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ముందుమాట 
తాయ్గరాజ కీరత్ నలు తెలి న తెలుగేతరులు చాలా మంది అనే మాట: "మాకు కనక తెలుగు వచుచ్ంటే ఎంత సంతో ంచి 

ఉండే ళళ్మో, ఎందుకంటే తాయ్గరాజ కృతులనీన్ అరధ్ ం అ తాయి." ఈ మాట ంతగా ఉంటే తాయ్గరాజ పంచరతన్ కృతులు ఒక రి 
చూడండి పూరిత్  అరధ్ ంతో. అది కూడా కషట్ ంగా ఉంటే, ఎందరో మ నుభా లు అనే కృతిలో "చందురు వరుణ్ ని అంద చందమును 
హృదయార ందమున జూచి బర్ మ్నందమును బొందు రు" అనేది అరధ్ ం చే కోండి పోనీ. తెలుగు ఎంత అందమై న భా  చెపప్కనే 
చెపుత్ నాన్యికదూ? చినన్పుప్డు మనం తెలుగు చకంలో చదు కునన్ "ఎవ నిచే జనించు జగమెవ ని లోపలనుండు లీనమై " అనే 
పదయ్ంగానీ, "ఇంతింతై  వటుడింతయై .." అనే పదయ్ం గానీ గురుత్  ఉంటే టిని ర్ న పోతన ఎంత మ మ డో చెపప్డం అనవసరం. 
తెలుగులో పోతన భాగవతం అంటే తెలుగు ళుళ్ చే కునన్ మ నన్తమై న అదృషట్ ం.  తెలుగు పదాయ్లు కొంచెం కషట్ పడితే (అంటే బాగా 
కృ చే ) రాయొచుచ్. కానీ మనం రా  పదాయ్లు ఎంతకాలం నిలుత్ యి?  పోతన పదాయ్లు కలకాలం నిలవడానికీ, మనం రా  మఖలో 
పుటిట్  పుబబ్లో మాడిపోవడానికీ కారణం ఏమై  ఉండొచుచ్? నా దృట్ లో కారణం ఏమిటంటే, భగవతక్ృప. పోతన భాగవతం రాయడానికి 
కారణం "పలికించెడు డు రామ భదుడట" అని తానే చెపుప్కునాన్డు. మనకీ పోతనకీ అదే తేడా. భగవతక్ృప లేకుండా ఇలాంటి పదాయ్లు 
ఎవరేనా రాయ(గలగ్ )డం అసంభవం. 

భాగవతంలో ఉనన్ పదాయ్లు చదు తూంటే ఒకొక్కక్పుప్డు పోతన మీద భగవంతుడు ఎటువంటి కృప చూపించాడో అనిపిత్ ంది. 
పోతన సహజ పాండితానికి భగవతక్ృప తోడై ంది - ర  మనకి దొరికింది ఒక వజార్ ల గని. పోతన భాగవతంలో పదాయ్లు ఎనిమిదో తరగతి 
దాయ్రిధ్ కూక్డా లభంగా అరధ్ ం అ తాయి. ఆయనిది దార్ కాష్పాకం. నోటోల్ కుని చపప్రించడమే. ఆయన ఘంట తేనెలో ముంచి రా డా 

అనిపించక మానదు. 
తి.తి.దే రు పోతన భాగవతానిన్ ఐదు సంపుటాలుగా జంధాయ్ల పాపయయ్  సంపాదకుడుగా తీ కొచాచ్రు. తెలుగు ళళ్ందరు 

