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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 
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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.  

  
5 వ భాగం    

  

 గజేందర్ మోకష్ం -2 

తం వాయ్సంలో గజేం డు ఎంత కషాట్ పడాడ్ డో చూశాం. వెయేయ్ళళ్ పోరాటం తరావ్త ఇంక చావు తపప్దేమో అనే దెనౖయ్ం 
మొదలెంౖది. "నేను" అనే అహంకారం అంతమవవ్డం మొదలౌతూనే భకీ త్, దానివెంట "నేను కాదు నువేవ్" అనేది రంభం అవుతాయి. 

 

.  ఏ రూపంబున దీని గెలుత్? నిటమీఁ దే లుప్ఁ జింతింతు? నె 
రిం జీరుదు? నెవ రడడ్? మిఁక ని రి చారోతత్మున్ 
రింపం దగు ర లెవ ? రఖిల య్పారపారాయణుల్ 

లేరే? కెక్ద దికుక్మాలిన మొఱాలింపం పుణాయ్తమ్కుల్     [8-71] 
ఇపుప్డనుకుంటోంది, “దీనిన్ ఏ విధంగా గెలవగలను? ఎవరిన్ రిద్థ్సేత్ పని అవుతుంది? దీనిన్ అడడ్గించేవాళూళ్, వారించేవాళూళ్ 

ఎవరూ లేరా? ఉంటే వాళళ్కి మొకుక్తాను, నా దీనాలాపనలు వినమని." ఏనుగుకి ఇలాంటి ఆలోచన మొదలవవ్గానే మొసలికి 
దంతాలు నెపిప్పెటట్డం రంభించాయి.  
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ఉ.  ఎవ నిచే జనించు జగ; మెవ ని లోపల నుండు లీన ; 
యెవ ని యందు డిందుఁ; బరమేశ రుఁ డెవ ఁడు; మూలకారణం 
బెవ ఁ; డనాదిమధయ్లయుఁ డెవ ఁడు; సర ముఁ దాన న ఁ 
డెవ ఁడు; ని నాతమ్భ  నీశ రు నే శరణంబు డెదన్ [8-73] 
“ఈ జగం అంతా పుటట్డానికీ, పర్భవించడానికీ లయం అవవ్డానికీ ఒకడెవడో కారకుడుండి తీరాలి. చూడబోతే ఆ 

ఈశవ్రుడొకక్డే నా బాధ తపిప్ంచగలడు. అందుకే ఆయనేన్ వేడుకుంటాను.”  ఈ పదయ్ం సూక్ళల్లో పిలల్లకి నేరిప్ంచేది. ఇది వినని 
తెలుగు వాడు ఉనాన్డంటే నమమ్డం కషట్మే; అంత చురయ్ం పొందింది. ఇకక్డున్ంచి గజేందర్మోకష్ం చివరి వరకూ అనీన్ అదుభ్తమౖెన 
పదాయ్లే. భాగవతంలో ఒకోక్చోట పోతన ఏదో లోకంలోకి వెళిళ్పోయిరాసాడేమో అనిపించే పదాయ్లునాన్యి.  దీనేన్భగవత ప 
అనుకోవచుచ్. 
  
క.  లోకంబులు లోకే లు 

లోక థ్లుఁ దెగినఁ దుది నలోకం బగు పెం 
జీకటి కవ ల నెవ ం 
డే కాకృతి లుఁగు నతని నే ంతున్.    [8-75] 
“కలాప్ంతకాలంలో లోకాలనీన్ పోయినపుప్డు చీకటి ఆవరిసేత్ దానిని జీరిణ్ంచుకుని తేజోమూరిత్ అయేయ్డుట విషుణ్ వు. అటువంటి 

తేజోమూరిత్ సవ్యంపర్కాశకుడు. ఆయనకి ఎవరి వెలుగూ అఖఖ్రేల్దు. అటువంటి వాడినే నేను ఆడుగుతాను రకిష్ంచమని” అంటూ 
రధ్నలు చేసాడు గజేం డు. అయినా విముకి త్ లేదు. పోరాటం జరుగుతూనే ఉంది. నిసస్హాయుడె ౖ ఇపుప్డు మనసులోకి వచేచ్ 

దౌరబ్లాయ్నిన్ చెపుత్నాన్డు. 
 
