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ముందుమాట
త్ నలు తెలి న తెలుగేతరులు చాలా మంది అనే మాట: "మాకు కనక తెలుగు వచుచ్ంటే
తాయ్గరాజ కీర
ఎంత సంతో ంచి ఉండే ళళ్మో, ఎందుకంటే తాయ్గరాజ కృతులనీన్ అర
ధ్ ం అ తాయి." ఈ మాట
త్ అర
ంతగా ఉంటే తాయ్గరాజ పంచరతన్ కృతులు ఒక రి చూడండి పూరి
ధ్ ంతో. అది కూడా కష
ట్ ంగా

ఉంటే,

ఎందరో

మ నుభా లు

అనే

కృతిలో

"చందురు

వరు
ణ్ ని

అంద

చందమును

మ్నందమును బొందు రు" అనేది అర
హృదయార ందమున జూచి బ
ధ్ ం చే కోండి పోనీ. తెలుగు
ర్

ఎంత అందమె
ౖ న భా

చెపప్కనే చెపు
త్ నాన్యికదూ? చినన్పుప్డు మనం తెలుగు చకంలో చదు కునన్
ౖ వటుడింతయె
"ఎవ నిచే జనించు జగమెవ ని లోపలనుండు లీనమె
ౖ .."
ౖ " అనే పదయ్ంగానీ, "ఇంతింతె
త్ ఉంటే
అనే పదయ్ం గానీ గురు

టిని ర్

న పోతన ఎంత మ మ

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

పోతన పదాయ్లు కలకాలం నిలవడానికీ, మనం రా

డో చెపప్డం అనవసరం. తెలుగులో
పదాయ్లు ఎంతకాలం నిలుత్ యి?

మఖలో పుటి
ౖ
ట్ పుబబ్లో మాడిపోవడానికీ కారణం ఏమె

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

అ తాయి. ఆయనిది దా
ర్ కాష్పాకం. నోటో
ల్

దాయ్రి
ధ్ కూక్డా

లభంగా అర
ధ్ ం

కుని చపప్రించడమే. ఆయన ఘంట తేనెలో ముంచి

రా డా అనిపించక మానదు.
తి.తి.దే

రు పోతన భాగవతానిన్ ఐదు సంపుటాలుగా జంధాయ్ల పాపయయ్

సంపాదకుడుగా

త్ కాలు చదు తూంటే పోతన
తీ కొచాచ్రు. తెలుగు ళళ్ందరు కొని దాచుకో లి న ట్ అది. ఈ పుస
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రసగుళికలు రాదా
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

త్
రాయడం మొదలు పెటా
ట్ ం గురు
ట్ ను. ఇవనీన్ ఒక వరుసలో భాగవతంలో ఉనన్టూ
ట్ రాయడం లేదు. ఏ ఘట
వత్

అ

త్ గా అరా
అది రాయడమే. ఇందులో పదాయ్లకి అనిన్చోటా
ధ్ లు ఇవ డం లేదని గమనించగలరు.
ల్ పూరి
కా లిత్

ఇంటరెన్టో
ర్ తి
ల్ దొరుకుతాయి. ప

బ్ ౖ ట్ కి నేరుగా ళళ్వచుచ్. ఈ
గు
గ్ పడటం లేదు.

య్సంలోనూ ఆఖరిపేజీలో ఇచిచ్న లిం॓ మీద నొకిక్ ఈ

య్స పరంపరలో దొరే
ల్ తపుప్లనీన్ నా

అని ఒపుప్కోవడానికి ఏమీ

4 వ భాగం

క.

గజేం మోకష్ం -1

మనాన్మ! పయోద

య్మ! ధరాభృలల్లామ! జగదభిరామ!

రామాజనకామ! మ

దాధ్మ! గుణ త్మధామ! దశరథరామా!

[8-1]

మహా భాగవతం అషట్మ సక్ందంలోని గజేందర్ మోకష్ం గురించి తెలియని తెలుగు వాళుళ్ండరు. తెలుగులో పోతన

రాసినది మూలానికంటే చాలా పెదద్ దని అంటునాన్రు ఎందుకంటే పోతన ధర భాగవతానిన్ కూడా తెనిగించాడుట. కరి మకరుల

సం మంలో భగవంతుడు పశుపకాష్య్దులతో సహా ఎవరి ఆలాపన అయినా వింటాడనీ, ఎటొచీచ్ ఆ ఆలాపన మనసుతో పెటిట్
చెయాయ్లనీ నిఘూడంగా చెపోత్ంది భాగవతం.