కొని దాచుకో లి న ట్ అది.  ఈ పుసత్ కాలు చదు తూంటే పోతన రసగుళికలు రాదాద్ ం అనిపించింది. అయితే ఇ  రాయడానికి నాకునన్ 
ఒకే ఒక అరత ఏమిటంటే తెలుగు రాయడం చదవడం వచుచ్ అని చెపుప్కోవడమే తపప్ ఇంకేమీ లేదు. నిజంగా. నేను రాయబోయేది చాలా 
మటుకుక్ కాపీ, పేట్  వయ్వ రమే. నాకు నచిచ్న పదాయ్లూ, నాకు తెలు నన్ కధలూ ఇందులో జొపిప్ంచి రాయడం మొదలు పెటాట్ ను. ఇవనీన్ ఒక 
వరుసలో భాగవతంలో ఉనన్టూట్  రాయడం లేదు. ఏ ఘటట్ ం గురుత్  వత్  అది రాయడమే.  ఇందులో పదాయ్లకి అనిన్చోటాల్  పూరిత్ గా అరాధ్ లు 
ఇవ డం లేదని గమనించగలరు. అ  కా లిత్  ఇంటరెన్టోల్ దొరుకుతాయి. పర్ తి య్సంలోనూ ఆఖరిపేజీలో ఇచిచ్న లిం॓ మీద నొకిక్ ఈ బ్ 
ౖ ట్ కి నేరుగా ళళ్వచుచ్. ఈ య్స పరంపరలో దొరేల్  తపుప్లనీన్ నా  అని ఒపుప్కోవడానికి ఏమీ గుగ్ పడటం లేదు.  
 

***** 
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8 వ భాగం    
 

అంబరీ పాఖాయ్నం - 3 
   

విషుణ్చకర్ం తరుముతూంటే దూరావ్సుడు బర్హమ్దేవుడి దగిగ్రకెళాళ్డనీ అకక్డ పని అవవ్కపోతే కైలాసానికి పరుగెటాట్డనీ కిర్తం 
వాయ్సంలో చదువుకునాన్ం. ఇపుప్డు నీలకంఠుడు చెపుత్నాన్డు దూరావ్సుడితో. 
 
సీ. వినవయయ్! తండిర్! ఈ విశేవ్శవ్రుని యందుఁ 

 జతురాసయ్ జీవకోశములు పెకుక్ 
వేల సంఖయ్లు గూడి వేళతో నిబబ్ంగి 
నగుచుండుఁ జనుచుండు; నదియుఁగాక 
యె వావ్నిచే భార్ంతి నేమందుచునాన్ర 
మేను దేవలుఁ డసురేందర్ సుతుఁడు, 
నారదుఁ డజుఁడు సనతుక్మారుఁడు ధరుమ్ఁ  
డా కపిలుఁడు మరీచాయ్దు లనయ్         [9-113] 
 

ఆ. పారవిదులు సిదధ్పతులు నెవవ్ని మాయ 
నెఱుఁగలేము దాన నింత పడుదు 
మటిట్ నిఖిలనాథు నాయుథశేర్షఠ్ంబుఁ 
దొలఁగఁ జేయ మాకు దురల్భంబు.        [9-113.1] 
 
బర్హమ్ కాసత్ లౌకయ్ంగా చెపేత్ శివుడు ఇంకా నెమమ్దిగా చెపుత్నాన్డు, "తండీర్ విను. ఈ సృషిట్ అంతా ఆయనది. ఈ చతురాసయ్ కోటిలో 

జంతుజాలాలనీన్ ఎవరి మాయలో పుడుతూ గిడుతూ ఉనాన్యో అలాంటి వాడి భార్ంతిలో మేమందరం ఉనాన్ం. ఇంతమందిలో ఏ ఒకక్రూ 
కూడా విషుణ్వు మాయ కనుకోక్లేకుండా ఉనాన్రు. అటువంటివాడి చకార్యుధానాన్ ఆపమంటునాన్వు? నేను చేయలేని దురల్భమైన పని అది. 
ఆయన దగిగ్రకే పో” అనాన్డు. 

ఈ సరికి దూరావ్సుడికి తపశశ్కిత్ పురిత్గా నాశనం అయిపోయింది. అహంకారం తొంభైతొమిమ్ది పాళుళ్ పోయింది. చకర్ం దురవ్కర్ం 
అనన్ది సుసప్షట్మైంది. కాళీళ్డుచ్కుంటూ వైకుంఠానికి బయలేద్రేడు. భగవంతుడి మొహంలో నవువ్ అనేక మాయా విశేషాలకీ కారణంట. 
ఆయన అలా మనోహరంగా నవువ్తూ ఉంటాడు మనలిన్ చూసి, మనకునన్ అహంకారం చూసీను. ఆ నవువ్ పొగరుగా కనబడితే ఆ తపుప్ 
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మనదే ఎందుకంటే మనకి ఏది బయట కనబడుతుందో అది మనసులో ఉనన్దానికి పర్తిరూపమే కదా? అంటే మనలో ఉనన్ అహంకారం 
ఆయన మొహంలో చూసుత్నాన్ం. అదే నవువ్ మన అహంకారం అంతరించిపోతే అతి మనోహరంగా నయనానందకరంగా కనబడుతుంది.  
మాయా విశేషాలంటే ఇవే. ఇపుప్డు విషుణ్వు చెపుత్నాన్డు దూరావ్సుడితో.  
చ. చలమున బుదిధ్మంతులగు సాధులు నా హృదయంబు లీల దొం 

