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48 వ భాగం       
   గంగావతరణం – 4 

  
 

 యాగాశవ్ం కోసం వెతుకుతూ సగరులు పాతాళానికి తవువ్కుంటూ పోతే అకక్డ కపిలుడు కనిపించాడనీ ఆయన మీద దాడి చేయబోయేసరికి 
భసమ్మైపోయారనీ చదువుకునాన్ం. అలా పోయిన సగరులకి ఉతత్మగతుల కోసం దివినుండి గంగని తీసుకురావడానికి సగరుని మనుమడు 
అంశుమంతుడూ, ఆయన కొడుకు దిలీపుడూ కూడా పర్యతన్ం చేసూత్ కాల పరవశులయేయ్రు. ఆ తరువాత తరం ఆయన భగీరధుడు కషట్పడి మొతాత్నికి 
గంగని భువిమీదకి దింపడానిన్ సాధించాడు. గంగ దిగడానికి ఒపుప్కునాన్క ఆవిడని ధరించడానికి మహేశవ్రుడు కూడా ఒపుప్కునాన్డు. ఇపుప్డు గంగా 
పర్వాహం ఎలా కిందికి దిగిందో పోతన వరణ్న చూదాద్ం. ఎపప్టిలాగానే ఈ వచనం నోరు తడబడకుండా చదవడానికి పర్యతన్ం చేయండి. 
 
