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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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11 వ భాగం    
  

ధు పాఖాయ్నం - 3 
   

ఇంటోల్ంచి తపసుస్కోసం బయటకి వచేచ్సిన ధుర్వుడికి నారదుడు మంతర్ దీక్ష ఇచాచ్డు. ఎకక్డ తపసుస్ చేసేత్ మంచిదో, ఎలా 
చెయాయ్లో, విషుణ్వు కనిపించాక ఏమి కోరుకుంటే మంచిదో కూడా చెపేప్డు. ఇపుప్డు తపసుస్ పార్రంభించేడు ధుర్వుడు.  
వ. అటుల్ గని డాయంజని యమునానదిం గృతసాన్నుండై నియతుండును, సమాహిత చితుత్ండును నై సరేవ్శవ్రుని ధాయ్నంబు చేయుచుం 
బర్తితిర్రాతార్ంతంబునఁ గృత కపితథ్ బదరీ ఫల పారణుండగుచు దేహసిథ్తి ననుసరించి యిటుల నొకక్మాసంబు హరిం బూజించి, 
యంతనుండి యాఱేసి దినంబుల కొకక్పరి కృతజీరణ్ తృణ పరాణ్హారుండగుచు, రెండవ మాసంబున విషుణ్సమారాధనంబు చేసి, యంతనుండి 
నవరాతర్ంబుల కొకమాఱుదకభక్షణంబు చేయుచు, మూఁడవ మాసంబున మాధవునరిచ్ంచి, యంతనుండి దావ్దశ దినంబులకొకమాఱు 
వాయుభక్షణం డగుచు, జితశావ్సుండై నాలవ మాసంబునం,బుండరీకాకుష్ని భజియించి, యంతనుండి మనంబున నలయక నిరుచాఛ్వ్సుండై 
యేకపదంబున నిలిచి, పరమాతమ్ఁ జింతించుచు, నచేతనంబైన సాథ్ణువుంబోలె నైదవ మాసంబును జరిపె; అంత. [4-270] 

మొదటి నెలలో బదరీ ఫలం తినేవాడు కానీ తపసుస్ పెంచే కొదీద్ అవి కర్మకర్మంగా మానేసి చివరకి సాథ్ణువులా అచేతనం 
అయిపోయేడుట. అంటే గురువు నారదుడు చెపిప్న దానికనాన్ ఎకుక్వ నియమ నిషట్లతో చేశాడు తపసుస్. మంతర్ం ఇచిచ్న గురువూ తీసుకునన్ 
శిషుయ్డూ ఇదద్రకీ ఇదద్రే.  
చ. అతఁడు నననయ్దృట్ ని జరాచర దే శరీర ధారణా 

థ్ తి గల యీ నందుఁ దన జీ తమున్ ఘటియింపఁ జే  యే 
కతఁ గనఁ దనిన్రోధమునఁ గై కొని కంపము నొందె నీశ రుం; 
డతఁడు చలింప నిజజ్ గము లనిన్యుఁ జంచల మయెయ్ భూవరా!    [4-273] 
ఇలా గాలిపీలచ్డం కూడా మానేసే సరికి పర్పంచాలనీన్ తలకిందులయాయ్యి. ఇది ఎలాగంటే మీ ఇంటోల్ పిలాల్డు అనన్ం తినడం 

మానేసాడనుకోండి. ఏమౌతుంది? ఇంటోల్ అందరికీ కంపరం ఎతిత్పోదూ? అలాగే వీళళ్ందరికీ అయింది. సాధారణంగా ఏ రాక్షసుడో బర్హమ్ 
గురించి తపసుస్ చేసాత్డు వరాల కోసం. అపుప్డు దేవతలందరూ ఆయనదగిగ్రకెళిళ్ వీడి సంగతి చూడు తండీర్ అంటారు. కానీ ఇకక్డ ధుర్వుడు 
విషుణ్వుగురించే తపసుస్ చేసుత్నాన్డు. అందువలల్ వీళళ్ందరూ ఆయనదగిగ్రకే వెళాళ్రు మొరపెటుట్కోవడానికి. 
చ. హరి! పరమాతమ్! కేశవ! చరాచర భూతశరీర ధారౖి  