క.  కలఁ డందురు దీనుల యెడఁ 

గలఁ డందురు పరమయోగి గణముల పాలం 
గలఁ డందు రనిన్దిశలను 
గలఁడు కలం డనెడి ఁడు గలఁడో లేఁడో?   [8-86] 
పరమేశవ్రుడు సరావ్ంతరాయ్మి అంటారు కదా? దీనులకోసం వసాత్ డంటారే? అనిన్ దిశలోల్ నూ ఉనాన్డంటారే? అసలు అలా 

అనడం నిజమేనా? కలడు కలడు అనే వాడు ఉనాన్డా లేడా? అని సందేహంతో అనుకుటునాన్డు. ఎందుకూ? ఇంకా తనని 
రకిష్ంచలేదని. అయితే ఒకటి గమనించాలి. రా వచిచ్ సహాయం చేయి అని ఇపప్టిదాకా అడగలేదు. ఇపుప్డు అడుగుతునాన్డు. 
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. లా కిక్ంతయు లేదు; రయ్ము లోలంబయెయ్; ణంబులున్ 
ఠా ల్ దపెప్ను; మూరఛ్ వచెఛ్ఁ; దను న్ డ న్; మంబయెయ్డిన్; 
నీ  తపప్ నితఃపరం బెఱుఁగ; మనిన్ంపంద గున్ దీనునిన్; 
రా ! యీశ ర! కావ  వరద! సంరకిష్ంపు భ తమ్కా!    [8-90] 
“నా బలం అంతా అయిపోయింది. నించో లేకపొతునాన్ను. ణాలు పోతునాన్యి. అంతకుముందు ధెరౖయ్ం ఏదెనౖా ఉంటే 

అది పోతోంది. స హ తపిప్ పడిపొయేలా ఉనాన్ను. నువేవ్ తపప్ ఇంక ఎవరూ లేరు. వచిచ్ ఈ దీనుణిణ్  రకిష్ంచు” అని అనాన్డు. ఇపుప్డు 
మన గజరాజు అహంకార మమకారాలనీన్ వదులుచ్కుని, నేను కాదు నువేవ్ అనే సిథ్తికి జేరేడు. అంటే ఇనాన్ళూళ్ చేసిన పోరాటం వలల్ 
మనః సిథ్తి మారి సానబెటట్డం అయిపోయింది. వజర్ం ధగ ధగలాడడానికి సమయం ఆసనన్మౖెంది. ఇటువంటి సిథ్తికి చేరిన భకుత్ డికి 
భగవదద్రశ్నం ఇంకొకక్ కష్ణం మాతర్ం. 

 
మ.  అల కుంఠపురంబులో నగరిలో నా మూల ధంబు దా 

పల మందారవనాంతరామృత సరః ంతేందు కాంతోపలో 
తప్ల పరయ్ంక రమా నోది యగు నాపనన్ సనున్ండు  
హ ల నాగేం ము "పా పా " యనఁ గుయాయ్లించి సంరంభి .     [8-95] 

  ఇలా గజేదర్ం పాహి పాహి అనే సరికి అసలు సిసలెనౖ ఆకర్ందన భగవంతుడికి వినిపించింది. అపుప్డు ఆయన అల 
వెకౖుంఠపురంబులో, ఆ మూల ఎకక్డో సౌధాలోల్  ఉనాన్డు. ఎలా ఉనాన్డు? ల దేవితో వినోదంలో ఉనాన్డు. అయినా సరే ఆయనకి 
వినిపించింది. వెంఠనే బయలేద్రేడు.  

