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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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7 వ భాగం    
 

అంబరీ పాఖాయ్నం - 2 
కిర్తం వాయ్సంలో అంబరీషుడు ఉపవాసం అయేయ్క భోజనానికి కూరోచ్బోతూండగా దూరావ్సుడొచాచ్డనీ, తనతోపాటు భోజనానికి 

కూరోచ్మంటే ఇపుప్డే సాన్నం చేసి వసాత్నని యమునా నదికి వెళాళ్డని తెలుస్కునాన్ం. వెళిళ్నవాడు ఎంతకీ రాడు. అపుప్డు అంబరీషుడు ఉనన్ 
విపుర్లనందరీన్ అడిగేడు ఏం చేదాద్ం అని.  

 
ఆ. అతిథి పోయిరామి నధిప! యీ దా ద  

పారణంబు మానఁ బాడి గాదు 
గుడువకుంట గాదు కుడుచుటయును గాదు 
సలిలభకష్ణంబు సమమ్తంబు.       [9-99] 
 
వాళుళ్ చెపేప్రు, “భోజనం చేయడం కాదూ, చేయకపోవడం కాదు. మంచి నీళుల్ తార్గండి. దానితో దావ్దశీ వర్తం పూరౌత్తుంది. ముని 

వెనకిక్ వచాచ్క ఇదద్రూ భోజనం చేయవచుచ్. ఇది శాసత్ర పర్కారం ఆమోదయోగయ్మే” అనాన్రు. దానితో అంబరీషుడు వాళుళ్ చెపిప్నటుట్గా 
మంచి నీరు తాగి దూరావ్సుడి కోసం ఎదురుచూసూత్ కూరుచ్నాన్డు.   

దూరావ్సుడు సాన్నం చేసి వచేచ్డు సావకాశంగా. చూసి అనీన్ తెలుస్కునాన్డు. అసలే ఆకలితో ఉనాన్డు, దానితో తను తినకుండా 
ముందు రాజుగారు వర్తం పూరిత్ చేసేసుకునాన్డు. అపుప్డు కోపం రెటిట్ంపైంది. ఈ పర్పంచంలో అనిన్ంటికనాన్ ఏది ఓరుచ్కోవడం ఎకుక్వ 
కషట్ం అనడిగితే, ఆకలి అని అందరూ ఒపుప్కునే మాట. ఆకలి వేసేవాడికి కోపం వసేత్ శతకోటి దరిదార్లని ఇంకో దరిదర్ం చేరిచ్నటుట్ లెకక్. 
అసలే దూరావ్సుడికి కోపం ఎకుక్వ. ఇపుప్డు కావాలనో, తెలియకో సాన్నం చేయడం ఆలసయ్ం చేసాడు. వెనకిక్ వచేచ్సరికి వర్తం 
అయిపోయింది. అంటే ఇపుప్డు రాజుగారు తనకి పెటేట్వి ఏవో మిగిలిపోయిన పదారాధ్లు అని అనుకునాన్డు. దాంతో కోపం ఇంకా ఎకుక్వైంది. 
ఇపుప్డు మునికి అసలు రాజు ఎందుకు అలా పారాయణ చేయవలసి వచిచ్ందీ, రాజు చెపేప్ సంజాయిషీలూ ఏమీ వినిపించలేదు, 
కనిపించలేదు. బదెద్న అనాన్డు కదా, తన కోపమె తన శతృవు.. అని. 
సీ. యమునలోఁ గృతకృతుయ్ఁ  వచిచ్ రాజుచే 

తుం  రాజుచే ట్తంబు 
బుదిద్లో నూ ంచి బొమముడి మొగముతో 
నదరెడి మేనితో నా ంచి 
రెటిట్ంచి యాఁకలి గొటుట్మిటాట్డంగ 
“నీ సంపదునమ్తుత్ నీ నృశం  
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నీ దురహంకారు నిందఱుఁ గంటిరే? 
ణ్భకుత్ఁడు గాడు ఁడు; ననున్ఁ        [9-101] 

తే. గుడువ రమమ్ని మునుముటట్ఁ గుడిచినాఁడు 
ధరమ్భంగంబు చే  దుషక్రుమ్ఁ డయెయ్; 
నయిన నిపుప్డు చూపెద ననిన్ దిశల 
నేను గోపింప మానుచ్ ఁ డెవ ఁ?” డనుచు.       [9-101.1] 
"చూడండయాయ్, ఈయన విషుణ్ భకుత్డుట, ననేన్మో భోజనానికి పిలేచ్డు. నేను వచేచ్లోఫుల వర్తం అదీ కానిచిచ్ కులాసాగా ఉనాన్డు. 