పరఁగుదు ; నిటుట్ లుగఁ బార్ ణనిరోధ మెఱుంగ మెందు ముం 
దిర గ దేవదేవ! జగదీశ ర! సర శరణయ్! నీ పదాం 
బురుహములరిథ్ మై  శరణు బొందెద మారిత్  హరించి కావ !     [4-276] 
బర్హమ్జాఞ్నం వలేల్ అంతులేని, ఎడతెగని సంతోషం కలుగుతుంది కానీ, ఏవో పుణాయ్లు చేసి దేవతో యకిష్ణీయో అయితే సంతోషం 

ఉండదు. ఎందుకంటే ఇందుర్డు కూడా ఎవరేనా తపసుస్ చేసూత్ంటే వణకడం మొదలుపెడతాడు తన ఇందర్పదవికి ఎసరు వసుత్ందేమో అని. 
అంటే ఈ బురర్ తినేసే కషాట్లు ఎలల్కాలం ఉంటాయి బర్హమ్ జాఞ్నం రానంతవరకూ. ఇంకో విచితర్ం ఏమిటంటే ఈ వచేచ్ కషాట్లు కూడా మనం 
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పనికటుట్కు తెచుచ్కునేవి కాదూ, అలాగని రాగానే మనం వదిలించుకునేవీ కాదు. అవి పూరిత్గా పోవాలంటే బర్హామ్నిన్ తెలుసుకోవడం ఒకటే 
మారగ్ం. దేవతలందరూ తమ అసిథ్తావ్నికి ధుర్వుడు ఎర పెడుతునాన్డేమో అని భయపడాడ్రు. ధుర్వుడు చేసే తపసుస్ వలల్ వీళళ్ందరికీ పార్ణ 
నిరోధం అయింది. అపుప్డు విషుణ్వు చెపేప్డు. 
వ. అని దేవతలు వినన్వించిన నీశవ్రుండు వారల కిటల్నియె “ఉతాత్నపాదుం డనువాని తనయుండు విశవ్రూపుండ నయిన నా 
యందుఁదన చితత్ం బైకయ్ంబు చేసి తపంబు గావించుచుండ, దానంజేసి భవదీయ పార్ణనిరోధం బయెయ్; అటిట్ దురతయ్యం బైన తపంబు 
నివరిత్ంపఁజేసెద: వెఱవక మీమీ నివాసంబులకుం జనుం” డని యానతిచిచ్న నాదేవతలు నిరభ్యాతుమ్లై యీశవ్రునకుఁ బర్ణామంబు 
లాచరించి తిర్విషట్పంబునకుం జనిరి; తదనంతరంబ.   [4-277] 

 
“ఏమీ భయంలేదు, నా భకుత్డు ననున్ చూడాడ్నికి తీవర్మైన తపసుస్ చేసుత్నాన్డు. నేను వెళిళ్ చూసి వసాత్ మీరు వెళిళ్ సుఖంగా 

ఉండండి."  
సీ. హరి యీశరుండు హంగ కులేశ ర 

యానుఁడై  నిజభృతుయ్ఁడై న ధు నిఁ 
గనుఁగొను ఁడుక జనియింప నా మధు 
వనమున కపుప్డు చని ధు ండు 
పరువడి యోగ పాక తీవర్ ంబై న 
బుదిద్ చే నిజమనోంబురుహ ముకుళ 
మందుఁ దటితప్భాయత మూరిత్  యటఁ దిరో 
ధానంబునను బొంది తతక్ష్ణంబ        [4-278] 
 

తే. తన పురోభాగమందు నిలిచ్నను బూర  
సమధిక ఙాఞ్ న నయన గోచర సమగర్  
మూరిత్ ఁ గనుఁగొని సంభర్ మమునను సమమ్ 
దా లు రాలఁ బులకీకృతాంగుఁ డగుచు       [4-278.1] 
అపుప్డు బయలేద్రేడు శీర్హరి గరుఢారూఢుడై. మనసులో కనిపించి తరావ్త తీవర్ సమాధిలో ఉండే ధుర్వుడికి ఎదురుగా 