వ.  ఇటల్మమ్హానదీపర్వాహంబు, పురారాతిజటాజూటరంధర్ంబుల వలన వెలువడి, నిరరగ్ళాయమానంబై, నేలకుఁ జలిల్ంచి, నెఱసి నిండి పెలుల్ వెలిల్గొని, 
పెచుచ్ పెరిగి విచచ్లవిడిం గేర్పువెంబడి నుఱక కేర్ళుళ్ఱుకు మఱక పార్యంపుఁ గామధేనువు చందంబున ముందఱికి నిగుడు ముదుద్ఁ జందురు తోడి 
నెయయ్ంబునఁ గర్యయ్ నడరి చొపుప్దపప్క సాఁగి చనుదెంచు సుధారణ్వంబు కైవడిఁ బెంపుఁ గలిగి మహేశవ్రు వదనగహవ్రంబు వలన నోంకారంబు పిఱుంద 
వెలువడు శబద్బర్హమ్ంబు భంగి నదభర్విభర్మంబై యమమ్హీపాల తిలకంబు తెరువు వెంటనంటి వచుచ్ వెలియేనుఁగు తొండంబుల ననుకరించి పఱచు 
వఱదమొగంబులును, వఱదమొగంబుల పిఱుందనందంద కర్ందుకొని పొడచూపి తొలంగు బాలశారదా కుచకుంభంబులకు నగగ్లం బైన బుగగ్లును, 
బుగగ్లసంగడంబునం బారిజాతకుసుమ సత్బకంబుల చెలువంబులం దెగడు వెలినురువులును, వెలినురువుల చెంగట నరోథ్నీమ్లిత 
కరూప్రతరుకిసలయంబులఁ చకక్ందనముఁ గేలిగొను సుళుళ్ను, సుళళ్ కెలంకుల ధవళజలధరరేఖాకారంబుల బాగు మెచచ్ని నిడుద యేఱులును, నేఱులం 
గలసి వాయువశంబున నొండొంటిం దాఁకి బిటుట్ మిటిట్ంచి, మీఁది కెగయు దురితభంగంబులైన భంగంబులును, భంగంబులకొనల ఛినన్భినన్ంబులై 
కుపిప్ంచి, యుపప్రం బెగసి, ముతిత్యంపు సరుల వడుపున, మలిల్కాదామంబుల తెఱంగునఁ గరూప్రఖండకదంబంబుల చెలువంబున నిందుశకలంబుల 
తేజంబునఁ, దారకానికరంబుల పొలుపున మెఱయుచు, ముకిత్ కనాయ్ వశీకరంబులైన శీకరంబులునుం గలిగి, మధయ్మలోక శీర్కరంబై, శీర్కరంబు తెఱంగున 
విషుణ్పదంబు ముటిట్, విషుణ్పదంబు భాతి నులల్సితహంసరుచిరంబై, రుచిరపక్షంబురీతి నతిశోభితకువలయంబై, కువలయంబు చెనున్న బహుజీవనంబై, 
జీవనంబులాగున సుమనోవికాసపర్ధానంబై, పర్ధాన పరవ్ంబు పొలుపున నేకచకర్ బక భీమ మహాభంగ సుభదార్రుజ్న చరితార్రామంబై, రామచితత్ంబు 
మెలఁపువం దనవారిలోఁజొచిచ్న దోషాచరుల కభయపర్దాన చణంబై, పర్దానచణ వరత్నంబు భాతి సముపాసిత మృతుయ్ంజయంబై, 
మృతయ్ంజయురూపంబుపోలిక విభూతి సుకుమారంబై, కుమారచరితర్ంబుఠేవను గౌర్ంచపర్ముఖవిజయంబై, విజయ రథంబుభాతి హరిహయామంథరంబై, 
మంథరవిచారంబు గర్దద్న మహారామగిరివనపర్వేశకామంబై, కామకేతనంబు పెలుల్న నుదీద్పిత మకరంబై మకరకేతను బాణంబు కైవడి 
విలీనపరవాహినీకలిత శంబరంబై, శంబరారాతి చిగురు గొంతంబుసూటి నధవ్గవేదనాశమనంబై, శమనదండంబు జాడ నిమోన్నన్త సమవృతత్ంబై, 
వృతత్శాసత్రంబు విధంబున వడిగలిగి సదా గురులఘువాకయ్చఛ్టా పరిగణితంబై, గణితశాసత్రంబు కొలఁదిని ఘనఘనమూల వరగ్మూల సంకలిత భినన్మిశర్ 
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పర్కీరణ్ఖాతభీషమ్ంబై, భీషమ్పరవ్ంబు పెంపున ననేక భగవదీగ్తంబై, గీతశాసత్రంబు నిలుకడను మహాసుషిరతను ఘన నానాశబద్ంబై, శబద్శాసత్రంబు మరాయ్ద 
నచుచ్వడి హలుల్ గలిగి, మహాభాషయ్రూపావతారవృతిత్ వృదిధ్గుణసమరథ్ంబై, యరథ్శాసత్రంబు మహిమను బహుపర్యోజన పర్మాణ దృషాట్ంతంబై, 
దృషాట్ంతంబు తెఱంగున సరవ్సామానయ్ గుణవిశేషంబై, శేషవాయ్పారంబు కరణిని సుసిథ్రోదధ్రణతతప్రంబై, పరబర్హమ్ంబుగరిమ నతికార్ంతానేక నిగమంబై, 
నిగమంబు నడవడిని బర్హమ్వరణ్పదకర్మసంగర్హంబై, గర్హశాసత్రంబు పరిపాటిని గరక్ట మీన మిథున మకరరాశి సుందరంబై, సుందరి ముఖంబు 
పోఁడిమిని నిరమ్ల చందర్కాంతంబై, కాంతాధరంబు రుచిని శోణచాఛ్యావిలాసంబై, విలాసవతి కొపుప్నొపుప్నఁ గృషణ్నాగాధికంబై, 
యధికమతిశాసత్రసంవాదంబు సొంపున నపార సరసవ్తీ విజయ విభర్మంబై, విభర్మవతిచనుదోయి పగిది నిరంతర పయో వాయ్పాత్ఖిలలోక జీవనపర్ద 
తుంగభదార్తిరేఖా సలలితంబై, లలితవతి నగవు మించున నపహసిత చందర్భాగధేయంబై, భాగధేయవంతుని వివాహంబు లీల 
మహామేఖలకనయ్కావిసాత్రంబై, తారకెంగేలి యొడికంబున నాకార్ంత సూరయ్తనయంబై, సూరయ్తనయు శరవరష్ంబు పోలిక భీమరథాయ్టోపవారణంబై, 
వారణంబు పరుసునం బుషక్రోనన్త సంరంభంబై, రంభ నెమోమ్ము డాలున సురసాతిశయ దశం బై, దశరథ తనయు బొమముడి చాడుప్న సింధుగరవ్ 
పర్భంజనం బై, పర్భంజతనయు గదపెటుట్ మాడిక్ని సమీపగత దుశాస్సన దురమ్ద నివారకరంబై, వారకనయ్క ముంజేతి గతిని ముహురుమ్హరుచచ్లిత 
కంకణాలంకృతంబై, కృతయుగంబు నోజ నపంకంబై, పంకజాసనుముఖంబు నొఱపునఁ బర్భూతముఖయ్వరణ్ంబై, వరణ్గుణితంబు తెఱకువను 
బహుదీరఘ్బిందు విసరగ్ంబై, సరగ్బంధకావయ్ంబు వినన్నువున గంభీరభావమధురంబై, మథురాపురంబు సొబగున మహానందనందనంబై, నందనవనంబు 
పొందున విహరమాణ కౌశికంబై, కౌశికహయంబు రీతి సుదశధుర్వంబై, ధుర్వు తలంపు కిర్యం గిర్యాబరిశీలిత విశవ్ంభరంబై, విశవ్ంభరుని శంఖంబు 
రూపున దకిష్ణావరోత్తత్రంబై, యుతత్రావివాహంబు చందంబునఁ బర్ముదిత నరంబై, నరసింహు నఖరంబుల భాతి నాశిర్త పర్హాల్ద గురువిభవ పర్దానంబై, 
దానకాండంబు సిరిం గామధేను కలప్లతాదయ్భివనంబై, నవసూతికాకుచంబు పేరిమ్ని నిరంతర పయోవరధ్నంబై, ధనదు నిలయంబు తూనికను సంభృత 
మకర పదమ్ మహాపదమ్ కచఛ్పంబై, కచఛ్ప కరప్రంబు బలిమిని బతితశైలసముదధ్రణంబై, ధరణీధరంబు సాటి నుతుత్ంగ తటముఖయ్ంబై, ముఖయ్వరాహంబు 
గరిమ నునన్త క్షమంబై, క్షమాసుర హసత్ంబు గరగరికను సతప్వితర్ మనోరామం బై, రామచందుర్ని బాణంబుకడింది నభాగయ్త ఖరదూషణ మదాపహరణ 
ముఖరంబై, ముఖర రామ కుఠారంబు రీతిని భూభృనూమ్లచేఛ్ దన పర్బలంబై, బలరామహలంబుభాతిని బర్తికూలసనిన్కరష్ణ పర్బుదధ్ంబై, బుదధ్దేవునిమేని 
యొఱపున నభియాతి రకోష్దార మనోహరం బై, హరతాండవంబు మేర నులల్సితానిమిషంబై, యనిమిషావతారంబు కీరిత్ని శుర్తి మంగళపర్దంబై, పర్దాత 
యీగి సూటినరథ్ పరంపరా వామనంబై, వామనచరణరేఖను బలివంశవయ్పనయంబై, నయశాసత్రంబు మారగ్ంబున సామభేదమాయోపాయ చతురంబై, 
చతురాన నాండంబు భావంబున నపరిమిత భువన జంతుజాల సేవయ్మానం బై, మానినియన లోఁతు చూపక, గరితయన చడిచపుప్డు చేయక, ముగుద 
యన బయలు పడక, పర్మద యన గర్యయ్ంబాఱుచుఁ, బతివర్త యన నిటట్టుట్ఁ జనక, తలిల్యన నెవివ్యైన లోఁగొనుచు, దైవంబన భకత్ మనోరథంబు 
లిచుచ్చు, నంతకంతకు విసత్రించి గుఱిగడచి, యవాఙామ్నస గోచరంబై పర్వహించి.    [9-230] 
 