గిలి కొనిపోవుచుండుదు రకిలిబ్షభకిత్లతాచయంబులన 
నిలువఁగఁ బటిట్ కటుట్దురు నేరుపుతో మదకుంభికైవడిన; 
వలలకుఁ జికిక్ భకత్జన వతస్లతం జనకుందుఁ దాపస!     [9-118] 
దూరావ్సుడు వెళేళ్ సరికి జరిగేదంతా చూసుత్నన్ లీలా మానుషవిగర్హుడికి నవువ్రాదూ మరి? ఇపుప్డు ఏదైనా మిగిలునన్ అహంకారం 

అణచాలి. పోతన రాసిన ఈ పదయ్ం మొతత్ం అంబరీషోపాఖాయ్నం అంతటిలోనూ గొపప్ది అని చెపప్వచుచ్. 
మంచి బుదిధ్మంతులైన వారు, భగవంతుడొకక్డే సతయ్ం అని తెలుసుకునన్ సాధువులు ననున్ మనసులో తలుచ్కుంటూ నా 

హృదయానిన్ తీసుకుపోయి మదించిన ఏనుగుని కటేట్ విధంగా వాళళ్ భకిత్తో ననున్ కటేట్సాత్రు అచంచలమైన భకిత్తో. ఆ వలలో పడి నేను 
తపిప్ంచుకోలేను. అందుచేత వాళల్వెంబడే వెళూత్ ఉంటాను.  

 
ఆ. నాకు మేలు గోరు నా భకుత్ఁ డగువాఁడు 

భకత్జనుల కేన పరమగతియు; 
భకుత్ఁడెందు జనినఁ బఱతెంతు వెనువెంట 
గోవు వెంటఁ దగులు కోడె భంగి.        [9-119] 
అటువంటి భకుత్డుంటాడే, వారికూడా ఉంటూ, వారి వెంటే నేను, వాళెళ్కక్డికి వెళేత్ అలా వెళూత్ ఊంటాను. ఎందుకంటే పర్పంచంలో 

అనిన్ంటినీ తయ్జించి ననేన్ నముమ్కునాన్డు మరి. 
 

ఆ. తనువు మనువు విడిచి, తనయులఁ జుటాట్ల 
నాలి విడిచి, సంపదాలి విడిచి, 
ననన్కాని యనయ్ మెనన్ఁడు నెఱుఁగని 
వారి విడువ నెటిట్వారి నైన.        [9-121] 
శరీరం, మనసుస్, చుటాట్లు, ఆలి వీళళ్ందరీన్ విడిచి ననున్ నముమ్కునన్వాళళ్కి నేనే కదా రక్ష? అటువంటివాళళ్ని ఎపప్టికీ విడవను, 

వాళుళ్ ఎటువంటివారేనా సరే. 
 

క. సాధుల హృదయము నాయది; 
సాధుల హృదయంబు నేను; జగముల నెలల్న 
సాధుల నేన యెఱుంగుదు 
సాధు లెఱుంగుదురు నాదు చరితము విపార్!      [9-123] 
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సాధువుల హృదయంలో నేను ఉంటాను. వాళుళ్ నా హృదయంలో ఉంటారు.వాళళ్కి నేను తెలుసు, నాకు వాళుళ్ తెలుసు. అదీగాక 
నేను చకార్నిన్ అంబరీషుడికిచేచ్ను. వెళుళ్, వెళిళ్ అంబరీషుణేణ్ శరుణువేడు అనాన్డు. 