సాకాష్తక్రించేడు. ధుర్వుడికేమో ఐదేళుళ్. ఎపుప్డూ ఏమీ చదువుకునన్దీ లేదు. శరీరం కంపిసూత్ండగా కళల్మమ్ట నీళుళ్ కారుతూంటే, "నాకు 
నినున్ సుత్తించాలని ఉంది కానీ నాకేమీ రాదే' అని అలా చూసూత్ ఉండిపోయేడు. 
వ.  ఇటుల్ దండపర్ణామంబు లాచరించి కృతాంజలియై సోత్తర్ంబు చేయనిశచ్యించియు సుత్తికిర్యాకరణ సమరుథ్ండుఁ గాక యునన్ 
ధుర్వునకును సమసత్ భూతంబులకు నంతరాయ్మి యైన యీశవ్రుం డాతని తలం పెఱింగి వేదమయం బయిన తన శంఖంబు చేత నబాబ్లుని 
కపోలతలం బంటిన జీవేశవ్ర నిరణ్యఙుఞ్ండును, భకిత్భావ నిషుఠ్ండునునగు ధుర్వుండు నిఖిలలోక విఖాయ్త కీరిత్గల యీశవ్రుని 
భగవతర్ప్తిపాదితంబు లగుచు వేదాతమ్కంబులైన తన వాకుక్ల నిటల్ని సుత్తియించె, దేవా! నిఖిలశకిత్ ధరుండవు నంతః పర్విషుట్ండవు నైన నీవు 
లీనంబు లైన మదీయ వాకయ్ంబులం బార్ణేందిర్యంబులం గరచరణ శర్వణతవ్గాదులను జిచఛ్కిత్చేఁ గృపంజేసి జీవింపం జేసిన భగవంతుం 
డవును, బరమపురుషుండవును నైన నీకు నమసక్రింతు; నీ వొకక్రుండవయుయ్మహదాదయ్ంబైన యీ యశేష విశవ్ంబు మాయాఖయ్ం బయిన 
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యాతీమ్యశకిత్చేతం గలిప్ంచి యందుం బర్వేశించి యిందిర్యంబు లందువసించుచుఁ ద తత్దేద్వతారూపంబులచే నానా పర్కారంబుల 
దారువులందునన్ వహిన్ చందంబునం బర్కాశింతువు; అదియునుం గాక.    [4-280] 

భగవంతుడికి భకిత్ అనేది పర్ధానం. అంతే కానీ భాష, వేదం ఎలా ఉఛఛ్రిసుత్నాన్డో అనేవి అంత పర్ధానం కాదు. అవీ పర్ధానమే కానీ 
పరమ భాగవతోతత్ములు అవి చేయలేకపోయినా పెదద్ ఇబబ్ంది లేదు ఎందుకంటే వారి మనసు పూరిత్గా భగవంతుడిమీదే లగన్ం అయి 
ఉంటుంది కనక. అందువలల్ ధుర్వుడు అలా చూసూత్ ఉంటే - సమసత్ భూతంబులకు నంతరాయ్మి యైన యీశవ్రుండు - అంటే మనలో ఏం 
జరుగుతోందో పర్తీ క్షణం అయనకి తెలుసూత్నే ఉంటుంది కదా - విషుణ్వు తన పాంచజనాయ్నిన్ ధుర్వుడి కపోలానికి అనించాడు. ఆ శంఖం 
ఎటువంటిదో ముందొక సారి చెపుప్కునాన్ం గజేందర్మోక్షంలో. ఇపుప్డు మళీళ్ చెపుత్నాన్డు పోతన - వేదమయం బయిన తన శంఖంబు అని. 
చ. వరమతి నారత్ బాంధవ! భవదఝ్ న బోధసమేతుఁడై  భవ 

చఛ్రణముఁ బొంది నటిట్  ధి సరగ్ ము పత్ జనుండు బోధమం 
దరయఁగఁ జూచురీతిఁ గనునటిట్  ముముకుష్ శరణయ్మై న నీ 
చరణములం గృతఙుఞ్ ఁడగు సజజ్ నుఁ డెటుల్  దలంపకుండెడున్?     [4-281] 
అపుప్డు ధుర్వుడు సామవేదంతో శీర్హరిని కీరిత్ంచాడు. ఆ పలుకులెటువంటివి?  నిఖిలలోక విఖాయ్త కీరిత్గల యీశవ్రుని 

భగవతర్ప్తిపాదితంబులగుచు వేదాతమ్కంబులైన వాకుక్లు. ముముకుష్ శరణయ్మైన నీ పాదాలు సజజ్నుడు తలవకుండా ఉందగలడా, 
అంటునాన్డు. 