పదికి నిండు సభలో వసాపహరణం జరుగుతూంటే అతిరధ మహారధులె ౖన

ఐదుగురు భరత్లూ చేతకాని వాళె ౖ నపుప్డు 'హే దావ్రకావాసా' అని పిలిచ్ందిట

పది. తరావ్త కథ మనకి తెలిస్ందే. తరావ్తెపుప్డో

పది అడిగిందిట కృషుణ్ణిణ్ "నేను అంత ఆరిత్గా పిలిచ్నా ఎందుకంత ఆలశయ్ంగా వచాచ్వు?" అని. "అమామ్ నువువ్ ననున్ దావ్రకావాసా

అని పిలేచ్వు గురుత్ందా? అకక్డున్ంచి పరిగెటుట్కు రావడానికి సమయం పటట్ దూ? నేను నీ హృదయంలోనే నీ ముకుక్కనాన్ దగిగ్ రోల్

ఉనాన్నని మరిచ్పోయేవు. నీదే తపుప్ మరి" అనాన్టట్ పరంధాముడు నవువ్తూ. దీని గురించి మళీళ్ చివరోల్ చూదాద్ం.
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ఇoదర్దుయ్మున్డనే రాజు. అతయ్ంత విషుణ్ భకుత్ డు. ఓ రోజు భగవంతుడిన్ ధాయ్నం చేసూత్ కళుళ్మూసుకుని ఉనాన్డు.

అపుప్డు అగసుత్య్ల వారు అకక్డకొచేచ్రు. కానీ మహారాజు ధాయ్నంలో ఉండడం వలల్ ఆయన రాకని గమనించలేదు. కోపం వచిచ్ ఆయన
శపించేడు, ఏనుగు జనమ్ ఎతూ
త్ అని. ఈ రాజు గారు కూడా తపసస్ంపనున్డే, శపించగలడు. కానీ అలా చేయకుండా భగవంతుడేన్

నముమ్కుని ఉనాన్డు. శాప పర్కారం ఏనుగు జనమ్ ఎతిత్ మొసలిచేత పటుట్బడాడ్డు. ఆ మొసలి కూడ శాపం మూలాన అలా జనమ్ ఎతిత్ందే.

వీళళ్దద్ రూ ఒక కొలనులో కలుస్కోవడం అదంతా కరమ్ కి సంబంధించిన విషయం.
మనకీ ఇలాంటివి రోజూ జరుగుతూ ఉంటాయి.

ఆఫీసుకెళేళ్సరికి ఓ రోజు “ఫలానా నీకిషట్ంలేని వాడూ, నువూవ్ కలిస్ ఈ

మనకి ఎవరితోనో పనిచేయడం ఇషట్ం ఉండదు. కానీ

జక్ట్ మీద పనిచేయండి” అని మీ మేనేజర్ తాఖీదు చేశాడు.

చచిచ్నటూ
ట్ చెయాయ్లి; చేసాత్రు కూడాను. అలాగే ఓ రోజున ఎకక్డికో వెళాద్మని బయలేద్ రుతారు. రోడుల్ బాగు చేసుత్నాన్రని

ఫిక్

మళిళ్ంచేరు. అపుప్డే బండిలో పె ల్ అయిపోయింది అని డేష్ బోర్డ్ మీద లె ౖట్ వెలిగింది. ఎపుప్డూ చూడని ఏదో ఊరోల్ దిగి అకక్డ

గేస్ కొటిట్ ంచుకుని ఆకలి తీరుచ్కోవడానికి ఏదో తినాన్రు. వెనకిక్ కారు దగిగ్ రకి వసూత్ంటే చూసుకోకుండా అకక్డునన్ చినన్ గుంటలో పడి

కాలు విరిగింది. ఐదారు వారాలు కటుట్ ఉంచుకుని మళీళ్ గాడిలో పడాడ్రు. ఇంటికొచేచ్క ఇవనీన్ తలుచ్కుంటే, ఇదేమిటి నేను అటువేపు

ఎందుకెళాళ్ను? వెళాళ్ననుకో, అకక్డ గుంట ఎందుకు చూసుకోలేదు? ఇతాయ్ది పర్శన్లు. కరమ్ ఫలితం ఇలాగే ఉంటుంది. మీరు హాసిప్టల్
కీ, డాకట్ రకీల్ డబుబ్లు బాకీ, అకక్డ గేస్ సేట్ షన్ కి డబుబ్లు బాకీ. అవనీన్ తీరుచ్కోవడానికి

'కారణం లేక కారయ్ం లేదు.'

