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30 వ భాగం         
అ ి  వర్తం - ామ ావ ారం – 4  

 
బలి ఇందర్పదవిలో కూరుచ్నాన్క పర్పంచం అంతా మునుపటికనాన్ బాగునన్టేట్ ఉంది. మరి దేవతలో? వాళుళ్ చెటుట్కొకరు, పుటట్కొకరు చొపుప్న 

సరుద్కునాన్రు. అదితి ఇదంతా చూసి కశయ్పుడితో మొరపెటుట్కుంది. ఇపుప్డు ఆయనేం చేయాలి? ధరమ్బదధ్ంగా ఇందుర్డైన బలిని పదవీచుయ్తుణిణ్ చేయడానికి 
ఎవరికుంది అధికారం? తానేదో చేయగలడనుకునాన్ చేసాత్డా? పోనీ ఏదో విధంగా చేసాడనుకుందాం, అలా చెయొయ్చాచ్? ఎంతటి మహాతుమ్డైనా 
భగవదేఛఛ్ దాట(లే)డు కదా?  
 
వ. అనిన మనోవలల్భ పలుకు లాకరిణ్ంచి ముహూరత్మాతర్ంబు చింతించి విజాఞ్నదృషిట్ నవలంబించి భావికాల కారయ్ంబు విచారించి కశయ్ప బర్హమ్ 
యిటల్నియె.         [8-474] 
 

ఓ క్షణం కళుళ్మూసుకుని దివయ్ దృషిట్తో చూసేసరికి అంతా తెలిసింది. ముందేం చేయాలో విచారించి - ఆవిడ వింటుందని కాదు కానీ చెపాప్లి 
కనక - చెపుత్నాన్డు.  
 

మ.  జనకుం డెవవ్డు? జాతుఁ డెవవ్ఁడు? జనిసాథ్నంబు లెచోచ్టు? సం 
జననం బెయయ్ది? మేను లేకొలఁదిఁ? సంసారంబు లేరూపముల?  
వినుమా యింతయు విషుణ్మాయ దలఁపనేవ్ఱేమియున లేదు; మో  
హ నిబంధంబు నిదాన మింతటికి జాయా! వినన్ఁబో నేటికిన?    [8-475] 

 
తండిర్ ఎవడు కొడుకెవడు? మన పుటుట్క ఎటువంటిదీ, మన శరీరాలేపాటివి? ఈ సంసారం ఎటువంటిది? ఇదంతా విషుణ్మాయ తపప్ మరేంలేదు 

సుమా. అందుచేత ఇదంతా తలకి ముడివేసుకోవడం ఎందుకు? ఈ జీవితాలలో ఏదో జరిగినా చినన్బుచుచ్కోవడం, పొంగిపోవడం ఎందుకు? ఈ చెపప్డం 
ఎలాంటిదంటే, మనకో పెదద్ సమసయ్ వచిచ్ందనుకోండి. ఎటూ తేలకుండా ఉంది పరిసిథ్తి. అపుప్డు ఓ సావ్మిగారు ఊరోల్ ఉనన్టుట్ తెలిస్ంది. వెళిళ్ అయాయ్ 
ఇలా ఈ సమసయ్ వచిచ్ంది. ఏం చేయమంటారు అని అడుగుతాం. ఉనన్ రోగాలు రొచుచ్లుతో మనలోకం మనది. కానీ ఈ సావ్మి గారికి అవనీన్ ఓ పెదద్ 
తలనెపిప్ కనక అవనీన్ వదులుకుని సనయ్సించాడు. ఆయనలోకంలో భగవంతుడొకడే ఆయనికి కావాలిస్ంది. అందుకని ఆయనకి మనకునన్ రోగాలు 
రొచుచ్లూ పెదద్ సమసయ్లాల్ కనిపించవు. కళుళ్ మూసుకుని భగవంతుణిణ్ ధాయ్నం చేయి అనీన్ సరుద్కుంటాయి అని చెపాత్రు మనతో. ఎందుకంటే ఈ రోగాలూ 
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రొచుచ్లూ ఎపుప్డూ ఉండేవే. మనదాకా రానంతవరకూ మనకేం ఢోకా లేదని అనుకుంటూ ఉంటాం. తీరా వసేత్? ఇవనీన్ సనయ్సించిన వాడికి ముందే 
తెలుసు. అసలు ఆయన సనాయ్సం తీసుకునన్దే ఇవనీన్ తెలిసి కదా? ఇదే విధంగా ఇపుప్డు కశయ్పుడు అదితితో చెపాప్డనన్ మాట. 