వీడికునన్ డబుబ్, సంపదా అనిన్ంటిమూలానా గరవ్ం ఎకుక్వైపోయింది. నాకు కోపం వసేత్ తగిగ్ంచేవాడెవడు? ఇంతటి దుషక్రమ్ చేసిన వీడిని 
ఇపుప్డేం చేసాత్నో చూసోక్ండి" అని అరుపులు అరిచేడు.  

అని ఊరుకునాన్డా? కనూన్ మినూన్ కానకుండా, ఏది మాటాల్డుతునాన్డో తెలీకుండా కోపంలో చిందులు తొకేక్డు. కోపంలో 
ఉనన్వాడికి ఏం తెలుసుత్ంది? ఎంతటి వాడినైనా పటుట్కుని నానా మాటలూ అంటాడు. 
చ. పెటపెటఁ బండుల్ గీఁటుచును భీకరుఁ  కనుఁ వ నిపుప్కల్ 

పొటపొటరాల గండములుపొంగ మునీం ఁడు ంకరించుచున్ 
జట మొదలంటఁగాఁ బెఱికి చకక్న దానన కృతయ్ నాయుధో 
తక్ట వర ల హసత్యుతఁగా నొనరించి క ంచె రాజు న్.     [9-102] 
పళుళ్ పటపటలాడిసూత్, కంటోల్ నిపుప్లు కురిపిసూత్ తలలోంచి ఒక జట తీసి నేలమీద కొటేట్డు. అందులోంచి కృతయ్ అనే 

భయంకరమైన రాక్షసుడు రక రకాల ఆయుధాలతో బయటకొచేచ్డు. అంబరీషుణిణ్ చూపించి ఇదిగో ఇలా ననున్ అవమానించేడు, వీడి అంతం 
చూడు అని చెపేప్డు దూరావ్సుడు. 
క. కాలానల సనిన్భ  

లాయుధహసత్ యగుచు ఱ ఱ కక్న్ 
నేలఁ బదంబులఁ కుక్చు 
లి మ కృతయ్ మనుజవలల్భుఁ జేరెన్.       [9-104] 

ఆ కృతయ్ భూమి అదిరే నడకతో శూలం పటుట్కుని అంబరీషుడిమీదకి ఉరికింది. పాపం అంబరీషుడికి ఏం చెయాయ్లో తెలీలేదు. 
ఆయనేమో ధరమ్ పర్కారం చేయగలిగ్ంతా చేసాడు. తపుప్ లేశమాతర్ం లేదు. అయినా దూరావ్సుడు ఒక రాక్షసుడిన్ బయటకి తీసి వదిలేడు. తపుప్ 
చేయనివాడికి మనసులో ఏం కంగారు ఉండదు కదా? అలాగే అంబరీషుడు శీర్హరిని ధాయ్నిసూత్ కళుళ్ మూసుకునాన్డు ఈ కృతయ్ని చూసి. 
ఎందుకూ? ఎందుకంటే అంబరీషుడు 'హరి అని సంభావించును, హరి అని రుచిగొన దలుచ్ను ... హరిహరి; ఘను నంబరీషు నలవియె 
పొగడన" అని చెపాప్డు కదా మొదటోల్? ఇంతటి ఆపద వచిచ్నపుప్డూ కూడా అయన హరినామ సమ్రణ వదలేల్దు. 

 
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  p˝…’ 2014 

4  భాగవతంలో రసగుళికలు

ఆ. ఆ కార మెఱిఁగి హరి శ రూపుండు 
ఱిఱ్ తప  చేయు డబంబుఁ 

జకక్ఁబెటుట్ మనుచుఁ జ ంబుఁ బంచిన 
వచెచ్ నదియుఁ ళయవ న్ పగిది.       [9-105] 
భగవంతుడు ఎపుప్డూ కూడా ఎనిన్ ఛానుస్లైనా ఇచిచ్ చూదాద్ం అనుకుంటాడు భకుత్డికి. ఎనిన్ సారుల్ తపుప్ చేసినా “పోనీ, ఇంకోసారి 

