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ముందుమాట
త్ నలు తెలి న తెలుగేతరులు చాలా మంది అనే మాట: "మాకు కనక తెలుగు వచుచ్ంటే ఎంత సంతో ంచి
తాయ్గరాజ కీర
ఉండే ళళ్మో, ఎందుకంటే తాయ్గరాజ కృతులనీన్ అర
ధ్ ం అ తాయి." ఈ మాట

ంతగా ఉంటే తాయ్గరాజ పంచరతన్ కృతులు ఒక రి

త్ అర
చూడండి పూరి
ధ్ ంతో. అది కూడా కష
ట్ ంగా ఉంటే, ఎందరో మ నుభా లు అనే కృతిలో "చందురు వరు
ణ్ ని అంద చందమును
హృదయార ందమున జూచి బ
మ్నందమును బొందు రు" అనేది అర
ౖ న భా
ధ్ ం చే కోండి పోనీ. తెలుగు ఎంత అందమె
ర్

చెపప్కనే

చెపు
ౖ " అనే
త్ నాన్యికదూ? చినన్పుప్డు మనం తెలుగు చకంలో చదు కునన్ "ఎవ నిచే జనించు జగమెవ ని లోపలనుండు లీనమె
ౖ వటుడింతయె
త్ ఉంటే టిని ర్ న పోతన ఎంత మ మ డో చెపప్డం అనవసరం.
పదయ్ంగానీ, "ఇంతింతె
ౖ .." అనే పదయ్ం గానీ గురు
తెలుగులో పోతన భాగవతం అంటే తెలుగు ళుళ్ చే కునన్ మ

నన్తమె
ౖ న అదృష
ట్ ం. తెలుగు పదాయ్లు కొంచెం కష
ట్ పడితే (అంటే బాగా

కృ చే ) రాయొచుచ్. కానీ మనం రా పదాయ్లు ఎంతకాలం నిలుత్ యి? పోతన పదాయ్లు కలకాలం నిలవడానికీ, మనం రా

మఖలో

పుటి
ౖ ఉండొచుచ్? నా దృట్ లో కారణం ఏమిటంటే, భగవతక్ృప. పోతన భాగవతం రాయడానికి
ట్ పుబబ్లో మాడిపోవడానికీ కారణం ఏమె

కారణం "పలికించెడు

డు రామ భదు డట" అని తానే చెపుప్కునాన్డు. మనకీ పోతనకీ అదే తేడా. భగవతక్ృప లేకుండా ఇలాంటి పదాయ్లు

ఎవరేనా రాయ(గల
గ్ )డం అసంభవం.
భాగవతంలో ఉనన్ పదాయ్లు చదు తూంటే ఒకొక్కక్పుప్డు పోతన మీద భగవంతుడు ఎటువంటి కృప చూపించాడో అనిపిత్ ంది.
ౖ ంది - ర మనకి దొరికింది ఒక వజా
పోతన సహజ పాండితానికి భగవతక్ృప తోడె
ర్ ల గని. పోతన భాగవతంలో పదాయ్లు ఎనిమిదో తరగతి
దాయ్రి
ధ్ కూక్డా

లభంగా అర
ధ్ ం అ తాయి. ఆయనిది దా
ర్ కాష్పాకం. నోటో
ల్

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

త్ కాలు చదు తూంటే పోతన రసగుళికలు రాదా
కొని దాచుకో లి న ట్ అది. ఈ పుస
ద్ ం 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 పెటా
ట్ ను. ఇవనీన్ ఒక

త్ వత్
వరుసలో భాగవతంలో ఉనన్టూ
ట్ రాయడం లేదు. ఏ ఘట
ట్ ం గురు
ఇవ డం లేదని గమనించగలరు. అ కా లిత్
ౖ ట్ కి నేరుగా ళళ్వచుచ్. ఈ