 
మ.  భగవంతుం బరముం జనారద్నుఁ గృపాపారీణు సరావ్తమ్కున 

జగదీశున హరి సేవజేయు మతఁడున సంతుషట్నిం బొంది నీ 
కగు నిషాట్రథ్ము లెలల్ నిచుచ్; నిఖిలారాథ్వాపిత్ చేకూరెడిన 
భగవతేస్వలఁ బొందరాదె బహుసౌభాగయ్ంబులం బేర్యసీ!    [8-477] 

 
ఇకక్డ కశయ్పుడు కూడా సరిగాగ్ ఇలాగే చెపుత్నాన్డు. దయాసముదుర్డైన భగవంతుణిణ్ హరిని  ధాయ్నించు ఆయనే చూసుకుంటాడు. భగవంతుణిణ్ 

అడిగితే ఏమిసాత్డు ఆయన? అది కూడా చెపుత్నాన్డు - నిఖిలరాధ్వాయ్పిత్ చేకూరెడిన – సమసత్మైన పర్యోజనములు చేకూరుతాయి; అయితే ఆయన ఇసాత్డా 
ఇవవ్డా అనేది మనం అడిగే విధానం బటిట్ ఉంటుంది. దీని గురించి ముందు మళీళ్ చూదాద్ం. 

 
క. నారాయణుఁ బరమేశవ్రు 

నేరీతిఁ దలంతు? మంతర్ మెయయ్ది? విహితా 
చారంబు లే పర్కారము?  
లారాధన కాల మెదిద్? యానతి యీవే.      [8.479] 

 
మరిపుప్డు హరి పేరు చేపాప్డు కనక ఎలా ధాయ్నించాలో అడుగుతోంది అదితి.  ఎలాచేయాలి ఈ ధాయ్నం? ఎంతకాలం చేయాలి? ఏయే 

ఆచారాలు పాటించాలి అంటూ.  అదికూడా చెపుత్నాన్డు. 
 

వ. అనినఁ గశయ్ప పర్జాపతి సతికిఁ బయోభక్షణంబను వర్తంబుపదేశించి తాతాక్లంబునుఁ, దనమ్ంతర్ంబును, దదివ్ధానంబును, దదుపవాస దాన భోజన 
పర్కారంబులును నెఱింగించెను. అదితియును ఫాలుగ్ణ మాసంబున శుకల్పక్షంబునఁ బర్థమదివసంబునన దొరకొని పండెర్ండు దినంబులు హరి 
సమరప్ణంబుగా వర్తంబు జేసి వర్తాతంబున నియత యై యునన్ యెడఁ జతురాభ్హుండునుఁ బీతవాసుండును శంఖ చకర్ గదాధరుండునునై, నేతర్ంబుల 
కగోచరుండైన నారాయణదేవుండు పర్తయ్క్షంబైనం గనుంగొని     [8-480] 
 