ఫిక్ డె ౖవరష్న్ సహకరించింది. అందుచేతే

మనం ఎపుప్డు ఎకక్డ ఎవరిన్ ఏ సమయానికి ఎందుకు కలుస్కుంటామో ఎవరికీ తెలియదు. అలా నేను కలుసుకోను

అనడం కదరదు కూడానూ. అందుకే కరి తన గుంపు నుంచి విడిపోయి రావాలిస్న సమయానికి తనకి ముకి త్కి కారణమై న మకరిని
కలుస్కోవడానికి బయలేద్ రింది.
మ.

అటఁ గాంచెం గరిణీ భుండు నవఫులాల్ంభోజకలారమున్

వట

ంతాల ర ల

నటదిందిందిర

రముం గమఠ మీన
ల

హ దురా రమున్

మనో వలీల్కుటీతీరముం

జటులోదూధ్త మరాళ చ బక సంచారంబుఁ గా రమున్

(గమఠ మీన

పటుట్కునాన్డు.

[8-42]

అలా తిరిగి తిరిగి ఈ మడుగుని చూసాడు మన కరి. ఇందులో తాబేళుళ్, మొసళుళ్ కూడా ఉనాన్యని చెపుత్నాన్డు

హ దురావ్రమున్). అయినా సరే అందులోకే దిగుతునాన్డు.

.

అనిన్ంటికీ రంగం సిదధ్ మైంది. అపుప్డు మొసలి వచిచ్

భుగభుగాయితభూరి బుదుభ్దచఛ్టలతోఁ

గదలుచు ది కి భంగంబు లెగయ;
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ఘోరన

హకోటి బెగడ;

ల కేష్ప దురా ర ఝంఝానిల

వశమున ఘమఘమావరత్ మడరఁ;

గలోల్లజాల సంఘటట్నంబులఁ దటీ

తరులమూలంబు ధరణిఁ గూల

తే.

[8-51]

సర లోనుండి పొడగని సం మించి

యుదరి కుపిప్ంచి లంఘించి

ంకరించి

భానుఁ గబళించి పటుట్ స రాభ్నుపగిది

నొకక్ మకరేం ఁ డిభరాజు నొడి పటెట్.

[8-51.1]

సరసుస్లోంచి చూసి కోపంతో రాహువు సూరుణిణ్ పటుట్కునన్టూ
ట్ పటేట్ డుట కరిని. అనిన్ రకాల దురుమ్హురాత్లు

కనబడుతునాన్యి మొసలి ఏనుగు కాలు పటేట్ సరికి. ఇవి దురుమ్హురాత్లేనా? దీనికి సమాధానం మనం అరధ్ం చేసుకునేదానిన్ బటిట్
ఉంటుంది.

అందుచేత ఈ దురుమ్హురాత్లనీన్ కరికి మంచిచేసేవే, కానీ భగవత్ సాయుజయ్ం పొందడానికి అవి జరిగితీరాలి. భారత

దేశం ఎటుపోతోందో తెలియని రోజులోల్ హిందూమతం ఉనికి ఉంటుందా పోతుందా అనిపించే రోజులోల్ దానిన్ ఒంటి చేతోత్ సగరవ్ంగా

నించోపెటిట్ న సావ్మి వివేకాననంద చాలా రోజులు తిండిలేక, సరె ౖన బటట్ లేల్ క గరభ్ దరిదర్ంలో అలల్ లాల్డేరు. అయితే ఆయనికి
సంభవించిన కషాట్లు ఆయనికి రావాలిస్నవేనా అని అడిగితే? ఆ కషాట్లు వ నిన్ సానబటేట్ ఆకురాళుళ్. ఒకక్సారి సానబెటట్ డం
ఐపోగానే వజర్ం ధగా ధగా మెరవడం

రంభమౌతుంది. అందుచేత పర్పంచం లో దురుమ్హురత్ం అనేదేమీ లేదు. అనీన్ మంచివే. కానీ

చ.