చూదాద్ం” అని చూసూత్ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆయన అపార కరుణా సాగరుడు కాబటిట్. మనం చేసే కరమ్లే మనకి బంధాలు కానీ 
భగవంతుడు మన కషాట్లకి కారణం కాదు. ఆయనో సాకిష్ అలా చూసూత్ ఉంటాడు అంతే. ఇపప్టిదాకా దూరావ్సుడు కోపంతో ఎగరడం 
చూసూత్ ఉనాన్డు. ఆఖరి నిముషందాకా. కానీ దూరావ్సుడు వెనకిక్ తగగ్టేల్డు. అంటే దూరావ్సుడు భకత్ పాలన కళా సంరంభన అనే 
వృతత్ంలోంచి తనకు తానే బలవంతంగా బయటకి వెళిళ్పోయేడు. ఇంక మిగిలింది దానవోదేర్క సథ్ంభనే. ఇందులో భకుత్డూ దూరావ్సుడే, 
కోపం మూలాన దానవుడూ దూరావ్సుడే ఆ సమయంలో. ఇపుప్డు దానవోదేర్క సథ్ంభనకి కంకణం కటుట్కుని (అదీ కూడా ఆఖరి క్షణం వరకూ 
చూసి, చూసి), తన చకార్నిన్ పంపిసుత్నాన్డు. ఏమనుకుని పంపించేడు? "వెరిర్ తపసి" చేసే పిచిచ్ పనులు ఆపమని; ఆయనిన్ చంపేయమని 
కాదు. ఇకక్డ కూడా దూరావ్సుడిన్ ఇంకా భకుత్డుగానే చూసుత్నాన్డు భగవంతుడు. అపుప్డు వచిచ్ందిట చకర్ం - పర్ళయకాలంలో వచేచ్ అగిన్ 
లాగా. 

 
వ.   వచిచ్ మునిపంచిన కృతయ్ను దహించి, తనివిచనక ముని వెంటంబడిన, మునియును మేరుగుహ జొచిచ్న నదియు నురగంబు 
వెనుకొను దవానలంబు చందంబునఁ దోన చొచిచ్ మఱియును.   [9-106] 

  ఇపప్టిదాకా ఊరుకునాన్డు భగవంతుడు భకుత్డిన్ ఊరికినే తపుప్ పడుతూంటే. ఇపుప్డింక అమీ తుమీ తేలుచ్కునే సమయం 
వచిచ్ంది. ఈ చకర్ం ఎటువంటిదో హిరణాయ్క్ష వధలోనూ, గజేందర్మోక్షంలోనూ ఒకసారి చూసేం. 
"సతతోదయ్జజ్యశబద్సనుమ్ఖరభాసవ్చఛ్కర్మున సంతతాశిర్తనిరవ్కర్ముఁబాలితపర్కటధాతీర్చకర్ముంజకర్ము" వచిచ్ కృతయ్ని క్షణంలో దహించింది. 
అయితే “పర్తిభటశిక్షణంబును, నిజజనరక్షణంబును, నిఖిలజగదవకర్ంబును నగు చకర్ంబు” ఇపుప్డు దూరావ్సుడి మీదకి బయలేద్రింది. 
ఆయన మేరుపరవ్తం గుహలోల్కి పోయి దాకుక్నాన్డు. చకర్ం కూడా ఆయనవెనకే అకక్డకి చేరింది. ఇపుప్డు దూరావ్సుడు పరుగు 
మొదలుపెటేట్డు.   

 
మ. భు ఁదూఱన్ భు దూఱు; నబిద్ఁ జొర నబిద్న్ జొచుచ్; నుదే గి  

ది ఁ కన్ ది ఁ కు; దికుక్లకుఁ బో దిగీ థులం బో ఁ; జి 
కిక్ సం ంగినఁ ంగు; నిల  నిలుచుం; డింపఁ డించు; నొ 
కక్వడిన్ దాప  ంటనంటి హరిచ ం బనయ్దుర .    [9-107] 
విషుణ్ చకర్ం ఎలా తరుముతోందో చెపుత్నాన్డు ఇందులో. భూమిలో దూరితే భూమిలో దూరుతుంది. ఆకాశంలోకి వెళేత్ అకక్డికే 

వసోత్ంది. నిలిసేత్ నిలిసుత్ంది. ఏ దికుక్కి పోయినా అకక్డికే వసోత్ంది. దానిన్ చూసి దూరావ్సుడికి చావు భయం మొదలైంది. ఒకోక్ జటా 
పీకుకుంటూ దాని మీదకి వదులూత్ వసుత్నాన్డు.  హనుమంతుడి ముందా కుపిప్గంతులు? మొతత్ం తపశశ్కిత్ అంతా అయిపోయేక ఇంకేవరూ 
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దీనిన్ ఆపలేని సిథ్తిలో (హరిచకర్ం బనయ్దురవ్కర్మై) ఆయన బర్హమ్దేముడి దగిగ్రకి పరుగెటుట్కెళాళ్డు. వెళిళ్ అయాయ్ దీనున్ంచి ననున్ కాపాడేది 
మీరే అని చెపుప్కునాన్డు. 