ఈ పదాయ్నికునన్ పేరు భాగవతంలో ఇంకదేనికీ లేదంటే అతిశయోకి త్ కాదేమో! పోతన ఈ పదయ్ం "అల వెకౖుంఠపురంబులో.. 
"అని రాసి తరావ్త ఏమి రాయాలో తటట్ క సరే తరావ్త చూదాద్ ం అని బయటకి వెళాళ్డుట. వెనకిక్ వచిచ్ చూసే సరికి ఇది పూరిత్గా 
రాసేసి ఉంది. కూతురిన్ పిలిచ్ అడిగాడుట "ఇది ఎవరు రాసేరు" అని. "నువేవ్ కదా కొంతసేపు తం వచిచ్ రాసేసి వెళాళ్వు" అని తిరుగు 
అడిగిందిట అమామ్యి. "నేను పొదుద్ నన్నగా బయటకి వెళిళ్ ఇదే రావడం, నేను రాయలేదే అని ఆశచ్రయ్పోయేడుట." అందువలల్ ఇది 
మహావిషుణ్ వు పోతనలాగా వచిచ్ సొంతంగా రాసిందే అని చెపాత్ రు.   
 
మ.  రికిం జెపప్ఁడు; శంఖ చ  యుగముం జేదోయి సంధింపఁ; డే 

పరి రంబునుఁ జీరఁ' డ గపతిం బనిన్ంపఁ' డాకరిణ్కాం 
తర ధమిమ్లల్ముఁ జకక్ నొతత్ఁడు; ద తిథ్త కుచో 
పరిచేలాంచల న డఁడు గజ ణావనోతా .    [8-96] 
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సరే, ఇపుప్డు ఆకర్ందన విని బయలేద్రాడు విషుణ్ వు. అహంకార మమకారాలీన్ అనిన్ంటినీ గెలిచ్ గజేం డు - అంటే 
ఇందర్దుయ్మన్ మహారాజు - సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. అకుక్న చేరుచ్కోవడానికి భగవంతుడు రావాలి. రమమ్ని పిలవబడాడ్ డు కూడా. ఇంకా 
ఆలశయ్ం చేసాత్ డా? ఇదిగో వసుత్ నాన్డు. ఎంత తవ్రగా? ఇపప్టిదాకా వినోదంలో ఉనన్ ల  దేవితో కూడా చెపప్డు, శంఖం, చకర్ం పటుట్ కోడు 
- అంటే ఆయుధాలు పటుట్ కెళల్డం కుడా మరిచ్పోయేడు.  రాజుగారు వెళూత్ ంటే పరివారం అనీన్ సిదధ్ం చేయాలి కదా? కానీ పకక్నునన్ 
పరివారానిన్ తీసుకెళల్డు. “నా మీద ఎకక్ండి వెంఠనే వెళిళ్పోదాం” అనే వాహనం అనే గరుడుడిన్ కూడా మనిన్ంచటేల్దు. ఇదంతా 
ఎందుకంటే భకుత్డు ఆపదలో ఉనాన్డు కనక. ఇవనీన్ సిదధ్ం చేసుకుని వెళేళ్సరికి ఆలశయ్ం అవుతుంది. కష్ణం ఆలశయ్ం చేయడానికి లేదు; 
పాపం ఇంత కషట్ పడి అహంకార మమకారాలు పోగుటుట్ కునాన్డు. అంటే మనం ఎంత తవ్రగా శరణాగతి పొందుతామో దానికి లకష్ 
రెటుల్  వేగంతో వసాత్ డు భగవంతుడు. 

 
వ.  ఇటుల్ భకత్జన పాలన పరాయణుండును; నిఖిల జంతు హృదయార ంద సదన సం థ్తుండును నగు నారాయణుండు 
కరికులేం  ఙాఞ్పిత నానా ధ దీనాలాపంబు లాకరిణ్ంచి; లUకాంతా నోదంబులందగులు చాలించి; సం మించి దిశలు 
నిరీకిష్ంచి; గజేం రకాష్పరత ంబు నంగీకరించి; నిజపరికరంబు మరల నవధరించి గగనంబున కుదగ్మించి ంచేయు నపుప్డు. 
[8-97] 
  

