papers of Manavalli Ramakrishna Kavi: శఖఽళతీ ధాభదమేుఱెైన భానళయిౌ యసభ ి
అంఖియసయయసఱఱో కొతుెంట  శంఔఱనం. నహ.మస్.అర్. ఄతృసపభసళు, ఎస్. భసదాఔఽవణభూభిా గసయఱ శంతృసదఔతుంఱో ణఱెుఖు 
యఴుయథాయఱమం 1986ఱో రఔట ంచిన రతి. భానళయిౌ యసభ ియఱుయనైన యసయయసఱఱో న కూకంట తు శంతృసథింఙఱేఔతృో ళటం, 
ఙెపఱేనతుె ఄఙితుపఱణో ఄఴరదాగస ఄఙియ మటం ఇ శంుటంఱోతు రదానఱోతృసఱు. ఆందఱోతు Two Cryptic 
Words in the Arthasastra ఄనె ఫ యౌ యసయశంఱో (ుట.272-80ఱు) భూఱథళేుతు ఖుభించిన అశకూాఔయఫ ైన 
శభాఙాయం ఈనెథి.    
 Three Satires from Ancient Kashmir: న ంగిున్ ఫుక్సౄ ఆండుమా యసయు 2011ఱో యనఱుళభించిన A.N.D. షఔౄర్ 
గసభి నయమభాఱా థేరోథేఴ ఔఱాయఱాశ కసయసయఱ భంచి ఄనయసదం. క్షేఫ ందర తు తువపక్షతృసత యసభాజిఔయభయూ కడ్దాయ 
దధనంణో ఙడగోభనియసభికూ అధతుఔ పావఱో కసయంచిన యసయకాయధాతమఔ భయిౕఱనతథి. 

https://archive.org/stream/Kavyamala_anthology_series_of_Nirnaya_sagar_press/KavyamalaAnthologyVol.01-MahaganapatistotraOfRaghavachaitanyaEtc1929#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/Kavyamala_anthology_series_of_Nirnaya_sagar_press/KavyamalaAnthologyVol.01-MahaganapatistotraOfRaghavachaitanyaEtc1929#page/n0/mode/2up
https://archive.org/details/kalavilasamu020572mbp


 ఔయఛనశంజీళతు: భుదాభసజు భసభన ఖరంతాతుకూ యౌఖితరతేఱఱోతు శయుతృసఠసఱన ధనభయుయ లహ యసయలీ యసయు 
1930ఱో రఔట ంచిన యఱుయనైన రతి.  
 ణఱెుఖు పావఱో చంథోభీతేఱు: ఱాక్షణకిసగేరశయుఱు భసళూభి థొయయసతఴయమగసయు జీయతకసఱ భరిోధనన శంక్షేనహంచి 
చంథోయఛాా న శభసుంఖశతొక్షగస 1962ఱో యనఱబంచిన భయౘఖరంథం.  
 ఔయచింణాభణి: యనఱింకూ ణాతంబటుట  యఙన. భసళూయు థొయయసతఴయమగసయు ఄతేయతాభతృసఠసఱణో తభ భయౘఔఽఱహకూ 
ఄనయౄంగస భివకభించిన రతితు అంధరరథేశ్ రబుతు తృసర ఙయయౌఖిత ుశాఔ పాండాగసయం యసయు 1982ఱో రఙభింఙాయు.                  