అపుప్డనుకునాన్డు ధుర్వుడు. "అనేక మాయావిశేషాలకీ కారణమైన నీ మోముని అలా చూసూత్ ఉండాలనే తపప్ నాకింకేమి కోరికా 
లేదు." ఇకక్డ ధుర్వుడు మళీళ్ తన గురువు నారదుడు చెపిప్నదానిన్ తు. చ. తపప్కుండా పాటించేడు. మోక్షం తపప్ ఏమీ అడగకు సుమా అని 
చెపేప్డు కదా నారదుడు. విషుణ్వు సప్రశ్ తనకి అంటుకునే సరికి ఇంక కావాలిస్నదేమిటి? అందుకే నోటమమ్ట మాటరాక అలా మనసులో 
అనుకునాన్డు. బర్హామ్నిన్ తెలుసుకునన్వాడు ఎలా ఉంటాడో అనే కథ చివరోల్ చూదాద్ం. ఇపుప్డు విషుణ్వంటునాన్డు భకుత్డితో. 
క. ధీరవర్ త! రాజనయ్ కు 

మారక! నీ హృదయమందు మసలిన కారయ్ం 
బారూఢిగానెఱుంగుదు 
నారయ నది ందరాని దై నను నితుత్ న్.       [4-289] 

వ. అది యెటిట్ దనిన నెందేని మేధియందుఁ బరిభార్మయ్మాణ గోచకర్ంబునుం బోలె గర్హనక్షతర్తారాగణ జోయ్తిశచ్కర్ంబు నక్షతర్ 
రూపంబులయిన ధరామ్గిన్ కశయ్ప శకుర్లును సపత్రుష్లును, దారకా సమేతులై పర్దకిష్ణంబు దిరుగుచుండుదురు; అటిట్ దురాపంబును 
నననాయ్ధిషిఠ్తంబును లోకతర్య పర్ళయకాలంబునందు నశవ్రంబుగాక పర్కాశమానంబును నయిన ధుర్వకిష్తియను పదంబు ముందట 
నిరువదియాఱువేలేండుల్ చనంబార్పింతువు; తతప్ద పార్పిత్పరయ్ంతంబు భవదీయ జనకుండు వనవాస గతుండైనం దదార్జయ్ంబు పూజయ్ంబుగా 
ధరమ్మారగ్ంబున జితేందిర్యుండవై చేయుదువు; భవదనుజుండగునుతత్ముండు మృగయారథ్ంబు వనంబునకుంజని మృతుం డగు;త 
దనేవ్షణారథ్ంబు తదాహిత చితత్యై తనామ్తయు వనంబునకుంజని యందు దావదహన నిమగన్యగు; వెండియు. [4-290] 

చరాచర సృషిట్లో ఏ మూల ఏమి జరిగినా భగవంతుడికి తెలుసూత్ ఉంటుంది అని చెపుప్కునాన్ం అంబరీషోపాఖాయ్నంలో. ఇపుప్డు 
ధుర్వుడి మనసులో కోరిక సంగతి తెలుస్ కనక అంటునాన్డు భగవంతుడు, "నీ మనసులో కోరిక తెలుసు. దానిని తపప్కుండా తీరుసాత్ను. గర్హ 
నక్షతర్ తారాగణ జోయ్తిశచ్కర్ం అంతా రాటకి కటట్బడిన దానిలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది పర్ళయకాలంలో కూడా నశించేది కాదు. అకక్డకి 
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నువువ్ చేరుతావు అకక్డనుంచి నా మోము నీకు ఎపుప్డు కనిపిసూత్ ఉంటుంది, ఈ చకర్ం ఏ వేపు తిరిగినా సరే. దీనికి ముందు -
ధరమ్మారగ్ంబున జితేందిర్యుండవై - ఇరవై ఆరు వేల సంవతస్రాలు పర్జా పరిపలన చేయాలి.”  