త్ గా అరా
అది రాయడమే. ఇందులో పదాయ్లకి అనిన్చోటా
ధ్ లు
ల్ పూరి

ఇంటరెన్టో
ర్ తి య్సంలోనూ ఆఖరిపేజీలో ఇచిచ్న లిం॓ మీద నొకిక్ ఈ బ్
ల్ దొరుకుతాయి. ప
య్స పరంపరలో దొరే
గ్ పడటం లేదు.
ల్ తపుప్లనీన్ నా అని ఒపుప్కోవడానికి ఏమీ గు
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10 వ భాగం
ధు పాఖాయ్నం - 2
ధుర్వుడు ఇంటోల్ంచి బయటకి వచేచ్సాడు. “నా మనసులో ఏరప్డిన వర్ణానిన్ (మా పినతలిల్ మీద కోపంతో అనడం లేదు)
భగవతస్ంకీరత్నతో తొలగించుకోవడానికి తపసుస్కి వెళుత్నాన్ను” అని దారిలో నారదుడితో చెపేప్డు. నిజంగా ముముక్షతవ్ం రాజుకుని ఉంటే
అదే దారిలో కొనసాగుతాడు లేకపోతే మనలాగే ఈ సంసారంలో ఈదవలిస్ందే.
నారదుడు అంటే ఆదిగురువు కింద లెకక్. వాలీమ్కికీ, వాయ్సుడికీ కూడా సరైన మారగ్ నిరేద్శం చేసినవాడాయన. గురువిచేచ్
మంతర్ం ఒక బీజం. అది మన మనసులో నాటబడుతుంది. మనం మారే కొదీద్ అది ఎదిగి మహా వృక్షంలాగా అవుతూ ఉంటుంది. గురువంటే
చీకటిని పోగొటేట్వాడు. చీకటంటే అజాఞ్నాంధరామే.
సరే ఈ వాదోపవాదాలు అయేయ్క ధుర్వుడి పటుట్దల తెలిస్ంది నారదుడికి. ఇపుప్డు ముందు చేయవలిస్ంది చెపుత్నాన్డు.
క.
హరి

వర యమునానదితటమునఁ
నిన్ధయ్ంబు

ౖ
చియు నతిపుణయ్మునె

పరఁగిన మధువనమునకును
సరసగుణా! చనుము మేలు సమకుఱు నచటన్.

[4-246]

యమునా నదీతీరంలో హరి గురించి తపసుస్ చేయి. నీకు మేలు జరుతుంది. ధుర్వుడు ఐదేళళ్వాడు. మనసుస్ పరిశుభర్ంగా
ఉంది. ఈ దశలో, అమామ్ నానన్లు చెపేప్ది వేదం అనుకుంటూ ఉంటాడు కదా? అమమ్ చెపిప్ంది శీర్హరి గురించి తపసుస్ చేయి అని. దారిలో
నారదుడు కూడా చెపుత్నాన్డు. ఇంక ఇది నిజం అనేదానికి తిరుగులేదు అనే భావం ధుర్డపడిపోయింది. టాల సాట్య అంటాడు ఓ చోట “It
is impossible and absurd to teach a child”, అని. నిజమే కదా? పరిశుభర్ంగా ఉనన్ మనసుకి మనం నేరేప్ది ఏం ఉంటుంది?
వ.

మఱియు బాలుండ వగుటం జేసి వేదాధయ్యనాదుయ్చితకరామ్నరుహ్ండవయుయ్ నుచితంబులగు కుశాజినంబులం జేసి

సవ్సిత్క పర్ముఖాస నంబులం గలిప్ంచుకొని తిర్వృతార్ప్ణాయామంబులచేతం బార్ణేందిర్య మనోమలంబులను చాంచలయ్ దోషంబులఁ
బర్తాయ్హరించి సిథ్రం బయిన చితత్ంబున.