 గమనించండి, ఇదంతా ఒకే ఒక వాయ్కయ్ం.  కొనిన్ చోటల్ కింద గీత పెటిట్ ఉంచాను భాష మీద పటుట్ అరధ్ం చేసుకోవడానికి. ఈ మొతత్ం గంగా 
పర్వాహం అంతా చదివితే తెలిసేది ఏమిటంటే, ఒక ముకక్ చివరి పదం రెండో ముకక్ మొదటి పదానికి అనుసంధానించి ఉంటుందనేది – ఉదాహరణకి - 
క్షమాసుర హసత్ంబు గరగరికను సతప్వితర్ మనోరామం బై, రామచందుర్ని బాణంబుకడింది నభాగయ్త ఖరదూషణ మదాపహరణ ముఖరంబై, ముఖర రామ 
కుఠారంబు రీతిని భూభృనూమ్లచేఛ్ దన పర్బలంబై, బలరామహలంబుభాతిని బర్తికూలసనిన్కరష్ణ పర్బుదధ్ంబై, బుదధ్దేవునిమేని యొఱపున నభియాతి 
రకోష్దార మనోహరం బై, హరతాండవంబు మేర నులల్సితానిమిషంబై, యనిమిషావతారంబు కీరిత్ని శుర్తి మంగళపర్దంబై, పర్దాత యీగి సూటినరథ్ 
పరంపరా వామనంబై, వామనచరణరేఖను బలివంశవయ్పనయంబై….  
 
