భాగవతంలో రసగుళికలు

1

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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9 వ భాగం
ధు పాఖాయ్నం - 1
క.

శీర్ విలసితధరణీతన
యావదన సరోజ వాసరాధిప! సిత రా
జీవదళనయన! నిఖిల ధ
రావర నుత సుగుణధామ! రాఘవరామా!

[4-1]

మహాభాగవతం చతురధ్ సక్ంధంలో వచేచ్ది ధుర్వుడి కథ. నిషక్లమైన భకిత్తో తపసుస్ చేసేత్ భగవంతుడు ఎంత తవ్రగా కనిపిసాత్డో
ఇందులో తెలుసుకోవచుచ్. భగవంతుడు కనిపించేక ఇది కావాలి, అది కావాలి అని అడకుక్ండా ధుర్వుడు అంత చినన్ వయసుస్లో విషుణ్వుని
ఏం కోరుకుంటాడో చూసేత్ ఆశచ్రయ్ం కలగకపోక మానదు. ఒకసారి భగవంతుడి 'యతైత్ర్లోక మహీయసోపి మహితం సమోమ్హనం
మోహనాత (నారాయణీయం)' అనే రూపం కనిపిసేత్ ఇంక అడగడానికేమి ఉంటుంది?
సావ్యంభువ మనువుకి శతరూప వలల్ పిర్యవర్తుడూ, ఉతాత్నపాదుడూ అనే ఇదద్రు కొడుకులు పుటేట్రు. అందులో ఉతాత్నపాదుడికి
ఇదద్రు భారయ్లు - సునీతీ, సురుచి. సునీతికి పుటిట్నవాడే ధుర్వుడు. రెండో భారయ్ మూలంగా సునీతిని తకుక్వగా దాసీదానిలా చూడడ్ం మొదలు
పెటేట్డు ఉతాత్నపాదుడు.
ఓ రోజు మహారాజు సింహాసనం మీద సురుచితో, సురుచికి పుటిట్న కొడుకుని తొడమీద కూరోచ్బెటుట్కుని కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అపుప్డు
ధుర్వుడు - అంటే రాజుకి పెదద్ కొడుకు, ముందు కాబోయే రాజు - లోపలకి వచిచ్ చూసాడు. కురర్వాడు కదా, తముమ్డిలాగా తాను కూడా
తండిర్ వళోళ్ కూరోచ్వాలని ఉబలాటపడాడ్డు. రాజుకి కూడా ధుర్వుడిన్ తొడమీద కూరోచ్పెటుట్కోవాలనే ఉంది కానీ ఈ సురుచి మళీళ్ ఏమి
గొడవపెడుతుందో తరావ్త అని నోరు కటేట్సుకుని కూరుచ్నాన్డు.
సీ.

ఒకనాఁడు సుఖలీల నుతాత్నపాదుండు
నెఱిఁ బిర్యురాలైన సురుచి గనన్
కొడుకు ‘నుతత్ముఁ’ దన తొడలపై నిడుకొని
యుపలాలనము చేయుచునన్ వేళ
నరిథ్ఁ ద దారోహణాపేకిష్తుం డైన
ధుర్వునిఁ గనుంగొని తివక నాద
రింపకుండుటకు గరివ్ంచి యా సురుచియు
సవతి బిడడ్ండైన ధుర్వునిఁ జూచి
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తే.

తండిర్ తొడ నెకుక్ వేడుక దగిలెనేనిఁ
బూని నా గరభ్మున నాఁడె పుటట్ కనయ్
గరభ్మునఁ బుటిట్ కోరినఁగలదె నేఁడు
జనకు తొడ నెకుక్ భాగయ్ంబు సవతి కొడుక!

[4-219-1]

సురుచి పకక్నే ఉండి ఇలా అంది ధుర్వుడితో, “ఒరే సవతి కొడుకా నువువ్ రాజుగారి తొడ ఎకాక్లంటే నా కడుపున పుటాట్లిరా.”
సాధారణంగా పర్పంచంలో రోజూ చూసేదే ఈ కధ. పిలల్లోల్ ఒకరంటే ఎకుక్వ ఇషట్ం ఉండడం, రెండోవాణిణ్ తకుక్వచేయడం అనేవి మనకి
తెలీయకుండా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇలా కించపరిచినపుప్డు రెండు రకాలుగా పిలల్లు పర్తిసప్ందించవచుచ్. వాళుళ్ కుచించుకుపోయి
జీవితం నాశనం చేసుకోవడం, తలిల్నీ తండిర్నీ దేవ్షించి ముందు మానసికంగా, తరావ్త దూరంగా జరగడమో. రెండో విధం అయితే, దీనిమీద
పటుట్దల పెంచుకుని అది సవాలుగా తీసుకుని మహామహులుగా ఎదగడమో. చివరోల్ మళీళ్ ఈ సురుచి గురించి చూదాద్ం.
క.