[4-248]

శిషుయ్డేమో చినన్ పిలల్వాడు. మామూలు జనంలాగా కషాట్లకి ఓరుచ్కోలేడు. అయితేనేం? అనేకానేక ఆచారాలూ అవీ
పాటించకక్రేల్దు అని చెపుత్నాన్డు. వేదాధయ్యనం అవీ చేయకక్రేల్దు. సుఖాసనంలో కూరుచ్ని పార్ణాయామంతో మనసుస్ సిథ్రంగా ఉంచి శీర్హరి
మీద ఉంచితే చాలు. మరి ఇపుప్డు శీర్హరి ఎలా ఉంటాడనే పర్శన్ వసుత్ంది కదా? అదే చెపుత్నాన్డు నారదుడు.
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ఆర్ త సతప్ దాభి ముఖుండును

న్గ
ధ్ ప
ర్ సనాన్ననేకష్ణుండు
రుచిర నా ండు

భూ యుగుండును

కపోల తలుఁడును

ందరుండు

హరినీల సం

భితాంగుండుఁ దరుణుండు

నరుణావలోక నోఠ్ ధరుండుఁ
గరుణాసముదు ండుఁ బురు ర
థ్ నిధియును
బ
ర్ ణతాశ
ర్ యుండు

తే.

భనకరుండు

[4-249]

లలిత ర్ వత లకష్ణ లకిష్తుండు

సర లోక శరణుయ్ండు సర

కిష్

త్ ండుఁ బుణయ్ లి
పురుష లకష్ణ యుకు
య త మేఘనిభ య్ముఁ డవయ్యుండు.

[4-249.1]

ముందు భగవంతుడి గుణాలు ఎలా ఉంటాయో చెపుత్నాన్డు. ఆశిర్తభకత్ వతస్లుడు, అపార కరుణాసాగరుడు, పురుషారాధ్లకి
నిధియైనటువంటివాడు, మేఘవరణ్ం కలవాడూను. సరే గుణాలనీన్ ఇవి. మరి రూపం ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి కదా ముందు మనసులో
ఊహించుకోవడానికి? దాని కోసం మళీళ్ వివరణ. గురువులు ఇవనీన్ మామూలుగా చెపప్రు కానీ ఇకక్డ శిషుయ్డు అయిదేళళ్ కురర్వాడు.
అందుకని కుల్పత్ంగా అవనీన్ చెపాప్డనన్మాట.
.

ర కిరీట కేయూర కంకణ ఘన

భూషణుం డార్ త పోషణుండు
లాలిత కాంచీకలాప

భిత కటి

మండలుం డంచిత కుండలుండు
మహనీయ కౌత్ భమణి ఘృణిచారుౖ గె
యకుం డానంద దాయకుండు
సలలిత ఘన శంఖ చకర్ గదా పదమ్
హత్ ండు భువన ప
ర్ శత్ ఁ డజుఁడు
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తే.

కమ

హత మో

రభ వనమాలికా ధరుండు

ండు నవయ్పీతాంబరుండు

లలిత కాంచన నూపురాలంకృతుండు
నిరతిశయసదు
గ్ ణుఁడు దర నీయతముఁడు.

[4-251.1]

అదేపనిగా 'ఆశిర్త పోషణుండు, ఆశిర్త భకత్వతస్లుత్డు' అని ఎందుకు చెపుత్నాన్డంటే, “నువువ్ తపసుస్ మొదలు పెటాట్క
మధయ్లో మానేసాత్వేమో, అలా చేయకూడదు, కొంచెం మనసులో వికారాలు వచిచ్నా ఇది గురుత్పెటుట్కో ఆయన తపప్కుండా కనిపిసాత్డు” అని
చెపప్డానికనన్మాట. కిరీట, హార, కేయూర, కంకణ కౌసుత్భాలతో విరాజిలుల్తూ ఉంటాడు. వనమాలికా విరాజితుడు. సలలిత ఘన శంఖ చకర్
గదా పదమ్ హసుత్ండు. ఇవనీన్ ఉనాన్యనే శీర్హరి. ఆయన నిరతిశయసదుగ్ణుఁడు, దరశ్నీయతముఁడు. ఇవనీన్ చెపేప్డు కదా ఇపుప్డు మనసులో
ఏరప్రుచుకునే రూపానిన్ ధాయ్నించే బీజ మంతర్ం ఇవావ్లి.
వ.