 పాలుతాగిన దూడ గెంతులు వేసుత్నన్టూట్ గంగ దివి నుండి కిందకి దిగి పర్వహిసూత్ంటే ఆ పర్వాహం ఎలా ఉంది అంటే, మహేశవ్రుడు సమాధిలో 
ఉనన్పుప్డు ఆయనలోంచి వచేచ్ గంభీరమైన ఓంకారంలాగా, క్షమాసురుడి (క్షమ – భూమి, సురుడు – దేవత; భూమికి దేవత అయినటువంటి 
బార్హమ్ణుడు) ఇంపు (మనోభిరామంబు) అయిన హసత్ం లాగా, ఖర ధూషణ ల మీద రామచందుర్డు వదిలిన బాణంలాగా, పరశురాముని (మఖరరామ) 
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గొడడ్లి (కుఠారంబు) లాగా, బలరాముడి చేతిలోని శతుర్వులని నిరూమ్లించే హలాయుధం లాగా.  అలా పర్వహించే గంగానది పర్దాత ఇగినూటి అరధ్ 
పరంపరా వామనంబైపోయిందిట. అంటే ఇచేచ్వాడు ఏది మిగిలిందో లేదో చూసుకోకుండా ఇచేచ్సూత్ ఉంటే ఏమౌతుంది? ఉనన్ డబుబ్లు (అరధ్ం) వామనం 
(అంటే కుచించుకుపోవడం) అయిపోతుందని హాసయ్ం. ఇంకా ఆ తరావ్త ఆ మందాకిని ఎకక్డికి వెళుత్ందో కూడా చెపుత్నాన్డు – వామన చరణరేఖను 
బలివంశ వయ్పనయంబై. దానం ఇచేచ్సాక బలి వంశం ఎకక్డికి వెళిళ్ంది శీర్హరి పాదం తలమీద ఉంచాక? అధోలోకాలకి కదా? అలా పర్వహిసూత్ 
దివినుంచి కిందకి దిగి పాతాళంలోకి పర్హహించింది. 
  

ఎలా పర్వహించిందనేది చివరిలో మరోసారి చెపుత్నాన్డు - తలిల్యన నెవివ్యైన లోఁగొనుచు, దైవంబన భకత్ మనోరథంబు లిచుచ్చు, 
నంతకంతకు విసత్రించి గుఱిగడచి, యవాఙామ్నస గోచరంబై పర్వహించి. తలిల్లాగా కషాట్లూ, పాపాలూ అనీన్ తన లోపల దాచుకుంటూ, అందరి కోరికలూ 
తీరుసూత్ లకాష్య్లు దాటుకుంటూ యవాఙామ్నస గోచరంబై పర్వహించి (మాటకీ మనసుకీ అందకుండా).  మరోసారి ఈ వచనం చదివితే ఏమనిపిసుత్ంది? 
ఇది పదయ్మా, కవితవ్మా వచనమా? అసలు ఇది తెలుగేనా? అనిపించడం సరవ్సాధారణం. అందుకే ఉషశీర్ వంటివారు దీనిని పోతన “కవితవ్ వచనం” 
అంటూ ఉండడం కదుద్. నృసింహావతారంలో వచనంలాగానే ఈ వచనం మీద ఒక పరిశోధన సులభంగా చేయవచుచ్ ఓపిక ఉంటే.  
 

మ.   జగతీనాథు రథంబుపజజ్ బహుదేశంబుల వడిన దాఁటి త 
తస్గరకాష్మ్పకుమార భసమ్ముల మీఁదన ముంచి పాఱన మరు 
నన్గరావాసము వారు పొందిరి నవీనశీర్లతో గంగ నీ 
రుగతిం గాక మహాదురంత సుజనదోర్హానలం బాఱునే.     [9-231] 

 
 ఇపుప్డా గంగ భగీరధుడు రధంమీద ముందుకి వెళూత్ దారి చూపిసూత్ంటే అతని వెంట అనేకానేక దేశాలు దాటి సగరుల భసమ్ రాసులమీదనుంచి 
పర్హహించింది. అలా వాళల్కి ఉతత్మగతులు లభించాయి. మరి అలాంటి వాళుళ్ చేసిన మహా పాపాలకి పార్యశిచ్తత్ం గంగా జలంతో తపప్ పోదు కదా? 
 