అదిగాన నీ వధోక్షజు
పదపదమ్ము లాశర్యింపు; పాయక హరి నా
యుదరమునఁ బుటట్ఁ జేయును,
వదలక యటల్యిన ముదము వఱలెడి నీకున.

[4-220]

అని ఊరుకుందా? పోయి విషుణ్వుతో మొరపెటుట్కో వచేచ్ జనమ్లో అయినా నా కడుపులో పుటిట్ంచమని అనేసింది అందరి ముందూ.
క.

అని యీ రీతి నసహయ్వ
చనములు పినతలిల్ యపుడు జనకుఁడు వినగాఁ
దను నాడిన దురాభ్షా
ఘనశరములు మనము నాఁటి కాఱియపెటట్న.

[4-221]

ఇంత అసహయ్ంగా మాటాల్డింది తండిర్ వినాన్డు. కానీ ఏమీ చెయయ్లేదు. ఈ మాటలు శూలాలాల్ పొడిచేయి ధుర్వుణిణ్.
పరుగెటుట్కుంటూ అమమ్ దగిగ్రకి వెళేళ్డు.

క.

అనఘా! యీ దుఃఖమునకుఁ
బనిలే దనుయ్లకు సొలయ బలవంతంబై
తన పూరవ్ జనమ్ దుషక్ృత
ఘనకరమ్ము వెంటనంటఁగా నెవవ్లనన.

[4-228]

ధుర్వుడు అమమ్ దగిగ్రకెళేళ్లోపుల పరిచారికలు వలల్ వింది కథంతా సునీతి. వచిచ్న ధుర్వుడిన్ చూసి దగిగ్రకి తీసుకుని ఏడుసూత్ ఇలా
అంది. "అబాబ్యీ ఇపుప్డు మనం అనుభవించే కరమ్లో ఎవరికీ భాగంలేదు. ఇదంతా మనం చేసుకునన్దే, తపిప్ంచుకోలేనిదీను. నీకు ఇవాళే
ఇలాగైంది. కానీ నాకు చాలా రోజులున్ంచీ ఇలాగే ఉంది బతుకు. దాసీ దానిలాగా బతుకుతునాన్ను.
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క.

పెనిమిటి చేతను బెండాల్
మని కాదు నికృషట్దాసి యనియును బిలువం
గను జాలని దురభ్గురా
లనఁగల నా కుకిష్ నుదయ మందిన కతనన.

[4-230]

భరత్ చేత భారయ్ అనిపించుకోలేని సిథ్తిలో ఉనాన్ను ఇపుప్డు. అలాంటి దానిన్ నీకు చేసే సహాయం ఏముంది. అయితే నీ పిన తలిల్
చెపిప్నదాంటోల్ నిజం ఉంది.
సీ.

పరికింప నీ విశవ్పరిపాలనమునకై
యరిథ్ గుణవయ్కుత్ఁ డైనయటిట్
నారాయణుని పాదనళినముల సేవించి
తగ బర్హమ్ బర్హమ్పదంబు నొందె;
ఘనుఁడు మీ తాత యా మనువు సరావ్ంతర
యామితవ్ మగు నేకమైన దృషిట్ఁ
జేసి యాగముల యజించి తా భౌమ సు
ఖములను దివయ్సుఖముల మోక్ష

తే.

[4-233]

సుఖములను బొందె నటిట్ యచుయ్తునిఁ బరుని
వితత యోగీందర్ నికర గవేషయ్మాణ
చరణ సరసిజ యుగళు శశవ్తర్ప్కాశు
భకత్వతస్లు విశవ్సంపాదుయ్ హరిని.

[4-233-1]

చూడబోతే మీ తాత అయిన మనువూ బర్హమ్దేవుడూ అచుయ్తుణిణ్ అరిచ్ంచి ఆయన పదం పోందేరు. నువువ్ కూడా మీ పినతలిల్
చెపిప్నటేట్ చేయి. మన కషాట్లు హరించేవాడు ఆయనొకక్డే. తపసుస్ చేసి ఆయన కరుణ సంపాదించావా, ఇంక నీకు తిరుగులేదు.

వ.