 నధనెఙోడెతు ఔుభాయశంబళభు తృసర చీనఖరంథభా?: అఙాయయ కొయితృసట  యౕరభసభభూభిాగసయు ధాఱుఖు దరసఫాా ఱ 
ఄదరతిఫో ధ పయౌతంగస 1983ఱో రఔట ంచిన ఫఽషతపభిరోధనఖరంథం. ‘ఔుభాయశంబళభు’ భానళయిౌ భసభఔఽవణఔయగసయు 
ణాఫ  యచించి యసర తరతితు తంఛాళూయు ఖరంతాఱమంఱో రయ ఴన టాట యనె యరసుశం 1930 నంచి ఈనెపట కర 
యసదతృసర ఫఱయం ళఱి ఄథి భయీ ఇ తయం యథాయయుా ఱ ఄందఫాటుఱోకూ ళచిింథి. యభి దోయణఱిో కొంత ఄతియసదం, 
ఙఔరఫంధం ఄనుమంఱో తృ ంథతిృ శఖతు దభసనుమఱోం ఈధాె యయధరసశధాఱన యయు ఙాభతిిరఔంగస ఄనుబంచిన 
తీయు తృసర భాణఔిం. శభసుంగీణఫ ైన కసళయయభయూణో యౄతృ ంథంిచిన యసట ఱేతు ఖరంథం. యఴుయథాయఱమాఱు, యభయూఔుఱు 
థరతుతు ఈనతక్షుంఙటం రోఙతూమం. http://www.dli.ernet.in/ ఱో ఙడండు.   
 ఄఱఫాకసళయదయచింణాభణి: శంశకఽణాంధరపాయౖసభషో తృసదాయముఱు అఙాయయ యయసు యౕరషభి గసయు ణఱెుఖు 
ఱక్షణఖరంతాఱు, శంఔఱనఖరంతాఱ నంచి లతఔభించిన ఄఱఫాకసయసయఱఱోతు థాయఱ ఄదభణాళషశంఙమం. 1983ఱో 
రఔట తఫ ైంథి. థరతున ై శతొక్షయతమఔ శభఖరయభయూ యనఱుళడాయౌ.  
 యసళితయశంద: 1989ఱో అఙాయయ కొయితృసట  యౕరభసభభూభిా గసయు రఙభించిన తృసర భాణఔి యసళితయయసయయసఱ శంఔఱనం. 
ఆందఱో ‘రఫంధయణాెఔయభు – తఽతీమారసుశభు రతయంతయ యరవేభుఱు’, ‘రఫంధయణాెఔయభు – ఙతేభసా రసుశభు 
రతయంతయ యరవేభుఱు’ ఄతు 255-315 ుటఱ భధయ భ ండె యసయయసఱుధాెబ. యౕరభసభభూభిాగసయు యఛమనఖయంఱో 
ఫ డేయిౌ య ంఔటయభణాఙాయుయఱ యసభి ఆంట ఈండున ధోటుుశాఔం ‘రఫంధయణాెఔయభు’ రతయంతయభతు ఖుభిాంచి, 
ఄందఱోతు థాయఱ ఱగుయళయణఱణో యచించిన యసయయసయౌయ. థాయఱ భవికఽతతృసఠసఱన గసఔ భరిోధఔుఱ భయిౕఱధాయాం 
యసర తరతిఱోతు తృసఠసఱన మతాతథంగస ఆఙాియు.        
 రఫంధయణాెఔయభు: న దతృసట  ఛఖ్నె శంఔఱనఖరంథం. అఙాయయ కొయితృసట  యౕరభసభభూభిా గసభి శభయాభివకయణణో 
అంధర యఴుఔమాభవితేా  1992ఱో రఔట ంచిన శభుథిరత రతి. ఆందఱో న ైతు ఈథాషభించిన రతయంతయంఱోతు థాయఱు 
ఔడా ఔయౌలహతృో మాబ. థరతుకూ దయయసయకాయూయుఔఫ నై యళయణ యనఱుళడటం ఄళశయం.     