చకర్ం దూరావ్సుడిన్ చంపలేదా? ఎందుకు చంపలేదు? కాని భగవంతుడికి కావాలిస్ంది అదిగాదు. దూరావ్సుడి కోపం, అహంకారం 
అణచాలి. దూరావ్సుడు సాధారణంగా మంచివాడే. కానీ కోపంలో ఇలా అయేయ్డు ఈ రోజున. మళీళ్ చినన్ పకక్దారి.  పర్పంచంలో 
భగవంతుడు ఒకడే. రూపాలు అనేకం. ఏకం సత విపార్ బహుధావదంతి అనాన్రు కదా? శివుడు రావణుడికి వరాలిచిచ్నా, తిర్పురాసుర 
సంహారం చేసినా భగవంతుడు చేసేది లోక కళాయ్ణమే. ఒకోక్సారి విషుణ్వు చంపితే శివుడి ఆయుధాలూ, శకుత్లూ ఆయన వాడుకోవచుచ్. 
శివుడు తిర్పురాసులిన్ చంపడానికి విషుణ్వు బలం, ఆయుధాలూ వాడుకోవచుచ్. ఏది ఏమైనా భగవంతుడు అనేవాడు ఒకక్డే. ఆయన అంశ సతవ్ 
రజసత్మోగుణాలోల్ వీళళ్లో కనబడుతూ ఉంటుంది.  వీళళ్ందరూ ఒకటే. ఒకచోట ఏమిజరుగుతోందో అందరికీ అలా తెలుసోత్ ఉంటుంది. కానీ 
భకుత్డు ఏ రూఫంలో ధాయ్నిసేత్ ఆ రూపంలోనే ఆయన కనబడుతూ ఉంటాడు.    

ఇపుప్డు దూరావ్సుడు బర్హమ్ దగిగ్రకి పోయి మొరపెటుట్కునాన్డు. ఆయన రకిష్సాత్డా? ఆయనకి తెలుసూత్నే ఉంటుంది కదా? చేసిన 
తపుప్ ఒపుప్కోక తపప్దు. అందుచేత బర్హమ్ చెపుత్నాన్డు మునితో, “పోవయాయ్ నేనెందుకు చేయాలి” అనకుండా, కాసత్ లౌకయ్ం గా.  

 
మ. కర మరిథ్న్ ది పరారథ్ సంఙఞ్ గల యీ కాలంబుఁ గాలాతుమ్ఁ  

రిదిన్ నిండఁగఁ జే  లోకములు నా చోటున్ భుం డెవ ఁడో 
పరిపూరిత్న్ గనుఁ వఁ గెంపుగదురన్ భసమ్ంబుగాఁజేయు నా 
హరి చ నల కీల కనుయ్ఁ డొకరుం డడడ్ంబు గా నేరుచ్నే?     [9-110] 
భలేవాడివే, ననున్ పుటిట్ంచినాయనది చకర్ం. నేను నిదర్పోయేటపుప్డు అంతా గాఢాంధకారం వాయ్పించిపుప్డూ జీవం అనేది లేకుండా 

చేసేవాడు, కాలం ఉనన్పుప్డు దీనిన్ నింపేవాడూ, అది పోయాక దీనిన్ భసమ్ం చేసేవాడూ విషుణ్వు. అటువంటివాడి చకార్యుధానిన్ నేను 
ఆపగలనా? నేను, శివుడు, దకుష్డు, మిగతా పర్జాపతులూ భృగు మహరీష్ అందరం కూడా ఆయన ఆజఞ్లిన్ పాటించే వాళల్మే. మేమేం 
చేయగలం?  

ఇందులో బర్హమ్ చెపుత్నాన్డు - నేనేమీ చేయలేనని శివుడి దగిగ్రకి వెళాత్వేమో, ఆయన కూడా ఏమి చెయయ్(లే)డూ జాగర్తాత్ అని.  ఇలా 
అనేసరికి ఇంకేమీ వినిపించుకోకుండా దూరావ్సుడు శివుడి దగిగ్రకి పరుగెటాట్డు. ఎందుకంటే ఆయన హాలాహలానిన్ నేరేడు పండులా మింగి 
నీలకంఠుడయేయ్డు కదా? ఈ చినన్ చకార్నిన్ ఆపలేడా అని. ఆపగలడా అనేది కాదు పర్శన్. నిజంగా ఆపుతాడా?   

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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