నిజధరమ్పరిశోభితంబైన యేకాగర్చితత్ంబున నిలిపి సేవింపుము; అ మమ్హాతుమ్ని కంటె నీ దుఃఖం బపనయించువాఁ డనుయ్ం

డొకక్రుండు గలండే?" యని పలికినఁ బరమారథ్ పార్పిత్ హేతుకంబులైన తలిల్వాకయ్ంబులు విని తనున్ఁ దాన నియమించుకొని పురంబు వెడలి
చను నవసరంబున నారదుండు తదవ్ృతాత్ంతంబెఱింగి, యచచ్టికిం జనుదెంచి, యతని చికీరిష్తంబు దెలిసి, పాపనాశకరం బైన తన
కరతలంబు నా ధుర్వుని శిరంబునం బెటిట్ "మానభంగంబునకు సహింపని క్షతిర్యుల పర్భావం బదుభ్తంబు గదా? బాలకుం డయుయ్ఁ బినతలిల్
యాడిన దురుకుత్లు చితత్ంబునం బెటిట్ చనుచునన్వాఁ" డని మనంబున నాశచ్రయ్ంబు నొంది “యో బాలక! సకల సంపతస్మృదధ్ం బగు
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మందిరంబు దెగడి యొంటి నెందు నేగెదవు? సవ్జన కృతం బగు నవమానంబుచే నిను సంతపుత్ంగాఁ దలంచెద” ననిన ధుర్వుం డి టల్నియె;
"సపతీన్మాతృ వాగిషుక్షతం బగు వర్ణంబు భగవదాధ్య్నయోగ రసాయనంబున మాపి కొందు" ననిన విని ధుర్వునికి నారదుం డిటల్నియె.
[4-236]
సొంత తలేల్ ఇలా అనేసరికి ధుర్వుడికి "నిజంగా ఇదే మంచిది. అమామ్ నానాన్ చేయలేనిది శీర్హరి చేయగలడు" అనే ధైరయ్ంతో వెంటనే
బయలేద్రేడు. కానీ తపసస్నేది అంత తేలిక కాదు కదా? దారిలో నారదుడు కనబడాడ్డు. సంగతి తెలిసేసరికి మనసులో ఆశచ్రయ్ం వేసి ఇలా
అడిగేడు, "ఇంటోల్ ఉండి సుఖంగా ఆటపాటలోల్ పడకుండా ఎకక్డికి బయలేద్రావు?" దానికి ధుర్వుడు చెపుత్నాన్డు "నా మనసుస్లో పినతలిల్
మూలంగా వర్ణం ఏరప్డింది, దానిన్ తొలగించుకోవడానికి భగవంతుడి మీద ధాయ్నం ఒకటే మందు. దానికోసమే బయలేద్రేను."
అయితే తపసస్నేది సిదిధ్ంచాలంటే ఒక గురువుండాలి ముందు. అయిదేళళ్ కురార్డికి ఇవనీన్ ఏం తెలుసాత్యి? అయినా ఇవి
తెలుసాత్యా, తెలియవా అనేది ముఖయ్ం కాదు. ధుర్ఢ సంకలప్ం ఉంటే మిగతావి అనీన్ అవే వసాత్యి. రామకృషణ్ పరమహంస కూడా ఏ గురువు
దగిగ్రకీ వెళళ్లేదు. ఆఖరికి ఆయన గురువు తోతాపురి గారు వచిచ్ నీకు నేను నిరివ్కలప్ సమాధి చూపిసాత్నురా అంటే 'అయితే అమమ్ని అడిగి
వసాత్' అనాన్రుట, ఎందుకంటే అపప్టికే ఆయన సవికలప్సమాధిలో ఈదులాడుతూ ఉండేవారు. శిషుయ్డు తయారుగా ఉంటే గురువే
వెదుకుక్ంటూ వసాత్డు.
ఇకక్డొక విషయం గమనించారా? అందరి పెదద్వాళళ్లాగా, "అరేర్రే, నీకు ఇలా అయిందా, నాతో రా నేను మీ నానన్తో మాటాల్డి
ఒళోళ్ కూరోచ్బెటుట్కునేలా చేసాత్ను" అనలేదు నారదుడు. ఎందుకంటే నానన్ ఒళోళ్ కూరోచ్డం అనేది అంత ముఖయ్ం కాదు. భగవతక్ృప అనేది
ముందు, మిగతావి వాటంతట అవే వసాత్యి తరావ్త. గురువు (నారదుడు) ఇకక్డ ధుర్వుణిణ్ పరీక్ష చేసుత్నాన్డు, “ఈ కురర్డిలో ముముక్షతవ్ం
పాలు ఎంతుంది? ఏదో మిఠాయి చూపిసేత్ వెనకిక్ ఇంటోల్కి వెళిళ్పోతాడా?” అని. ధుర్వుడు వెనకిక్ వెళిళ్పోతాడా?

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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