ఎకక్డున్ంచి వచిచ్ందో అని చూశాడు ఈ ఆకర్ందన. వెంటనే అటువేపు బయలేద్రేడు ఎందుకంటే గజేం డు అడిగిన రకాష్ 
పరతవ్ం అంగీకరించాడు కాబటిట్ .  మీరు ఇంటోల్  చాలా సీరియస్ గా ఏదో చేసుత్ నాన్రు అందరితో పాటు. మీరు పెంచుకునే కుకాక్, పిలీల్, 
మీ పిలల్లూ అందరూ ఉనాన్రు ఓకే గదిలో. సడన్ గా మీకు ఏదో వినిపించింది బయట రోడుడ్ మీద. ఏదో ఆకర్ందన. వెంటనే బటట్లు 
కూడా మారుచ్కోకుండా, చేతిలో ఏం ఉంటే దానితో అలాగే బయటకెళాళ్రు. ఇంటోల్  వాళల్ందరూ ఏం చేసాత్ రు? మీ వెనకనే "ఏమౖెంది? 
ఏమౖెంది?" అంటూ వసాత్ రు కదా? అదే కిందపదయ్ంలో చెపుత్నాన్డు పోతన. 

 
మ.  తన ంటన్ రి; లచిచ్ ంట నవరోధ తమున్; దాని  

నక్నుఁ బకీష్ం ఁడు; ని పొంతను ధనుఃకౌమోదకీ శంఖ చ 
నికాయంబును; నారదుండు; ధ జినీకాంతుండు రా వచిచ్ రొ 
యయ్న కుంఠపురంబునం గలుగు  రాబాలగోపాలమున్.   [8-98] 
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  తన కూడా ల  దేవి, వెంటనే శంఖ చ లూ, పకీష్ం డూ, నారదుడూ, వెకౖుంఠంలో ఉండే ఆబాలగోపాలమూ 
"రొయియ్మంటూ" వచేచ్రుట. రారు మరీ? వీళళ్ందరికీ విషుణ్ వు లేకుండా ఉనికి లేదు కదా? ఆయనెకక్డుంటే అకక్డికే పరుగు. ఇంకోలా 
చెపాప్లంటే, భగవంతుడు మనకి లభించిననాడు మిగతావి అవే వసాత్ యి; మనం వాటి గురించి పాకులాడకక్రేల్దు. 
 
మ. తన ంచేయు పదంబుఁ బేరొక్నఁ; డనాథU జనాలాపముల్ 

నెనో? చుచ్లు చచ్లించిరొ ఖలుల్ ద పంచంబులన్? 
దనుజానీకము దేవతానగరి  దండెతెత్నో? భకుత్లం 
గని చ యుధుఁ డేఁడి చూపుఁ డని ధికక్రించిరో? దురజ్నుల్.   [8-100] 
అయితే విషుణ్ వుకి తపప్ మిగతా వాళళ్కి ఆయన ఎకక్డకి ఎందుకు వెళుత్నాన్డో తెలియదు. అపుప్డు వాళళ్నుకుంటునాన్రుట - 

పది అడిగినటూట్  ఎవరెనౖా మళీళ్  హే దావ్రకావాసా  అనాన్రేమో? లేకపోతే రాకష్సులెవరో వేదాలు ఎతుత్ కొని పోయారేమో? 
దేవతలమీదకి దండెతుత్ కొచాచ్రేమో? ఇదీగాకపోతే హిరణయ్కశిపుడు పర్హాల్ దుణిణ్  అడిగినటూట్  ఏడిరా చ  చూపించు ఈ సథ్ంభంలో 
ఉనాన్డా అని అడిగాడా? 
 