సరే అడిగింది కనక నారాయణ మంతర్ం, అదెలా జపించాలి, ఎనాన్ళుళ్ చేయాలి, వర్తం, దాంటోల్ చేయాలిస్న ఉపవాసాలు, భోజనం అనిన్ చెపిప్ 
ఆయన పకక్కి తపుప్కునాన్డు. ఇకక్డొక విషయం గమనించారా? ధుర్వుడు నారదుడి దగిగ్ర ఉపదేశం పొందాక నారదుడు ఏం చెపేప్డు ధుర్వోపాఖాయ్నంలో?  
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" ...
        [4-256] 
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అకక్డ ధుర్వుడు  “మాయాభిభూతులు గాక సేవించు” కురర్వాడు. వాణిణ్ ఈ సంసారంలోకి లాగడం అనవసరం. మరి అదితో? ఆవిడకి 
కావాలిస్ంది మోక్షం కాదు. దేవతలు బాగుపడాలి అంతే. మరి ఇటు కోరికలు లేని ధుర్వుడికీ అటు కోరికలు కోరే అదితికీ భగవంతుడు అనీన్ ఇవవ్గలడా? 
అదికూడా నారదుడు చెపేప్డు కదా “....ధరామ్ది పురుషారథ్ంబులలో ననభిమతారథ్ంబునిచుచ్.” అందుకే భగవంతుడంటే కలప్వృక్షం వంటివాడు. ఏది 
అడిగితే అదే ఇవవ్గలడు. అయితే ఇకక్డ అదితి మోక్షం గురించి అడగటేల్దు కనక కశయ్పుడు ఇలా భగవంతుణిణ్ ఆరాధించూ అని చెపాప్డంతే. కానీ ఆయన 
కనిపిసాత్డా, కనిపిసేత్ ఏమి అడగాలి అనేవి చెపప్లేదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు కనబడాలి అంటే చేయవలిస్న పరిశర్మా, కషట్ం, కనపడాడ్క అడిగేదీ మన 
మనః సిథ్తుల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి కనక. 

 
సరే, ఈ వర్తం పదధ్తీ అనీన్ వినాన్క అదితి ఫాలుగ్ణ మాసంలో మొదటి రోజునుంచి పనెన్ండు రోజులు దీక్షగా తపసూస్, వర్తం ఆచరించింది. ఎలా 

చేసింది వర్తం? "హరి సమరప్ణంబుగా.." అంటే కోరిక మనసులో ఉనాన్ అది తీరినా తీరకపోయినా వర్తం మాతర్ం హరికి దకేక్లాగ అనన్మాట. దీనేన్ 
“యోగః కరమ్సు కౌశలం” అనడం. వర్తం అయాయ్క మామూలు కళళ్కి కనబడని శీర్హరి పర్తయ్క్షమయేయ్డు. ఎలాగ కనిపించాడు? “జతురాభ్హుండునుఁ 
బీతవాసుండును శంఖ చకర్ గదాధరుండునునై..” 
 

భలేవారండీ, పనెన్ండురోజులోల్ వర్తం చేసాక శీర్హరి కనిపించేసేత్ సనయ్సించడం ఎందుకూ, సంసారం అనీన్ వదులుకోవడం ఎందుకూ? ఆతమ్ 
సాకాష్తాక్రం ఇంత సులభం అయితే ఓ రామకృషుణ్లూ, బుదుధ్డూ ఇంటోల్ంచి పారిపోయి వంటరిగా అనిన్ సంవతస్రాలు తపసుస్చేయడం ఎందుకూ? 
ఫాలుగ్ణ మాసంలో అదితి చేసినటుట్ పనెన్ండురోజులు వర్తం చేసేత్ చాలదూ? ఈ పనెన్ండు రోజులూ తపప్ మిగతా రోజులోల్ ఎవరిన్ ఎలా మోసం చేసినా, 
ఎనిన్ అబదాధ్లాడినా ఎలా ఉనాన్ ఫరావ్లేదు కదా? 
 