అయిన పురుషోతత్ముఁ బూజించుచు హృదయగతుండును, సానురాగవిలోకనుండును, వరదశేర్షుఠ్ండును నగు

నారాయణు నేకాగర్చితత్ంబునం ధాయ్నంబు చేయుచు బరమ నివృతిత్ మారగ్ంబున ధాయ్తుండైన పురుషోతత్ముని దివయ్మంగళసవ్రూపంబు
చితత్ంబునం దగిలిన మరలమగుడ నేరదు; అదియునుం గాక, యే మంతర్ంబేని సపత్ వాసరంబులు పఠియించిన ఖేచరులం గనుంగొను
సామరథ్య్ంబు

గలుగు;

అటిట్

పర్ణవయుకత్ంబగు

దావ్దశాక్షరకలితంబును

దేశకాల

విభాగ

వేది

బుధానుషిఠ్తంబును

‘ఓంనమోభగవతేవాసుదేవాయ’ యనెడి వాసుదేవ మంతర్ంబునం జేసి.

నయిన

[4-253]

నారాయణుణిణ్ ఒకసారి చూసేత్ ఇంక మనసు మిగతా విషయాల మీదకి వెనకిక్ రాదు. అదీగాక ఏ మంతర్ం అయితే
ఏడురోజులు పారాయణ చేసేత్ ఆకాశంలో కనిపించే ఖేచరీలు కనిపిసాత్రో అదే ఈ దావ్దశాక్షరమతర్ం – ‘ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ’,
అనేది. ఇపుప్డు మనసులో విరకిత్ ఎలా పెంపొందిచుకోవాలీ, పూజా విశేషాలు ఎవరికి సమరిప్ంచాలో చెపుత్నాన్డు.
వ.

ఉతత్మశోల్కుండగు పుండరీకాకుష్ండు నిజమాయా సేవ్చాఛ్వతార చరితంబుల చేత నంచింతయ్ముగా నెదిద్చేయు నదిద్

హృదయగతంబుగా ధాయ్నంబు చేయందగు; మఱియుఁ గారయ్బుదిధ్ంజేసి చేయంబడు పూజావిశేషంబులు వాసుదేవమంతర్ంబున సరేవ్శవ్రునికి
సమరిప్ంపవలయు; ఇటుల్ మనోవాకాక్య కరమ్ంబులచేత మనోగతంబగునటుల్గా భకిత్యుకత్ంబు లయిన పూజలచేతఁ బూజింపంబడి,
సరేవ్శవ్రుండు మాయాభిభూతులు గాక సేవించు పురుషులకు ధరామ్ది పురుషారథ్ంబులలో ననభిమతారథ్ంబునిచుచ్; విరకుత్ం డగువాఁడు
నిరంతర భావంబయిన భకిత్యోగంబునం జేసి మోక్షంబుకొఱకు భజియించు" నని చెపిప్న విని ధుర్వుండు నారదునకుం బర్దకిష్ణ
పూరవ్కంబుగా నమసక్రించి మహరిష్ జనసేవయ్ంబై సకలసిదుద్ల నొసంగుచు భగవతాప్దసరోజాలంకృతంబయిన మధువనంబునకుం జనియె;
అంత.