. తాటంకాచలనంబుతో; భుజనటదధ్మిమ్లల్బంధంబుతో; 
టీముకత్ కుచంబుతో; నదృఢచంచతాక్ంచితో; రణ్లా 

లాటాలేపముతో; మనోహరకరాలగోన్తత్రీయంబుతోఁ; 
గోటీందు భతో; నురోజభర సంకోచది లగన్ంబుతోన్    [8-102] 
ఇపుప్డు అమమ్వారు విషుణ్ వు వెంట ఎలా పరిగెటాట్ రో చెపుత్నాన్డు పోతన. ఎలా ఉనాన్విడ అలాగే బటట్లు కూడా 

సరిచేసుకోకుండా మొహం మీద బొటుట్  కూడా ఉందా ఊడిపోయిందా అనేది చూసుకోకుండా బయలేద్రి పరుగెటాట్ రుట. ఎందుకూ? 
ఆయన కంగారోల్  పరుగెడుతునాన్డు.  పర్పంచం అంతా అమమ్వారి పిలల్లకిందే లెకక్. అందుచేత అయయ్వారు పరుగెడుతుంటే అమమ్వారు 
ఏమీ అనకుండా పరుగు పెటిట్ంది. 
క.  అడిగెద నని కడువడిఁ జను 

నడిగినఁ దను మగుడ నుడుగఁ డని నడ యుడుగున్ 
డ డ డిముడి తడఁబడ 

నడు గిడు; నడుగిడదు జడిమ నడు గిడునెడలన్    [8-103] 
ఈ పరుగెటట్డంలో "ఎకక్డికీ?" అని అడుగుదాం అని ముందుకెళోత్ ందిట. సరేలే అడిగితే ఈ కంగారోల్  చెపప్డేమో అని మళీళ్ 

మానేసోత్ ంది. అలా తడబడుతూ ముందుకో అడుగూ వెనకోక్ అడుగూ వేసోత్ ందిట. 
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మ.  ను థిన్ జనుదేరఁ గాంచి రమరుల్ ణ్న్ రారాతి జీ 
వనసంపతిత్ నిరాకరి ణ్ఁ గరుణావరిధ్ ణ్ఁ యోగీం  హృ 
ద నవరిత్ ణ్ స ణ్ భకత్జనబృంద భ లంకరి 
ణ్ న ఢోలల్ సదిందిరా పరిచరి ణ్న్ జి ణ్ రోచి ణ్నిన్  [8-105] 

ఇపుప్డు వినువీధిలో దేవతలందరూ విషుణ్ వుని చూడాడ్ నికి వరుసలో నించొనునాన్రు. ఎందుకంటే ఆయన ఎంతో కారుణయ్ం 
కలవాడూ, యోగుల హృదయాలోల్  ఉండేవాడూ, సరవ్  వాయ్ంపించి ఉండేవాడూ, కొతత్ పెళిళ్కూతురాల్  ఉండే ల  దేవికి సేవచేసేవాడూ 
కనక.    
మ.  "చనుదెంచెన్ ఘనుఁ డలల్ ఁడె; హరి పజజ్ం గంటిరే లU? శం 

ఖ నినాదం బదె; చ  మలల్దె; భుజంగధ ం యున్ ఁడె;  
నన్న యేతెంచె" నటంచు లుప్లు "నమోనారాయణాయేతి" ని 
స ను  కిక్రి మింట హ త్దురవ థ్వ కిం జ కిన్    [8-107] 
విషుణ్ వు గురించి ఆకాశంలోంచి చూసే దేవతలందరూ అనుకుంటునాన్రు. అదిగో చకర్ం, అదిగో శంఖం, లU కనిపించిందా? 

ఇదిగో మహావిషుణ్ వు అని ఆయన కనిపించాక "ఓం నమో నారాయణా" అనాన్రు. ఎందుకంటే ఈయన రోజూ కనిపిసాత్ డా? ఎంత 
అదృషట్ ం ఉండాలి కనిపించడానికి?   
 