రతన్

అవి జరిగినపుప్డు మాతర్ం మనసుస్ అతలాకుతలం అవుతుంది.

పదములఁ బటిట్నం దలకుబా టొకయింతయు లేక

మదగజవలల్భుండు ధృతిమంతుఁడు దంతయుగాంత ఘటట్నం
జెదరఁగఁ జిమెమ్ న మమ్కరిచిపప్లు పాదులు దపప్నొపప్ఱన్

వదలి జల హంబు కరి లముమూలముఁ జీరెఁ గోరులన్.

[8-53]

మొసలి అలా పటేట్ సుకోగానే మన గజం ఊరుకోలేదు. మొసలి చరమ్ంమీద ఉండే పొలుసులు వదులె ౖపోయేటటూ
ట్

కొటిట్ ంది. మొసలి తకుక్వ తిందా? అది మళీళ్ మీదకొచిచ్ తోక ఉండే పృషట్భాగం చీరేసింది గోళళ్తోటి. ఇపుప్డు పోతన తెలుగు పదాలిన్
ఎలా ఆడుకునాన్డో చూడండి.
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క.

కరిఁ దిగుచు మకరి సర కిఁ

గరి దరికిని మకరిఁ దిగుచు గరకరి బెరయన్

గరికి మకరి మకరికిఁ గరి

భర మనుచును నతల కుతల భటు లరుదు పడన్.

[8-54]

కరికి మకరీ, మకరికి కరీ సరె ౖన ఉజీజ్ లే. ఒకటి ఒడుడ్మీదకి లాగుతూంటే, ఒకటి సరసుస్లోకి లాగుతోంది. ఈ

యుదధ్ ంచూసి అతలలోక కుతలోక వీరులు ఆశచ్రయ్పోతునాన్రు.

ఇపుప్డు పోతన గారి వచనం చూదాద్ం. అరధ్ం మాట అటుంచి ఒకసారి మొతత్ం అంతా తడుముకోకుండా చదవడానికి

పర్యతన్ం చేయండి. అవును ఇది తెలుగే. ఉష మాటలోల్ ఇది పోతన వచన కవితవ్ం కాదు కవితవ్ వచనం. ఇటువంటి సందరాభ్లలో

పోతన తన సహజ పాండితయ్ంలో విశవ్రూపం చూపించేడు. ఇలాంటివే గంగావతరణం, నృసింహావతారావిరాభ్వం, నె ౖమిశారణయ్ వరణ్న,

వామనావతారం కూడా. అవి పోతన మూల భాగవతంలో చదివితే తపప్ పోతన ఎంతటి వాడో మనకి అరధ్ంకాదు. కవి ఎంతటివాడె ౖనా,

నా ఉదేద్ శయ్ంలో ఇటువంటివి అలవోకగా రాయడం - భగవత ప లేకుండా అసంభవం.
వ.

ఇటుల్ కరిమకరంబులు రెండును నొండొండ సముదద్ ండదండంబులె ౖ తలపడి నిఖిల లోకాలోకన

భీకరంబులె ౖ; యనోయ్నయ్ విజయ

వశీకరంబులె ౖ; సంకోష్భిత కమలాకరంబులె ౖ; హరి హరియును; గిరి గిరియునుం దాఁకి

పిఱుతివియక పెనంగు తెఱంగన నీరాటం బయిన పోరాటం బునం బటుట్చు వెలికి లోనికిం దిగుచుచుఁ గొలంకు

గలంకంబొందఁ గడువడి నిటట్ టుట్ఁబడి తడఁబడక బుడబుడానుకారంబులె ౖ బుగులు బుగు లల్ ను చపుప్ళళ్తో నురువులుఁ

గటుట్చు జలంబు లుపప్రం బెగయం జపప్రించుచుఁ దపప్క వదనగహవ్రంబుల నపప్ళించుచు నిశితనితాంత దురంతదంత
కుంతలంబుల నింతింతలు తునియలయి నెపప్ళంబునం బునుక చిపప్లుఁ గుదుళుళ్ఁ దపిప్ రకత్ంబులుఁ గర్ముమ్దేర హుమమ్ని