మ.   హరు మెపిప్ంచి మహా తపో నియతుఁడై యాకాశగంగానదిన 
ధరకుం దెచిచ్ నితాంత కీరిత్లతికా సత్ంభంబుగా నవయ్ సు 
సిథ్ర లీలం బితృకృతయ్ మంతయు నొనరెచ్న వారితానేక దు 
సత్ర వంశవయ్ధుఁ డా భగీరథుఁడు నితయ్శీర్కరుం డలుప్ఁడే?    [9-232] 

 
 మరి ఇంతటి కషట్ం పడి, మహానివ్తమైన తపసుస్తో మహేశవ్రుణీణ్, గంగానదినీ పర్సనన్ం చేసుకుని ఎపుప్డో పోయిన తన పూరీవ్కుల గురించి 
అంత తాపతర్యంతో దివినుంచి భువికి గంగని దింపి శాశవ్తమైన మంగళకరుడైన (నితయ్ శీర్కరండు) భగీరధుడి పోలి వచేచ్ది మరొకరెవరునాన్రు?  
అంతటి కషట్పడే వాళళ్ని అపర భగీరధుడు అనడం, అటువంటి కషట్మైన పర్యతాన్నిన్ “భగీరధ పర్యతన్ం” అనడం వింటూ ఉంటాం.  
 

క.   హరిఁ దమ మనముల లోనిడి 
హరి పాదాంభోజ జనితమైన నదిన సు 
సిథ్రులై కుర్ంకి మునీందుర్లు 
హరిఁ గలిసిరి తిర్గుణరహితులై యవేవ్ళన      [9-233] 
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 మరి ఇటువంటి నదిలో తరావ్త ఏమైంది? శీర్హరిని మనసులో నింపుకునన్ మునీందుర్లు హరి పాదాల దగిగ్ర పుటిట్న గంగలో సాన్నాలు చేసి 
తిర్గుణాతీతులై, పవితుర్లై శీర్హరిలో లీనమయేయ్రు. 
 
 ఈ గంగావతణం వాయ్స పరంపర ముగించేముందు కొనిన్ విషయాలు చూదాద్ం. అసలీ గంగావతరణం దివినుండి వచిచ్ందా, లేకపోతే గంగోతిర్ 
అనేచోట చినన్ ధారలా మొదలై అనేకానేక ఉపనదులూ, కాలువలూ తనలో కలుపుకుంటూ అలా మహా పర్వాహంలా తయారైందా అనేవి. భారత దేశానిన్ 
విదేశీయులు పాలించేటపుడు (కొంతవరకూ ఇపుప్డూను) ఈ గంగావతరణం కధ విని ఇదంతా ఉతిత్ పుకిక్ట పురాణం అనీ, గంగోతిర్ దాకా వెళిళ్ “ఇదిగో 
ఇకక్డే మీ గంగ పుటిట్ంది చూసుకోండి కావాలిసేత్,  మేము ఖగోళ శాసత్రం, భూగోళ శాసత్రం ఉపయోగించి చూసాం, పటం లో ఇలా ఉంది, ఆ తరావ్త 
మిగతా కాలవలోల్ మురుగు నీళూళ్ అవీ కలిసి హరిదావ్ర నుంచి వారణాసి వచేచ్సరికి అదే మీ ‘ప-వి-తర్-మై-న’ గంగా పర్వాహం అని గేలి చేసారు.” అదే 
విధంగా ఆ అభిపార్యానేన్ మన మీద రుదిద్తే, నిజమే కాబోలని మనం కూడా వాళుళ్ చూపించిన దృషాట్ంతాలనీన్ నమిమ్ గంగోతిర్ దగిగ్రే గంగ పుటిట్ందని 
నముమ్తునాన్ం.  
 