వ.  అయయ్వసరంబునఁ గుంజరేం పాలన పారవశయ్ంబున దేవతానమ క్రంబు లంగీకరింపక మనస మానసంచారుం  
పోయిపోయి కొంతదూరంబున ం మార చ ంబునుం బోలె గురుమకరకుళీర మీనమిథునం ; కినన్రేం ని 
భాండాగారంబునుంబోలె స చఛ్మకరకచఛ్పం ; భాగయ్వంతుని భాగధేయంబునుంబోలె సరాగజీవనం ; 
కుంఠపురంబునుంబోలె శంఖచ  కమలాలంకృతం ;  సం ర చ ంబునుంబోలె ద ంద సంకుల పంక సంకీరణ్ం  యొపుప్ 
నపప్ంకజాకరంబుఁ బొడగని.   [8-108]  

అయితే మన అయయ్వారికి ఇవేం పటట్టేల్దు ఎందుకయాయ్ అంటే గజేం డిన్ రకిష్ంచాలి మరి. అందువలల్ ఈ నమసాక్రాలూ 
అవీ అంగీకరించకుండా, పోయి పోయి గజేం డునన్ ఈ సరసుస్ని చూసాడు. ఇకక్డ పోతన మన సంసార చ నీన్, హరి వెభౖవానీన్ 
ఎలా ఇరికించాడో చూసారా? - వెకౖుంఠపురంబునుంబోలె శంఖచకర్ కమలాలంకృతంబె;ౖ  సంసార చకర్ంబునుంబోలె దవ్ందవ్సంకుల 
పంక సంకీరణ్ంబె ౖ- అందుకే గజేందర్మోకష్ం అంటే సంసారలో ఉండే మన గురించే అనిపిసుత్ ంది. 
 
మ.  కరుణా ంధుఁడు రి రిచరమున్ ఖండింపఁగాఁ బంపె స 

తత్ రితాకంపిత భూమిచ ము మ దయ్ది ఫ్లింగచఛ్టా 
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పరిభూతాంబర మున్ బ ధ మ్ండభాండచఛ్టాం 
తరనిర ముఁ బాలితాఖిల ధాంధశచ్ ముం జ మున్.    [8-109] 
ఇంక మాటాల్ డాడ్ నికేమీ లేదు. భకుత్డు ఎందుకు పిలాచ్డో భగవంతుడికి తెలుస్ కదా? వసూత్ నే సుదరశ్న చ నిన్ వదిలేడు. ఆ 

చకర్ం అగిన్కణాలు చిముమ్తూ ఉండేదీ, ములోల్ కాలలో ఏదీ అడుడ్ కోలేనిది; దేవతలందరీన్ రకిష్ంచేదీను.  
 

. భీమం  తలఁ ంచి ణములఁ బాపెం జ మా యన్ 
మకాష్మ్ధర దేహముం జకితవనేయ్భేం  సందోహముం 

గామ ధన గేహమున్ గరటి రకత్ వ గాహంబు ని 
మోతా హము త దాహము జయ  మోహమున్ హమున్.  [8-112] 

ఈ చకర్ం పోయి మొసలిని చంపేసింది. మామూలుగా కాదు, భీమంభె ౖ తల ంచి మరీ చంపింది. ఈ మొసలి 
ఎటువంటిదంటే కామ ధాలోత్  ఉంటూ, అంతులేని ఉతాస్హంతో అపప్టిదాకా అది మన గజేం డి రక త్ వంలో మునిగితేలోత్ ందిట. 
తాగదు మరీ తనకు తానే గజేం డు సరసుస్లోకి వసేత్?  అంటే భగవత్ సాకాష్తాక్రం అవుతూనే కామ ధ, మద మాతస్రాయ్లూ అవీ 
ఏమనాన్ ఇంకా మిగిలి ఉంటే అవనీన్ సమూలంగా నాశనం అయిపోయి పూరిత్ అమృతతవ్ం కలుగుతుంది. 