యొకుక్మమ్డిం జిముమ్చు నితరేతర సమా కరష్ణంబులం గదలక పదంబుల మొదలిపటుట్ వదలక కుదురె ౖ వరిత్ంచుచు

బరిభర్మణ వేగంబున జలంబులం దిరుగుచు మకర కమఠ కరక్ట గండక మండూకాది సలిల నిలయంబుల
కీష్ణంబులుగా నొండొంటిం దాఁకు రభసంబున నికక్లుబడ మర్కక్ం

ణంబులు

కుక్చు మెండుచెడి బెండుపడి నాఁచు గులల్ చిపప్

తండంబులఁ బరసప్ర తాడనంబులకు నడడ్ ంబుగా నొడుడ్చు నోలమాసగొనక గెలుపు దలంపులు బెటిట్ దంబులె ౖ రెటిట్ ంప

నహోరాతర్ంబులుం బోలెఁ గర్మకర్మ విజృంభమాణంబులె ౖ బహుకాల కలహ విహారంబులయి నిరగ్ త ని హారంబులె ౖ
యవకర్పరాకర్మ ఘోరంబులె ౖ పోరుచునన్ సమయంబున. [8-55]

హరి అంటే అనేకానేక అరాధ్లునాన్యి. అందులో సింహం అనేది ఒకటి. పోతన సింహం అనే మాటకి హరి అని అనేక

చోటల్ రాసాడు భాగవతంలో. ఆఖరికి ఈ వచనంలో కూడా. సింహం సింహంతో, కొండ ఇంకో కొండతో పోరుతూంటే ఎలా ఉంటుందో

అలా ఉందిట ఈ కరి మకరుల సం మం. గెలవాలనే కోరికతో అహోరా లూ ని హారాలు మానేసి పోరాడుతునాన్యి. ఇపప్టిదాకా
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మన కరికి తాను ఇంతవాడిని, అది చెయయ్గలను ఇది చెయయ్గలను అనే ఆలోచనలు. ఈ మొసలొక లెకాక్, నేను విడిపించుకోగలూన్

అనే. అటువేపు మొసలి కూడా అలాగే ఉంది. అంచేత సం మం జరుగుతూనే ఉంది. ఇందులో కరి మనమే. మకరి ఈ పర్పంచం.

నేను ఇందులోంచి తపిప్ంచుకోగలనూ అనుకుంటూ ఉనన్ంతకాలం అది మనలిన్ అలా లోపలకి లాగుతూనే ఉంటుంది.
మ.

ఉఱుకుం గుంభయుగంబు హరి యన్

నెఱయం గంఠము నున్దనున్; నెగయు నేలాగతిన్;

మమ్ంచుఁ; బాదంబులం
లముం

జఱచుం నుగుగ్గఁదాఁకు ముంచు మునుగుం శలయ్ంబులుందంతముల్

ఱుఁగన్ యుచుఁ బొంచిపొంచి కదియున్ దండ యూథోతత్మున్

[8-62]

కాసేపు పటుట్ వదిలేసి చూసేత్ ఏనుగు వెళిళ్పోతుంది బయటకి. అపుప్డు సింహంలాగా (మళీళ్ సింహానీన్ హరి అనాన్డు

ఇకక్డ పోతన) హూంమని పె ౖకెరిగి కొడుతోంది. తోకపీకుతోంది. తను మునుగుతుంది, ఏనుగుని ముంచుతోందికూడా. ఎలా

వదిలించుకుందామనాన్ పొంచి పొంచి కొడుతోంది. భలేవారే మొసలి ఏనుగు కుంభసథ్ లం మీదకి ఎలా ఎగురుత్ంది అంటునాన్రా?

అయితే ఏనుగు ఒడుడ్ మీద ఉండి కాలుమాతర్ం నీటోల్ పెడితే మొసలి పటుట్కుంది అనే ఆలోచన వదులుచ్కోవాలి. ఏనుగు సరసుస్లోపల
పూరిత్గా మునిగేదాకా వెళిళ్ంది.