 ఓ సారి వెనకిక్ చూసేత్ 2013 లో ఉతత్ర భారతంలో వరదలొచాచ్యి. ఆ వరదల సంగతి ఇకక్డ చూడవచుచ్. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/2013_North_India_floods).  ఈ వరదలు ఎలా ఎందుకు వచాచ్యో మనకి మొదటోల్ “మీ 
గంగావతరణం పుకిక్టపురాణం” అని చెపిప్న విదేశీయులే మరోసారి విశదీకరించి, ఇపుప్డు మరో పేరు పెటిట్ మరీ చెపుత్నాన్రు – 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudburst) అనేకానేక మేఘాలు ఒకచోట చేరి ఒకక్సారి కుంభవృషిట్ కురిసిందిట. ఎటువంటి 
కుంభవృషిట్? మామూలు వరష్పాతం కంటే 375 రెటుల్ ఎకుక్వ వరష్ం కురిసింది.  ఈ కుంభవృషిట్ ఎకక్డా? కేదార నాధ గుడి దగిగ్ర. మరి గంగానది కిందకి 
దిగినపుప్డు ఎకక్డ దిగింది? మహేశవ్రుడి జటాజూటంలోనేనా? ఇలా కురిసిన కుంభవృషిట్ వలల్ ఎంతో నషట్ం జరిగింది కదా అయినా కేదార నాధ గుడి 
చెకుక్ చెదరలేదు. అంటే ఇదే గంగావతరణం అని చెపప్డంకానీ, ఇవనీన్ మన వేదాలోల్ ఉనాన్యిట అని చెపప్డం కానీ నా ఉదేద్శయ్ం కాదు కానీ ఓ సారి 
ఆలోచిసేత్ గంగావరణం అనేది ఇటువంటి పరిసిథ్తులలో ఎందుకు జరిగి ఉండకూడదు? వీటిని మొదటోల్ మనకి లేని, ఇపుప్డు ఉనన్ మాధయ్మాల వలల్ 
తెలుసుకో గలుగుతునాన్ం. “అబేబ్ ఇదంతా నిజంకాదు; ఒకరి ఊహ మాతర్మే” అనే వారికో పర్శన్. మరి ముందు ముందు కొతత్గా కనిపెటేట్ పనిముటల్ వలోల్ 
మాధయ్మాల వలోల్ “అవును నిజమే ఇలాగ జరుగుతుంది” అని ఎవరైనా నిరూపిసేత్ అపుప్డు ఒపుప్కుంటారా? మొదటోల్ - గంగోతిర్ దగిగ్ర పుటిట్ందోయ మీ 
గంగ ఇదేనా మీ పవితర్మైన గంగ - అని వెకిక్రించిన పెదద్మనుషులే ఇపుప్డు కొతత్గా చెపుత్నాన్రు కదా? అందువలేల్ దేనినీ పురాణం అని కొటిట్పారేయడం 
సరికాదు. గంగోతిర్ దగిగ్రో మరోచోటో అలా జరిగి ఉండడానికి అవకాశం ఎందుకు లేదు? మొదటోల్ ఏమనుకునేవారో తెలియదు కానీ ఇపుప్డు ఆకాశం 
లోంచి పడే నీళేళ్ అతయ్ంత శుదధ్మైనవి అని నిరూపించారు కదా? అందుకే అలా దివి నుండి దిగిన గంగ పవితర్మైనది అని చెపుతునాన్యి మన పురాణాలు. 
సందరభ్ం వచిచ్ంది కనక ఈ కేదార నాధ గుడి గురించి మరో విషయం చెపుప్కుని ఈ వాయ్సం ముగిదాద్ం. 
 
 పారవ్తి శివుణిన్ అడిగిందిట పర్పంచంలో ఇలా జనం పుడుతూ ఛసూత్ ఉనాన్రు. మరి దీనికేమిటి తరుణోపాయం, అసలు పార్ణి అనేది 
మృతుయ్వునీ, జనన మరణాలనీ తపిప్ంచుకోవడం ఎలా అని.  అది తెలుసుకోవాలంటే మనం యోగులం అవాలనేది సప్షట్ం. అనీన్ వదులుకుని “ఆతామ్రేధ్ 
పృధీవ్ం తయ్జేత” అనుకునన్ రోజునుంచి మనం ఆ దారిలో ఒక అడుగు ముందుకు వేసినటేట్. మరి ఇది ఎలా సాధయ్ం? ఇంతకుముందు ఒకరెవరైనా అకక్డికి 
చేరినవారు “అవునార్ అబాబ్య నేను సాధించాను నువువ్కూడా సాధించవచుచ్, ఇలా సాధన చేయాలి, ఇదీ మారగ్ం” అని చెపిప్నపుప్డు మనం ముందుకి 
సాగడం సులభం కదా?  ఇటువంటి “ఒకరి”నే మనం గురువు అంటునాన్ం. వీళళ్లో కొంతమంది బర్హమ్నిషుట్లు. మరికొంతమంది బర్హమ్ శోర్తీర్యులు 
బర్హమ్ శోర్తీర్యులంటే బర్హమ్ం అంటే దాని గురించి విని ఉనన్వారు. బర్హమ్ నిషుట్లు సాధన చేసి సవ్తహాగా బర్హామ్నిన్ ఎరిగినవారు. సావ్మి సతాయ్నంద 
సరసవ్తి గారు చెపప్డం పర్కారం మనం ఇదద్రినీ నమమ్వచుచ్. ఎందుకంటే బర్హమ్శోర్తీర్యులు మనకి తెలియని విషయం కనీసం విని ఉనాన్రు. 
బర్హమ్నిషుట్లైతే సాకాష్తూత్ చూసి ఉనన్వారు.   
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5  భాగవతంలో రసగుళికలు 