ముందే విషుణ్వు దగిగ్రకి వెళేత్ బావుండేది కదా? అలా వెళల్ం. ఎందుకంటే అహంకారం అలాగే మనలిన్ శాసిసూత్ ఉంటుంది. అది 
పోగానే అహం బర్హామ్సిమ్.  తపశశ్కిత్దేముంది? పోతే సంపాదించుకోవచుచ్ మళీళ్. మరి అహంకారమో? అది పూరిత్గా నాశనం కావడానికి 
కోటానుకోటల్ జనమ్లు ఎతాత్లిస్రావొచుచ్.  అందుకే విషుణ్వు దూరావ్సుడిన్ మళీళ్ అంబరీషుడి దగిగ్రకి వెళల్మనన్ది. ఈ బర్హమ్ విషుణ్ మహేశవ్రులోల్ 
ఏ ఒకరైనా చకార్నున్ంచి దూరావ్సుడిన్ కాపాడాగలరు కానీ అహంకారం పోగొటట్లేరు. ఎందుకంటే అది మనచేతిలో పని. నా భకుత్డిన్ ఇనిన్ 
కషాట్లు పెటేట్డు వీణిణ్ చంపేసి రా అనలేదు చకర్ంతో చూసారా?ఎందుకంటే దూరావ్సుడు కూడా భకుత్డే.  

ఇపుప్డు దూరావ్సుడు మళీళ్ అంబరీషుడి దగిగ్రకే బయలేద్రేడు. వెనన్కి వచాచ్క 'నాయనా నువివ్ంత భకుత్డవని నాకు తెలియదు. 
కోపంలో కళుళ్ కనిపించక ఇలా అనాన్ను నినున్. ననున్ ఈ చకర్ం నుంచి రకిష్ంచే భారం నీదే’ అని కాళళ్ మీద పడాడ్దు.  

అంబరీషుడు ఎంత గొపప్వాడంటే ఈ చకర్ం నాకు విషుణ్విచేచ్డు, నా ఇషాట్నుసారం అది నాదగిగ్ర ఉంటుంది, పోతుంది అనుకోలేదు.  
 

సీ. నీవ పావకుఁడవు; నీవ సూరుయ్ండవు; 
నీవ చందుర్ండవు; నీవ జలము; 
నీవ నేలయు; నింగి నీవ; సమీరంబు 
నీవ; భూతేందిర్య నికర మీవ; 
నీవ బర్హమ్ంబును; నీవ సతయ్ంబును; 
నీవ యఙఞ్ంబును; నీవ ఫలము; 
నీవ లోకేశులు; నీవ సరావ్తమ్యు;  
నీవ కాలంబును; నీవ జగము;        [9-129] 
 

తే.  నీవ బహుయఙఞ్భోజివి; నీవ నితయ్ 
మూలతేజంబు; నీకు నే మొర్కుక్వాఁడ 
నీరజాకుష్ండు చాల మనిన్ంచు నటిట్ 
శసత్రముఖయ్మ! కావవే చాలు మునిని.      [9-129-1] 
 
ఈ చకర్పురుషుణిణ్ కీరిత్సూత్ “మహానుభావా మీనుంచి ఈ ముని అనేక కషాట్లు పడాడ్డు పాపం. తపుప్ ఎవరిదైతే ఇపుప్డెందుకు, ఆయన 

తపశశ్కిత్ అంతా పోయింది, ఇపుప్డు కాసత్ శాంతించండి” అనాన్డు. 
అని ఈ చకర్ం ఇంకా శాంతించదేమో అని మళీళ్ ఇలా అంటునాన్డు. తను చేసుకునన్ పుణయ్ం, పాలించే ధరమ్ం పణంగా పెటిట్ మరీ 

అడుగుతునాన్డు చకార్నిన్. 
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ఆ. విహిత ధరమ్మందు విహరింతు నేనియు 
నిషట్మైన దర్వయ్మితుత్నేని 
ధరణిసురుఁడు మాకు దైవతం బగునేని 
విపుర్నకు శుభంబు వెలయుఁగాక.        [9-137] 
 
నేను కనక ధరమ్ం తపప్ని వాణైణ్తే, అడిగిన అందరికీ అనీన్ ఇచేచ్వాణైణ్తే, అదీగాక ఈ ముని మాకు పూజుయ్డైతే ఆయనకి మంచి 