 
.  పూరించెన్ హరి పాంచజనయ్ముఁ గృపాంభోరా  జనయ్మున్ 

భూరిధా న చలాచలీకృత మ భూత తనయ్మున్ 
రోదార త భాచకిత పరజ్నాయ్ది రాజనయ్మున్ 

దూరీభూత పనన్ నయ్మును నిరూధ్తది షతై నయ్మున్.     [8-116] 
ఈ పాటికి గజేం డు ణాలు అలా అలా గాలోల్  కలిస్పోయేలా ఉనాన్యి. మొసలి చచిచ్పోయినా అపప్టిదాకా ఉనన్ రక త్ 

మాంసాలనీన్ పీలేచ్సిందిగా? ఇపుప్డు గజేం ణిణ్  ఉతాస్హపరచ్డనికి  పూరించెన్ హరి పాంచజనయ్ము." ఆ శంఖంలో వేదాలునాన్యి. 
దయాసముదర్ం అంత మంచితనం ఉంది. అది  బర్హామ్ండమౖెన్ శబద్ం చేసేది (భూరిధావ్న). దీనుల దెనౖాయ్నిన్ దూరంచేసేది.  1 తరువాత 
5 సునాన్లు ఉండేది లకష్ అయితే 35 సునాన్లు గలది భూరి.  ఈ పాంచజనయ్ం గురించి మళీళ్ చివరోల్  చెపుప్కుందాం. 

 
మ.  మొర న్ నిరజ్రదుందుభుల్; జలరు మోదంబు  యు ల్ 

దిరిగెం; బు ల నజలుల్ఁ గురి న్; దే ంగనాలాసయ్ముల్ 
పరఁగెన్; దికుక్లయందు జీవజయశబద్ధా నముల్ నిండె;  
గర ముపొప్ంగెఁ దరంగ చుంబిత నభోగంగాముఖాంభోజ .    [8-117] 
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కషాట్ లనీన్ తీరిపోయేయి. భకుత్ డికి ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం ఐంది. భగవంతుడిన్ చూడడ్ం, అయన మాట వినడం (శంఖలోంచి వచిచ్న 
వేదం) అయింది. అపుప్డు పొంగే సంతోషం ఎలా ఉంటుందో చెపుత్నాన్డు ఇకక్డ. దేవతలు దుంధుభులు మోగించారు. హాయిగా గాలి 
వీచింది. అనిన్ జీవాలూ "జయ జయ" శబాద్ లు చేసాయి. తన యురాలెనౖ గంగా నదికి ఎదురుగా పర్వహించడం కోసమా అనన్టూట్  
సముదర్ం ఉపొప్ంగింది.  ఏ ఒకక్ ణికి ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం ఐనా ఇదే జరుతుంది; ఎందుకంటే ఆ ఒకక్ ణి అనేక లకష్లమందికి 
ఆశర్యం అవుతుంది. అందుకే పువువ్ల వానా, వరష్ం, సంతోషం ఇతాయ్దివనీన్.   
  
క.  హరి కర సంసప్ర ను 

దేహము దాహంబు మాని ధృతిఁ గరిణీసం 
దోహంబుఁ దాను గజపతి 
మోహన ఘీంకార శబద్ములతో నొపెప్న్.     [8-119] 
 
ఇపుప్డు మహా విషుణ్ వు తన చేతితో గజేం ణిణ్  నిమిరాడు. ఎందుకంటే ఆయన కర సప్రశ్ ఇకక్డ ఇందర్దుయ్మన్ మహారాజుకి 

కావాలి. అసలు ఆయనకి పునరజ్నమ్ ఉండడకూడదనే ఇలా చేయాలిస్వచిచ్ంది. ఇదంతా ఎందుకంటే, శాపం రాజుగారు విషుణ్ ధాయ్నంలో 
పడి అగసుత్ య్డిన్ పటిట్ంచుకోనందుకు. అది తెలిసి చేసిన తపుప్ కాదు. ఇపుప్డు హరి కర సప్రశ్తో గజేం డి కషాట్ లనీన్ తీరిపోయాయి. 
హిరణాయ్కుష్డి కథలో చెపుప్కునాన్ం ముందొకసారి, హరి ఎందుకు వాణిణ్  చేతోత్  కొటాట్ డో –  బహువిధ 
బర్హామ్ండభాండచఛ్టాంతరనిరవ్కర్ముఁ బాలితాఖిల సుధాంధశచ్కర్ముంజకర్ము  తో చంపకుండా. ఇకక్డ కూడా అదే సప్రశ్. ఇకక్డ పోతన 
సంసప్రశ్ (చకక్టి సప్రశ్) అనాన్డు. 