 
ఈ బర్హమ్నిషుట్లలో ఆదియోగి శివుడు. మరి ఈ బర్హమ్మనేది తెలుసుకోవాలంటే ఎలా? సాధన చేసి తీరవలసిందే. ఈ సాధనలో కొంత దూరం 

వెళాల్క గురువు మరికొంత సహాయం చేసాత్డు. కానీ బర్హమ్ం అనేదానిన్ తీసుకొచిచ్ ఆయన మనకి అరచేతిలో వైకుంఠం లాగా ఇదిగో అని చూపించడు. 
ఎందుకంటే బర్హమ్ం అనేది మనమే; మననుండి వేరు కాదు కాబటీట్ అది ఎవరికివారే తెలుసుకోగలది కాబటీట్ను (అహం బర్హామ్సిమ్, పర్జాఞ్నం బర్హమ్, సరవ్ం 
ఖలివ్దం బర్హమ్). దీనినే రమణులు చెపప్డం పర్కారం పంచదార తీపి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం అనుకోవడం. తానే తీపి అయినపుప్డు తీపి ఎలా 
ఉంటుందో తెలుసుకోవడం ఏమిటి? అయితే గురువనేవాడు గురార్నిన్ నీళల్దాకా తీసుకెళల్గలడు కానీ నీరు తాగవలిస్ంది మనమే. ఈ యోగ రహసాయ్లు 
గురువు చెపాప్లంటే శిషుయ్డు తయారుగా ఉండాలి. ఏ శిషుయ్డికి తగగ్ విషయాలు వారికి చెపప్బడతాయి – వారివారి మనఃసిథ్తులని బటీట్, ఎవరు ఎంత 
దూరంలో ఉనాన్రనే విషయానిన్ బటిట్. ఒకరికి చెపిప్నది మరొకరికి పనిచేయక పోవచుచ్.  
 