దీని గురించో చినన్ కధ చెపుప్కుందాం. శంకర భగవతాప్దులు సనయ్సించాక చినన్ వయసులో ఓ రోజు భికాష్టనకి వెళిళ్ ఓ ఇంటి తలుపు 
తటేట్రుట. ఆ ఇంటోల్ ఉనాన్విడ అతి పేదరికపు సతరీ. ఏనాడూ తాను ఇంత తినన్దీ లేదు ఎవరికీ పెటిట్నదీ లేదు. కానీ శంకరులని చూడగానే ఏదో 
ఇవావ్లనిపించింది. ఇంటోల్కి వెళిళ్ అనీన్ వెతికారు. ఏమీ లేదు ఇవవ్డానికి. కానీ ఈయనిన్ వటిట్చేతులతో పంపించకూడదు. అలా వెతగాగ్ వెతగాగ్ ఓ ఉసిరి 
కాయ కనిపించింది ఇంటావిడకి. అదే తీసుకొచిచ్ పాతర్లో వేసారు కనీన్ళళ్తో.  ఇది చూసిన శంకరులకి కళుళ్ చెమరాచ్యి. వెంఠనే ఆవిడ దరిదర్ం 
పోవాలని "అంగం హరే పులకభూషణ మాశర్యంతీం...." అంటూ లకీష్దేవిమీద కనకధారా సత్వం చదివారు. దేనికోసం? నాకు డబుబ్లివవ్మామ్ అనికాదు. 
ఇంతటి పేదరికంలో ఉనాన్ ఈవిడ నాకు ఏదో ఇవవ్డానికి ముందుకొచిచ్ంది, ఆవిడని కనికరించవమామ్ అని. దానితో ఒకక్సారి ఆవిడింటోల్ బంగారు 
ఉసిరిపళుళ్ రాలాయి. అంటే భగవంతుడి అనుగర్హం రావడానికి ఏమిటి ముఖయ్ం? మనసుస్. సనాయ్సం కాదు. మరి సనయ్సించడం ఎందుకూ? ఆ మనః సిథ్తి 
సంపాదించడానికి. ఆ సిథ్తి సంపాదించాక భగవదద్రశ్నం ఎంతసేపు? క్షణ మాతర్ం. అది మనం చేరగానే ఆయన "సిరికించెపప్డు, శంఖ చకర్యుగమున 
చేదోయి సంధింపడు...” అంటూ పరుగెటుట్కొసాత్డు. అందుకే అదితికి పనెన్ండు రోజులోల్ కనిపించాడు. ఎంత కషట్పడినా భగవంతుడు కనికరించలేదు 
అనుకునేవారు తెలుసుకోవలిస్నది ఇదే. పనెన్ండురోజులు ఒకక్ క్షణం కూడా శీర్హరి తపప్ మనుసులో ఇంకేమీ రాకుండా చూడగలిగితే 
ఎందుకక్నిపించడూ? దీనేన్ ఇంతకు ముందు వాయ్సాలోల్ శీర్రామకృషణ్ పరమహంస చెపిప్న కధలో చూసాం.   

 
భగవంతుడో కలప్ వృక్షం కానీ అడిగేవాడి మనః సిథ్తి బటిట్ ఏది ఇసాత్డో ఏది ఇవవ్డో అనేది మారుతూ ఉంటుంది. శివానందగారు చెపిప్నటుట్ 

'హేయ దేవుడా నాకు పదిరూపాయలు కావాలిపుప్డు; ఇచేచ్య" అని అడగడం వేరూ, “ఏమీ లేకపోయినా నాకు ఉసిరికాయ ఇచిచ్న ఆవిడ దరిదర్ం తీరుచ్ 
అనడం వేరూను”. గమనించవలిస్న విషయం ఏమిటంటే శంకరులు లకీష్ దేవితో "అమామ్ నువువ్ నాకు డబుబ్లిసేత్ నేను ఆవిడకిసాత్" అనక పోవడం. అదే 
శుదధ్మైన మనసుస్తో "అయోయ్ ఆవిడకేమీ లేదు, ఆవిడ దరిదర్ం తీరచ్వమామ్" అని అడగడానికీ, "ఇది నాకు ఇసేత్ నేను నీకు తల నీలాలు ఇసాత్, అది ఇసాత్ 
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ఇది ఇసాత్" అని బేరం పెటట్డానికి ఉనన్ తేడా. శంకరులు అడిగినదాంటోల్ "నేను" అనేదానికి తావులేదు. ఆ "నేను" అనేది పోయింది కనకే ఆయన శీర్ 
శంకరభగవతాప్దులు. 