రెండు విషయాలు గమనించారా? ఒకటి, పది "హే దావ్రకావాసా .." అని పిలిచినపుప్డు కూడా భక త్ పాల కళాసంరంభనే 
ముందు. ధురోయ్ధనుణిణ్  చంపలేక కాదు. దానవో క సథ్ంభన చివరిదాకా వేసి చూసాకే.  అందుకే పోతన మొదట రాసిన "  కెవౖలయ్ 
పదంబు జేరుటకు నె ౖచింతించెదన్..." అనే పదయ్ం నభూతో నభవిషయ్తి. రెండోది, గజేందర్ మోకష్ం అలవోకగా శారూద్ లం, మతేత్భం 
వృతాత్ లతో సాగిపోయింది.  కరి (మతేత్భము) భగవత్ సాయుజయ్ం పొందడం గురించి రాసూత్  అంత అదుభ్తమౖెన మతేత్భం మీద 
మతేత్భం వృతాత్ లు ఎలా రాసాడు పోతన? అదే "పలికించెడివాడు రామభ ం డఁట..." అంటే. 

పాంచజనయ్ం పూరించడం గురించి ఓసారి చెపుప్కుని వాయ్సం ముగిదాద్ ం.  అభిమనుయ్డు చచిచ్పోయేక అరుజ్ నుడు తీవర్మౖెన 
మనసాథ్ పానికి గురె ౖఅందరీన్ తిడతాడు అతిరథ మహారధులెనౖ నలుగురు అనన్దముమ్లూ వాళుళ్ వెళళ్కుండా, కు ణిణ్  పదమ్ వూయ్హంలోకి 
పంపినదుకు. లీలా మానుష విగర్హుడు మాతర్ం ఏమీ తెలియదనన్టూట్  చూసూత్  ఉంటాడు అకక్డే నుంచుని. అపుప్డు అరుజ్ నుడు 
తీవర్మౖెన శపథం చేసాత్ డు - రేపు సాయంతర్ంలోపుల సెంౖథవుణిణ్  చంపకపోతే అసత్ర్ సనాన్య్సం చేసాత్ ను అని. ఇపుప్డు కాసత్ మనసు 
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కుదుటబడుతుంది ఎందుకంటే పోయిన దానిగురించి ఆలోచించడం మానేసి చేతిలో ఉనన్ పని గురించి ఆలోచించడం మొదలు 
పెటాట్ డు. కరమ్ సనాయ్సికి కావలిస్ంది అదే. పోయినదానికి ఏడుసూత్  కూరోచ్వడం కాదు. భగవదీగ్తలో కరమ్యోగం అంతా చెపాప్డు 
ముందు అరుజ్ నుడుకి. అది మరిచ్పోయి అభిమనుయ్డి గురించి ఏడుసూత్ ంటే చి తుత్ కు రాదూ? అయితే కృషుణ్ డు బాగా సానుకూల 
దృకప్థం ఉనన్వాడు. ఎపుప్డెతౖే మళీళ్ శిషుయ్డు దారోల్  పడుతునాన్డో అపుప్డు ఉతాస్హ పరచడానికి పాంచజనయ్ం తీసి ఊదుతాడు 
అరధ్రా , అరుజ్ నుడు శపథం చేసిన వెంటనే. ఆ రోజులోల్  ఏ శంఖం ఎవరు ఊదారో చెపప్గలిగే వారుట, శబద్ం బటిట్ . వెంఠనే సెంౖథవుడికి 
అరధ్మౖెపోయింది తన జాతకం ఇంక ఇరవెనౖాలుగగ్ంటలోల్  అంతం కాబోతోందని.  ఈ పాంచజనయ్ం కధ మళీళ్ ధృవోపాఖాయ్నంలో 
చూదాద్ ం.  

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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