జరగాలి.   ఇంతవరకూ వచిచ్నా అంబరీషుడు ఒకక్సారి కూడా దూరావ్సుడిన్ ఒకక్ మాట అనలేదు. అదే అహంకారం పోవడం అంటే. 
ఇపప్టికీ కూడా ముని మాకు పూజుయ్డైతే అంటునాన్డు. అపుప్డు చకర్ం శాంతించి వెనకిక్ వెళిళ్పోయింది. అపుప్డు అంబరీషుడు మునికి మళీళ్ 
దగిగ్రుండి అనిన్ ఉపచారాలూ చేసి భోజనం పెటిట్ంచి పంపించేడు. వెళూత్ దూరావ్సుడంటాడు కదా.  

 
మ. నరనాథోతత్మ! మేలు చేసితి కదా! నా తపుప్ మనిన్ంచి శీర్ 

హరి పాదాబజ్ము లింత ముటట్ఁగొలుతే? యాశచ్రయ్మౌనెనున్చో 
నరుదండేర్ నినుబోఁటి సాధునకుఁ దానై యిచుచ్టల గాచుటల 
సొరిదిన నైజగుణంబులై సరస వచుచ్ం గాదె మితార్కృతిన. [9-140] 
 
నాకింత మేలు చేసావు నీ మీద కోపం పర్దరిశ్ంచినా సరే. ఇంత అపూరవ్ంగా నువువ్ విషుణ్ పాదాబాజ్లని సేవించావు. ఇలా 

దానాలివవ్డం, మితుర్నిలా ఆదరించడం నీకు సహజ గుణాలే. 
 
 

శా. కంటిన నేఁటికి నినున్ నీ వచనముల కరణ్దవ్యిం బీర్తిగా 
వింటి నన్నన్ముఁ గొంటి నీ గృహమునన వేడక్న ఫలం బందె నే 
మంటిం బోయెద; నీ చరితర్ మమరుల మరుత్య్ల సుఖాసీనులై 
మింటన మేదిని సనున్తింపఁగల రీమీఁదన నరేందార్గర్ణీ!”     [9-146] 
 
ఇంతటి విషుణ్ భకుత్డివైన నినున్ చూసాను. నీ ఇంటోల్ భోజనం చేశాను. నినున్ దేవతలూ మనుషులూ కూడా విషుణ్ భకుత్డవని కీరిత్సాత్రు. 

అని వెళేళ్డు తన నివాసానికి. 
ఇపుప్డు మళీళ్ ఇంకోసారి చూదాద్ం మహావిషుణ్వు అంబరీషుడికి చకర్ం ఎందుకు రక్షగా ఇచాచ్డో. భూత భవిషయ్త వరత్మానాలోల్ 

ఎపుప్డు ఎకక్డ ఏమి ఎందుకు జరుగుతోందో తెలిస్నవాడు భగవంతుడు అని చెపుప్కునాన్ం కదా?  రాబోయే రోజులోల్ ఇలా 
దూరావ్సుడొసాత్డనీ, వచిచ్న మునికి అహంకారం అణచాలనీ అదే సమయంలో అంబరీషుణిణ్ రకిష్ంచాలనీ ముందే తెలుసు ఆయనకి. ఇందులో 
కూడా ముందు భకత్ పాలన కళాసంరంభనే ముందు, ఆ తరావ్తే దానవోదేర్క సథ్ంభన. అందుకే పోతన భాగవతం తెనిగిసూత్ మొదటోల్ రాసిన 
'శీర్ కైవలయ్పదంబు చేరుటకు నై చింతించెదన..' అనేది మొతత్ం భాగవతానికి మకుటాయమానమైన పదయ్ం. 
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అసలు దూరావ్సుడు అంబరీషుణిణ్ పది జనమ్లు చేపగా, పందిగా... ఎతత్మని శపించాడనీ, భకుత్ణిణ్ రకిష్ంచడం కోసం అంబరీషుడి 
బదులు విషుణ్వే ఆ పది జనమ్లూ దశావతారాలోల్ఎతాత్డనీ ఇంకో రకం కధ ఉంది పర్చారంలో. ఏదైతేనేం, మొతాత్నికి కధ మాతర్ం చూచాయగా 
ఇదే. 

 

 
 పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్  ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/   

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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