 
అసలు భగవంతుడనేవాడు ఉనాన్డని ఒపుప్కుంటే మనకి లభించేవనీన్ భగవంతుడిచిచ్నవే కదా? అంటే మనకొచేచ్ జీతం, ఉనన్ డబుబ్లూ ఇళూళ్, 

వాకిలీ, సంతానం అవనీన్ ఆయనిచిచ్నవే అయినపుప్డు, అందులోంచి ఓ పది రూపాయలు తీసి హుండీలో వేయటం, వేసినందుకు ఏదో ఘనకారయ్ం 
చేసినటుట్ పొంగిపోయి భగవంతుడు మనకేదో ఇవావ్లనుకోవడం చాలా హాసాయ్సప్దంగా అనిపించదూ? అందుకే “భవతు భవదరద్ం మమ మనః” -  
మనసస్నేది భగవంతుడికివావ్లని శంకరులంటారు. మళీళ్ ఆ ఇచేచ్ మనసు ఎలా ఉండాలి? శుభర్మైనది. హనుమాన చాలీసా చివరోల్ తులసీదాసు కూడా 
అలాగే అంటారు - "పవన తనయ సంకట హరణ మంగళ మారతి రూప, రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సురభూప" అని. అంటే పవన 
సుతుణిణ్ సీతారామ లక్షమ్ణుల సమేతంగా వచిచ్ తన హృదయంలో ఉండమని అడుగుతునాన్రు. మరి ఆయన వచిచ్ వుండాలంటే మనం ఆ హృదమనే 
పర్దేశానిన్ శుభర్ంచేసి ఉంచాలి కదా? అలాంటి శుభర్మైన మనసుస్కోసం ఎనేన్ళూళ్, ఎనిన్ జనమ్లు పడుతుందో ఎవరికెరుక? మళీళ్ ఈ శుభర్పరుచుకునే 
విషయంలో మోసుకోవడానికి ఎవరి శిలువ వారిదే. 

క.  చూపుల శీర్పతి రూపము 
నాపోవక తార్వి తార్వి హరోష్దధ్తయై 
వాపుచిచ్ మంద మధురా 
లాపంబులఁ బొగడె నదితి లకీష్నాథున.     [8-482] 

 
సీ.  యజేఞ్శ! విశవ్ంభరాచుయ్త! శర్వణ మం;  

గళనామధేయ! లోకసవ్రూప!  
యాపనన్ భకత్ జనారిత్ విఖండన! ; 
దీనలోకాధార! తీరథ్పాద!  
విశోవ్దభ్వసిథ్తి విలయకారణభూత! ; 
సంతతానంద! శశవ్దివ్లాస!  
యాయువు దేహంబు ననుపమ లకిష్యు;  
వసుధయు దివముఁ దిర్వరగ్ములును     [8-483] 

 
తే.  వైదికజాఞ్న యుకిత్యు వైరిజయము 

నినున్ఁ గొలువని నరులకు నెఱయఁ గలదె 
వినుతమందార! గుణహార! వేదసార!  
పర్ణత వతస్ల! పదామ్క్ష! పరమపురుష!     [8-483.1] 

 
ఆ.  అసురవరులు సురల నదలించి బెదరించి 

నాక మేలుచునన్ నాఁట నుండి 
కనన్ కడుపుఁ గాన కంటఁ గూరుకు రాదు 
కడుపుఁబొకుక్ మానిప్ కావవయయ్.      [8-484]  
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కనిపించిన విషుణ్వుని అనిన్ విధాలా సుత్తించి అదితి చెపోత్ంది - బలి ఇందర్పదవి ఎకిక్నపప్టున్ంచి నాకు కంటి మీద నిదర్లేదు. కనన్ కడుపుశోకం 

తీరుచ్ అంటూ.  నినున్ కొలవని వారికి “వైదికజాఞ్న యుకిత్యు వైరిజయము” అనడంలో కశయ్పుడికునన్ విజాఞ్నం నీవలేల్ వచిచ్ంది సుమా, నాకు కూడా అలాగే 
శతృవులమీద విజయం వసుత్ందనుకుంటునాన్ను అని చెపప్కనే చెపోత్ంది. అదితి పార్రధ్న వినాన్క శీర్హరి ఏమనాన్డో వచేచ్ వాయ్సంలో. 

 
   

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