తరావ్త కధలో ధుర్వుడు మళిళ్ వెనకిక్ వెళిళ్ రాజయ్ం చేసాడనీ చివరిలో తలిల్తోపాటు విషుణ్పదం చేరాడనీ ధుర్వ చరితర్ చెబుతోంది.  
ఎంతకషట్పడాడ్ ఎనోన్ జనమ్లకి గానీ కనిపించని భగవంతుడు ధుర్వుడికి ఐదునెలల్లో ఎలా కనిపించేడు? దీనికి రెండు కారణాలు చెపుప్కోవచుచ్. 
ఒకటి - ధుర్వుడికునన్ వయసూస్, మనఃసిత్తి, వాటినందుకోవడం అంత సులభం కాదు. ఉదాహరణకి నేను మీ ఇంటికి వచిచ్ నాకు ఇలా ఇది 
కావాలి అని అడిగాననుకోండి. ఇసాత్రా? పోనీ ఇసేత్ మీరేమనుకుంటారు? “ఇంత వయసొచీచ్ ఈయన ఇలా అడుగుతునాన్డేమిటీ” 
అనుకోరూ? అదే మా అయిదేళళ్ అబాబ్య అడిగితే? వెంటనే సంతోషంగా తీసి ఇచేచ్యరూ? అదే ధుర్వుడి విషయంలో నిజమైంది. రెండు - 
రామకృషణ్ పరమహంస చెపిప్న కథ. భగవంతుడిన్ చూపిసాత్రా అని అడిగేడుట ఒక బర్హమ్జాఞ్నిని ఒకాయన. బర్హమ్జాఞ్ని ఒక కొలను దగిగ్రకి 
తీసుకెళిళ్ పర్శన్ అడిగినాయన తల నీటోల్ ముంచి అలా ఉంచేడు ఓ నిముషం గాలి ఆడక గింజుకునేంతవరకూ. తల బయటకి తీయగానే "ఎలా 
ఉంది?" అని అడిగితే చెపాప్డుట, "పార్ణం పోతోందనుకునాన్నండి. ఎందుకలా ముంచారు?" అపుప్డు చెపేప్రుట బర్హమ్ జాఞ్ని. "నువువ్ 
నీళళ్లో తల ముంచినపుప్డు గాలి కోసం ఎలా అలల్లాల్డావో భగవంతుడి కోసం అలా తపించిననాడు ఆయన ఒకక్ క్షణంలో కనిపిసాత్డు అని. 
ధుర్వుడికీ రెండు లక్షణాలూ సమృదిద్గా ఉండడం వలేల్ కనిపించేడు. 

ధుర్వుడికి నోటమమ్ట మాట ఎందుకురాలేదు శీర్హరి కనిపించేక? దానికి రామకృషణ్ పరమహంస చెపిప్న మరో కథ చెపుప్కుందాం. 
ముగుగ్రు మనుషులు అలా నడుసూత్ వెళుత్నాన్రు. ఓ చోట పెదద్ గోడ కనిపించింది. ముగుగ్రికీ ఆ గోడ వెనకాల ఏముందో 
తెలుస్కోవాలనిపించింది. ఇదద్రు సాయంపటిట్ ఒకణిణ్ పైకి ఎకిక్ంచారు. ఎకిక్నాయన గోడమీదనుంచి అవతలకి చూసి "ఆ, ఆ" అని అటువేపు 
దూకేసాడు. ఇటువేపు ఉనన్వాళళ్కి ఏమీ తెలియలేదు కానీ కుతూహలం ఎకుక్వైంది. అపుప్డు రెండో ఆయన కూడా పైకి ఎకాక్డు. అయితే 
ఆయన కూడా "ఆ, ఆ" అని అటువైపు దూకేశాడు. మరి మూడోఆయనకెలా తెలుసుత్ంది? మూడో ఆయన కూడా ఎలాగోలా పైకి ఎకాక్డు. 
అటువేపు చూడగానే "ఆ, ఆ" అని ఈయనకూడా అటువేపు దూకేశాడు. ఇంతకీ అటుపేపు ఏముంది? భగవదద్రశ్నం అయితే అలాగే ఉంటుంది 
అంటారు రామకృషుణ్లు. ఆయన అవయ్కుత్డు, అచుయ్తుడూను. ఆయనిన్ ఎవరూ వరిణ్ంచలేరు. ఆయనిన్ చూడడ్ం అంటే అలా గోడమీదనుంచి 
అటువేపు దూకేయడమే - అంటే అందులో లీనమవవ్డమే.  ఎవరైతే బర్హామ్నిన్ నేను చూసానూ అని చెపాత్రో వాళుళ్ తపప్కుండా చూడలేదని 
అరధ్ంట; ఎందుకంటే బర్హామ్నిన్ చూసినవాడికి బుదీధ్, మనసూ పనిచేయడం మానేసాత్యి. అందుకే శీర్హరి తన పాంచజనాయ్నిన్ ధుర్వుడికి 
తాకించేడు మాటరావడానికి. ఆయన సప్రశ్ అటువంటిది.  