అలా పారవ్తి అడిగిన పర్శన్కి శివుడు సమాధానం చెపప్డానికి కేదార నాధ తీసుకెళాళ్డుట. ఇకక్డ పారవ్తి శిషుయ్డు. శివుడు గురువు అని అరధ్ం 
చేసుకోవాలి తపప్ వాళిళ్దద్రూ ఆడా, మొగా అనీ పెళైళ్న దంపతులనీ మరో అరధ్ం తీయకూడదు. మరి శిషుయ్డికి చెపేప్ది మరో పార్ణి వినకూడదు (పైన 
చెపిప్నటూట్ ఒక శిషుయ్డికి ఇచేచ్ పాఠం మరొకరికి పనికిరాదు) కనక ఒక ఏకాంత పర్దేశానికి (అమరనాధ గుహ) తీసుకెళాళ్డు పారవ్తిని.  మరి శివుడు 
ఒంటరివాడు కాదు కదా? ఆయనికి కూడా మెడలో వాసుకీ, తలమీద చందుర్డూ, కూడా గణపతీ, నందీ ఉనాన్యి. తీసుకెళేళ్దారిలో ఒకచోట నందిని 
వదిలేసాడు. ఆ పర్దేశం పేరు “పహలాగ్ం.” ఆ తరావ్త వదిలినది తలమీద చందుర్డిని “చందన వాడీ” అనే చోట. తరావ్త విసరిజ్ంచినది కంఠంలో 
నాగేందుర్డిని “శేష నాగ” అనే చోట. కూడా ఉనన్ గణేషుణిణ్ “మహాగుణాష” అనే చోట ఉంచాక “పంచతరణి” అనేచోట పంచభూతాలని (పృథివ్, నీరు, 
వాయువు, అగిన్, ఆకాశం) విడిచిపెటాట్డుట శివుడు. అనీన్ విడిచిపెటట్డం అనేది గమనిసేత్ మనకి అరధ్మయేయ్ది ఏమిటంటే, ఎపప్టిలాగానే చెపుతునన్టూట్, 
ఆతామ్రేధ్ పృధీవ్ం తయ్జేత. ఇటువంటివనీన్ వదులుకునాన్క మనకి నిశచ్యంగా లభించేది ఏమిటంటే బర్హమ్ం. అరే, అసలీ బర్హమ్ పదారధ్ం అనేది ఉందా, 
ఉంటే ముందు కళల్కి ఎందుకు కనిపించదు అనే పర్శన్కి సావ్మి సతాయ్నంద సరసవ్తి గారు ఇచేచ్ సమాధానం అదుభ్తంగా ఉంటుంది చూడండి. “మహా 
సముదార్లోల్ హిమాలయాలకంటే ఎకుక్వ ఎతుత్నన్ పరవ్తాలు ఉనాన్యనీ అంతరిక్షంలో ఏదో చోట భూగర్హంలాంటి గర్హాలు తిరుగుతునాన్యనీ 
చెపుత్నాన్రు. మనం చూసామా? మరి అవి కంటికి కనబడటం లేదే? అంటే అవి లేవా? సుగంధం అనేది కంటికి కనిపిసోత్ందా? మనసులో ఆలోచనలు 
కంటికి కనిపిసుత్నాన్యా? మరి అలా కనిపించకపోతే అవి లేవనవచాచ్? సాధన చేసేత్ భగవంతుడూ, బర్హమ్మూ కనిపించి తీరుతాయని శివానందులూ, 
రమణులూ, శీర్ రామకృషుణ్ల వంటివారు చూపించారు కదా పర్పంచానికి? ఏ పర్యతన్ం లేకుండా భగవంతుడు మనకి ఎందుకు కనిపించాలి? ఆఖరికి 
రోజువారీ చాకిరీ చేసే ఉదోయ్గంలో కూడా పై అధికారి మెపుప్ పొందాలనాన్ ఏదో ఒక పని చేసి చూపించాలి కదా? మరి పర్పంచం, భగవంతుడూ అనే పెదద్ 
సమసయ్కి పరిషాక్రం కావాలంటే ఎంత పర్యతన్ం చేయాలి? అనిన్ంటికనాన్ హాసాయ్సప్దమైన విషయం ఏమిటంటే, మనం చినన్, చినన్ విషయాలోల్ కూడా 
ఎవరో చెపిప్నది నముమ్తాము కానీ ఇలా భగవంతుడి విషయం వచేచ్సరికి మనకి నమమ్డానికి అహం అడడ్ం వసూత్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే, లెకక్లు 
చేసేటపుప్డు మన ఉపాధాయ్యులు చెపిప్నటుట్ “మొతత్ం ఒకటి అనుకో, అలా అనుకుంటే చివరిలో సమాధానం వచేచ్సుత్ంది” అనేది సులభంగా 
నముమ్తునాన్ం కానీ భగవంతుడు ఏదో రూపంలో ఉనాన్డు అనుకుని చివరికి రూపరహితమైన బర్హామ్నిన్ తెలుసుకోవడానికి మనకి సమయం కానీ ఓపిక 
కానీ లేవు.” బాగుంది కదా?  

 
అందువలేల్ బర్హమ్ం ఉందా అనేదానికి సమాధానం బుదుధ్డు చెపిప్నటూట్ ఎవరికి వారే తెలుసుకోదగగ్ది. అది ఉందని రుజువు చేయొచుచ్ ఓపిక 

ఉండి బర్హమ్ నిషుట్లైన గురువు చెపిప్నటూట్ చేసేత్. అందులో నిమగన్మవడం చివరి దశ.  ఆ బర్హమ్ం అనేది మనలోనే ఎలల్వేళలా ఉనన్ది, పర్తీ అణువులోనూ 
ఉనన్దీను.  దీనినే భాగవతంలో పోతన చెపిప్న పదయ్ంలో గమనించవచుచ్. 
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క.  హరిమయము విశవ్మంతయు 
హరి విశవ్మయుండు సంశయము పనిలేదా 
హరిమయముగాని దర్వయ్ము 
పరమాణువు లేదు వంశపావన వింటే [2-17] 

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

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáGS¸¼¥qPy)

COMMENTS 

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