మొసలి వె ౖపు నుంచి ఒకసారి చూదాద్ం ఏనుగు మీద జాలి ఒక పకక్న పెటిట్ . మొసలి నీటిలోంచి బయటకి వసేత్

కుకక్లు కూడా చంపగలవు కానీ నీళళ్లో దానికి బలం పెరుగుతుంది అని చెపూత్ ఉంటారు. అలాంటి మొసలికి ఏనుగు ఆహారంగా

వచిచ్ంది. ఇది చాలా రోజులకి సరిపడా ఆహారం. అంటే మొసలికి లాటరీ తగిలినటేట్ . తినకుండా ఎందుకు వదిలిపెటాట్లి? ఈ తినడంలో

ఏనుగు గాయపడి ఏడిసేత్ అది మొసలికి అనవసరం. నా కంచంలో ఆహారానిన్ నేను నా ఇషట్ం వచిచ్నంతకాలం ఆసావ్దిసాత్ను.
వదద్ నడానికి ఎవరికుంది అధికారం? ఈ ఆహారం తినడంలో కూడా అనేకానేక పదధ్ తులునాన్యి. ఇపుప్డు కొంచెం, మిగిలిపోయింది

దాచుకుని కొంచెం, అలా అలా తినొచుచ్. తినేటపుప్డు మొహంలో అలౌకికానందం చూపించడం మరో పదధ్ తి.

ఆ అలౌకికానందం, యోగులు బర్హమ్పదానిన్ చేరితే ఎలా ఉంటారో అలా ఉండొచుచ్. లేకపోతే సాదా సీదాగా

ఉండొచుచ్. కానీ ఇకక్డ మొసలికి తగిలింది పేదద్ లాటరీ. మిలియన్ డాలరల్ లాటరీ. అది ఊరికే పోనిసుత్ందా? అటువంటపుప్డు అతయ్ంత
వె ౖభవం కనిపిసూత్ంది దాని మొహంలోనూ, అది చేసే పనులోల్నూ.
.

పాదద ంద ము నేలమోపి పవనున్ బంధించి పంచేం యో

నామ్దంబుం బరిమారిచ్ బుదిధ్లతకున్ మాఱాకు హతిత్ంచి ని
ఖ్ద హమ్పదావలంబనరతిం డించు యోగీం

రాయ్దన్ న ము
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అపుప్డు కాళుళ్ నేలమీద పెటిట్ పంచే యాలు బంధించి మనసుస్నీ బుదిధ్ నీ బర్హమ్ం మిద పూరిత్గా ధాయ్నం చేసే

యోగిలాగా మొసలి ఏనుగు కాళుళ్ పటుట్కుని ఉంది. అంటే దానికి దొరికిన లాటరీని వదిలిపెటట్ దానికి ఎటువంటి పరిసిథ్ తులోల్నూ
సిదధ్ ంగా లేదు.

క.

అలయక

లయక సట

నొలయకఁ గరి మకరితోడ నుదద్ండత రా
లు సంధయ్లు దివసంబులు

సలిపెం బో రొకక్ యి సంవత రముల్

[8-69]

ఈ విధంగా అలుపూ సొలుపూ లేకుండా యుదధ్ ం జరుగుతూనే ఉంది. ఎనాన్ళ ల్ వరకూ? వేయి సంవతస్రాల వరకూ -

పగలూ రా అని లేకుండా.

విసత్రణ భీతి చేత ఇకక్డ ఆపి రెండు విషయాలు చూదాద్ం. ఒకటి - పోతన సింహానిన్ హరి అని ఎందుకంటాడు అదే

పనిగా? పోతనంతటి పండితుడు సింహానికి వేరే పదం ఉపయోగించలేడా? ఉపయోగించగలడు. ఉపయోగించి బర్హామ్ండమై న పదయ్ం
రాయగలడు కూడా ఎందుకంటే నండూరి వారు చెపిప్నటూ
ట్ పోతన కవితాకళ పర్యోగించడంలో అకష్య సమోమ్హనాసత్ర్ తూణీరుడు.

శుకుడు పరీకిష్తుత్కి భాగవతం చెపుత్నాన్డు, ఎందుకంటే ఒకక్ వారంలో ఇది వినే పరీకిష్తుత్ చావడానికి సిదధ్ మై ఉండాలి.