చివరిగా ఇంకో విషయం. భగవదీగ్తలో అరుజ్నుడు అడుగుతాడు, "తపసుస్ చేసూత్ జీవిత కాలం సరిపోక క్షయం పొందేవాడు 
నరకానికి పోతాడా అని." కృషుణ్డు చెపాత్డు   

పారధ్  నై హ నాముతర్  నాశ సత్ సయ్ దయ్తే 
న  కళాణ కృతక్ చ్త్ దురగ్ తిం తాత గఛఛ్తి     [భగవదీగ్త 6.40] 
నాయనా మంచి పనులు చేసేవాడు ఎనన్టికీ దురగ్తి పొందడు. ఇలాంటివాళుళ్ గొపప్ ఇళళ్లో పుటిట్ మళీళ్ సాధన మొదలు పెడతారు 

అని (శుచీనాం శీర్మతాంగేహే యోగభర్షోట్భిజాయతే). ఈ ధుర్వుడు కూడా అటువంటివాడే అనిపిసుత్ంది. 
మొదటోల్ సురుచి ధుర్వుడిన్ అలా సవతి కొడుకులా చూసినందుకు ఆవిడో శనిగర్హం అని మీకు అనిపించిందా? ఆవిడే లేకపోతే 

ధుర్వుడు ఏమై ఉండేవాడు?  సురుచి మంచిదై ఉండి ధుర్వుణిణ్ కూడా ఉతాత్నపాదుడి తొడమీద కూరోచ్బెటుట్కోవడానికి ఒపుప్కుని ఉంటే ఏమై 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              qe+ãsY   2014 

6  భాగవతంలో రసగుళికలు

ఉండేది? ధుర్వుడు సురుచి వలేల్ అతుత్య్తత్మమైన ఎవరికీ అందని విషుణ్పదం అందుకోగలిగేడు. అందువలేల్ మనం ఇలా జనమ్ఎతత్డానికీ, 
భగవంతుడి వైపు “మెలిల్గా” పర్యాణించడానికీ ఒక పధకం పర్కారం పనులనీన్ జరుగుతూ ఉంటాయి.  ఈ పధకం మన లెవెలోల్ంచి చూసేత్ 
పనికిరాని అరధ్ంలేని పర్హేళికలా కనిపిసుత్ంది. కానీ మన చుటుట్పకక్ల మనతో ఉనన్వాళూళ్, మనం రోజూ కలుస్కునే వాళూళ్ అందరూకూడా 
ఓ పథకం పర్కారం మన కోసం అ-తి-జా-గర్-తత్-గా అమరచ్బడాడ్రు. ఎందుకంటే వీళళ్తోనే మన అభివృదిధ్ సులభతరం గానీ మనం ఎపుప్డో 
మూడో కాల్సులో పేర్మించిన సుబబ్లకిష్తోటీ, ఎనిమిదో కాల్సులో పెళిళ్చేసేసుకుంటానని శపథం చేసిన వరలకిష్తోటీ కాదు.  

చిదానంద సరసవ్తి గారంటారు, "ఈ పర్పంచం ఎలా ఉంది? ఎలా ఉండాలో సరిగాగ్ అలాగే ఉంది, బర్హామ్ండంగా ఉంది." మన ఇషట్ 
పర్కారం, మన అహంకారం పర్కారం ఎపుప్డూ ఉండదు. ఉండకూడదు కూడా. ఎందుకంటే మన ఇషట్ పర్కారం అనీన్ జరిగితే దానిమూలాన 
మన అభివృదిధ్ కుంటుపడి పర్పంచానికి ఎంతో కీడు జరుగుతుంది. “సరేవ్జనా సుఖిఃనోభవంతు” అనాన్రు; ఒకక్ మనిషి సుఖంగా ఉండడం 
కాదు ముఖయ్ం. పర్పంచం అంతా సుఖంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇలా ఉనన్ పర్పంచం వలేల్ మన అభివృదిధ్ సులభసాధయ్ం.  
 

  

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