 ఴతతరభు: 2004ఱో శథ రఙయణఱు క్షయన డా. ఄకూకభసజు యభాతిభసళు గసభ ిశంతృసదఔతుంఱో యనఱుళడున 
యథతియథాుంశఱు, శణాకళయభవికయా ఖడుమాయం భసభఔఽవణఴయమగసభి అతమఔథ. ఆయయనమైళ ఴణాతా ణొయౌతృసదంఱో 
శంరథామభు, అధతుఔతఱఔు శంగయృణ ఔయౌగి యనతెభిణాభాఱు ఙోటుఙలేహకొంటునె శందిముఖంఱో 
శభసుదభసూనయౖసఠ నూయుఔంగస తుఃయసుయాఫ నై జీయఔన ఖడునహ, ఛాతిుభోఖతిక  ై తనహంచి, తతుెతతాం తనకసఱం ధాట  
రఛోదయభాఱతుెంట ఱో తృసఱొ్ తు, జీయతంఱో శకదఃకాఱన భసఖథేువయయళతింగస లహాతరఛాతణో ఄనబయంచి, తన 
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ఄనబళయసభసతుె ఆంత రరసంతఫ నై భనశౄణో లహాతతంగస ఄయభభిఔ ఱేఔుండా ధనభయుయ శకొనఖఱయసయు ఎంణో 
ఄయుదగస ఈంటాయు.  
చినెుపడె యభి ‘ఖథాముదాభు’ ధాటకసనయసథాతుె, ఙథియ దయూనం ఙశేకోయసఱతు ఎంతగసధో ఈయులొీభసన. 
‘ఴతతరభు’ ఙథయిసఔ, ఆయయనమైళ ఴణాతా భషతూముఱఱో ఔభితు ఔఱుశఱేఔతృో మాననె చింణే తగయిౌంథి.  
 యతియషశయభు: కోఔరసశారభనె నతభటి థఴేభంతటా రలహథిాక కూకన కరరశా ఴఔం 12-ళ ఴణాతా ధాట  కొకోకఔుతు యఙన. 
కొకోకఔుడె లహంషయముడతు థాక్షుణాతేయఱ యరసుశం. నతయున ఫట ట  ళంఖథయేౕముడతు ణెఱుశా ధ  ఈనెథి. కరర.ఴ. 1525 
తృసర ంణాఱ ఔచిభసజు ఎరఱన థరతుతు ణఱెుఖుఱోకూ శభయాంగస ఄనళథింఙాడె. ఱుభసయమాఱు ఄఙిబంథి.      
 యతియషశయభు: షభషియ ఔయ నతభటి 1846ఱో ఔఱియల్ ఫుక్సౄ యసయు భథరా శఱో ఄఙియ లహనథి. రతేఱు శఱబంగస 
థొయఔళు. ఇ షభషియుడె శరలహదా డెైన ణఱెుఖు ఔయ షభబిటుట  ఄతు రకసఴఔుఱు ఖుభిాంఔతృో ళటం తృ యతృసటు. 
భయౘయథాుంశఱు అఙాయయ థళేలీ చితుెఔఽవణమయగసయు షభబిటుట  ‘ళభసషుభసణభు’న భివకభించినుపడె నఠఔిఱో 
థరతు ఔయాఽతుయరయేౖసఱన ఱగుళుగస భఙిమం ఙేరసయు. ూభోుతాయశంళితణో థరతున  ై శభఖరయభయూ యనఱుళడళఱలహ 
ఈనెథి.      
 యఔరభాయకఙభతిరభు: భయౘఔయ ఛఔకన ఔఽతి, డాఔటర్ ఱాి  దయ్మయగసభి శంతృసదఔతుంఱో అంధరరథశే్ యసళతియ 
ఄకసడతొ 1968ఱో రఔట ంచిన తుయుా వటఫ నై రతి. 1913ఱో యసయలీ యసయు ఫుఱుశ లణాభసభరసలహా రగసభ ి నఠిఔణో 
రఔట ంచిన రతికూ ఆథ ి ునయుమదరణఫ  కసతు శభికొతా భవికయణం కసద. తృసఠసంతయ శభాఔఱనూయుఔంగస థరతుకొఔ 
నతెభుదరణ యనఱుళడుణే ఫాఖుంటుంథి. 
 యఛమయఱాశభు: ఙభేఔభి య ంఔటఔయ భషతూమఔఽతి. ధ న శంరతించినథి యసయలీ యసభ ి1962 ధాట  రతి.                      
           