ఈ కరి మకరుల సం మ కధ వింటూ అసలు విషయం మరిచ్పోకుండా ఉండడానికి 'హరి ' 'హరి ' అని జాఞ్పకం చేసుత్నాన్డు కవి.
మరోవిధంగా చెపాప్లంటే, భాగవతం చదివే మనకి కూడా ఇది వరిత్సుత్ంది. ఏమో ఎవరు ఎపుప్డు పోతారో ఎవరు చెపప్గలరు?

అందుచేత భాగవతం చదువుతుంటే ఇలాంటి రసవతత్రమై న కథలో పడి అసలు కథానాయకుడిని మరిచ్పోకుండా ఉండడానికే హరి
అని పర్యోగించేడు సింహానికి బదులు.

రెండోది - కరి మకరులు రెండూ మహా అయితే ఓ వందేళుళ్ బతకొచుచ్. వెయేయ్ళుళ్ సం మం ఎలా జరుగుతుంది?

ఇందులో కరి మనమే. మకరి ఈ పర్పంచం. ఎంత వదిలించుకుందామనాన్ అందులోకి కూరుకుపోవటమే తపప్ బయటకు సొంత
పర్యతన్ంతో రావడం అసంభవం. ఎంతకాలం ఇలా? కోటి జనమ్లు పటొట్చుచ్. లేకపోతే రేపే ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం అవొవ్చుచ్. అయితే

భగవత ప ఉంటే? దానితో వెంటనే బయటకి రావొచుచ్. ఎంత తవ్రగా బయటకి రావొచచ్నేది మనమీదే, మనం ఎంత తవ్రగా
శరణాగతి సంపాదిసాత్మో దానిమీదే ఆధారపడి ఉంది.
మొదటోల్

పది కథ మళిళ్ ఓ సారి చూదాద్ం.

తికామి లోపలకి వెళిళ్ ’అమామ్, మిమమ్లిన్ రాజుగారు జూదంలో

ఓడిపోయేరు అందుచేత మిమమ్లిన్ తీసుకు రమమ్నాన్రు’ అనన్పుప్డు గానీ, సభలోకి వచాచ్క తన ఐదుగురు భరత్లూ మొహాలు
వేళాళ్డేసినపుప్డు కానీ

పది కృషుణ్ణిణ్ తలుచ్కుందా? ఆయన చూసూత్ ఉనాన్డు పిలిసేత్ పలకడానికి. దుశాశ్సనుడు చీర లాగడం మొదలు

పెటేట్ సరికి అపుప్డు అవగతం అయింది ఆవిడకి - తనకునన్ అతిరధ మహారధులె ౖన భరత్లు ఇపుప్డు ఎందుకూ చేతకారని. అపుప్డు

గురుత్కొచేచ్డు కృషుణ్డు. అయితే ‘దావ్రకావాసా’ అంది కనక కాసత్ ఆలసయ్మై నా ఆయన పరిగెటుట్కొచేచ్డు. అలాగే కరి (అంటే రోజూ ఈ
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పర్పంచంలో అనేకానేక కషాట్లు అనుభవించే మనమే) భగవంతుడిన్ తలుచ్కోనంతవరకూ ఆయన అలా చూసూత్ ఉంటాడు. ఒకక్సారి

మనం పిలిసేత్ పరిగెటుట్కుని వసాత్డు. ఇది అరధ్ం అవడానికే ఆ రెండూ వెయేయ్ళుళ్ అలా పోరాటం సాగించాయి అని చెపుత్నాన్డు. ఈ
వెయేయ్ళళ్లో ఎనిన్ జనమ్లెతుత్తామో ఎవరికెరుక?

ఇపుప్డు కరి మకరులు పోరాటాం సాగిసుత్నాన్యి. ఇంత కషట్పడినా, అంత బలం ఉనాన్ ఏనుగు రాలేకపోతోంది

బయటకి. అపుప్డు "నేను ఏదె ౖనా చేయగలను" అనే అహంకారంలోంచి బయటపడి పరమేశవ్రా "నువేవ్ ఏదనాన్ చేయగలవు" అనే

శరణాగతి మనసులోకి రాగానే ఆయన పరిగెటుట్కూంటూ వసాత్డు. ఎంత తొందరగా వసాత్డూ అనేది మన శరణాగతి ఎంత లోతుగా

ఉంది అనేదానిమీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

రాబోయే వాయ్సంలో చ ఎంత తొందరగా పరిగెటుట్కొచాచ్డో చూదాద్ం.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2014