[4-256]
అనీన్ చెపేప్క చివరిగా భగవంతుడిన్ ఎందుకు భజించాలో చెపేప్డు ఇందులో, "విరకుత్ం డగువాఁడు నిరంతర భావం

బయిన భకిత్యోగంబునం జేసి మోక్షంబుకొఱకు భజియించు". నేను చెపిప్న వనీన్ విని “శీర్హరి కనిపించాక మళిళ్ తుఛఛ్మైన కోరికలు
కోరతావేమో సుమా, కనపడాడ్క మోక్షం అడగాలి మరి”, అని ముందే చెపుత్నాన్డు. ఇపుప్డు ధుర్వుడికి దీక్ష ఇవవ్బడింది. వెంఠనే గురువుకి
పర్దకిష్ణ, నమసాక్రం చేసి మధువనానికి బయలేద్రేడు. ఆ మధువనం ఎటువంటిదంటే - మహరిష్ జనసేవయ్ంబై సకలసిదుద్ల నొసంగుచు, అంటే
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ఎవరికైనాసరే తపసుస్ సిదిధ్సుత్ంది అకక్డ. మహరిష్ జనసేవయ్ంబై అని ఎందుకు చెపుత్నాన్డంటే సతస్ంగం అటువంటిది. శంకర భగవతాప్దుల
శోల్కం దీనినే నిరాధ్రిసోత్ంది కూడా.

సత ంగతే నిస ంగత ం
నిస ంగతే నిరోమ్హత ం
త్ ం
నిరోమ్హతే నిశచ్లతత
నిశచ్లతతే జీవనుమ్త్ కి ః

ఇపుప్డు నారదుడి గురించి ఒకసారి ఆలోచించుదాం.
వాయ్సుడు భారతం రాసాడు, వేదాలనీన్ ఆపోసన పటిట్ విభజించాడు, పురాణాలూ అనీన్ అయాయ్యి కనీ మనసులో చింత
పోవడంలేదు. ఇలా విచారంగా కూరుచ్ని ఉండగా నారదుడొచాచ్డు. "అయాయ్ ఇంత కషట్పడాడ్ నా మనసు ఇలా ఉంది ఏమిటి కారణం?" అని
అడిగేడు వాయ్సుడు. నారదుడు చెపేప్డుట అపుప్డు, ధరమ్ శాసత్రం అవీ మంచివే చెపప్డానికి కానీ అందులో భగవదివ్భూతి లేదు. అందుచేత
భాగవతం రాయి. ఒకసారి భగవతివ్భూతి గురించి చెపప్గానే నీ మనసులో శంకలనీన్ తొలుగుతాయి" అని. అలాగే వాలీమ్కిని మంచి దారిలో
పెటిట్నాయనా నారదుడే. అందుకే నారదుడు తొలిగురువు. ఆయనిన్ అందరూ కొటీట్ తిటీట్ దురాభ్షలాడుతూంటే, తలిల్ ఓదారేచ్దిట. కానీ ఓ రోజు
ఆవిడ పాము కరిచి చనిపోయింది. దానితో నారదుడు, "సరే ఉనన్ ఒకక్ బంధనమూ తెగిపోయింది. నాకు ఇపుప్డు శీర్హరే దికుక్” అని
భగవంతుడేన్ ధాయ్నం చేసూత్ ఆయనలో కలిసిపోయేడు.
శివానంద సరసవ్తుల రెండు సూకుత్లు ఇకక్డ చెపుప్కోదగగ్వి.
“For improvement of a person, everybody should kick him aside and abuse him. Then only
he will learn how to progress.”
“To see the Brahman is to become That.”
అంటే బర్హామ్నిన్ పోందినవాడు బర్హమ్మే అవుతాడు అనేది కదా చెపేప్ది. దీనినే బర్హమ్విద బర్హైమ్వ భవతి అంటారు
(ముండకోపనిషత). ఈ రెండూ కూడా నారదుడి విషయలోనే కాదు పర్తి బర్హమ్ జాఞ్నిలోను నిజం. ముందు వాయ్సంలో ధుర్వుడు తపసుస్ ఎలా
చేసాడూ దానికి దేవతలందరూ ఎలా సప్ందించారనేది చదువుకుందాం.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsYY 2014

