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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 
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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.  
మరి మొదలెడదామా? 

పోతన భాగవతం ఎతుత్ కుంటూ రాసిన మొదటి పదయ్ం చూడండి.  
.  వలయ్ పదంబుఁ జేరుటకు  చింతించెదన్ లోక ర 

కైష్కారంభకు భకత్ పాలన కళా సంరంభకున్ దాన  
కసత్ంభకుఁ గేళి లోల లసదృగాజ్ల సంభూత నా 

నా కంజాత భ ండ కుంభకు మ నందాంగనాడింభకున్.    [1-1] 
 
దీనికి జంధాయ్ల పాపయయ్ శాU గారి వాయ్ఖాయ్నం "మొతత్ం భాగవతం అంతా ఉటంకించి ఆరు దళాలోల్  ఈ పదయ్ం రాసేడు 

పోతన. మొతత్ం భాగవతానికే కాదు తెలుగు సాహితాయ్నికంతటికీ మకుటాయమానమౖెన పదయ్ం ఇది. ఇటువంటి పదయ్ం తెలుగు 
సాహితయ్ంలో “నభూతో నభవిషయ్తి."  

పరీకిష్తుత్ కి వారంలోపుల చావు రాసిపెటిట్  ఉంది. తకష్కుడు వచిచ్ కాటు వేయడానికి అనిన్ సిదధ్ం ఐపోయాయి. శాపం పర్కారం 
హరిహరాదులు అడడ్మొచిచ్నా చావు తపప్దు. అపుప్డు శుకయోగి వచిచ్ భాగవతం చెపప్డం మొదలుపెటేట్డు రాజుకి. ఎందుకు? అదే 
చెపుత్నాన్డు మొదటి దళంలో. "  కెవౖలయ్ పదంబుఁ జేరుటకునె ౖచింతించెదన్.." పుటట్కముందే చచిచ్పోయిన శిశువుని, కాలితో తాకి 
బతికించేడు కృషుణ్ డు. అటువంటివాడు రాజు అయీయ్ శాపానికి గురయాయ్డు ఇపుప్డు. ఇంక వారం రోజులోల్  చేయగలిగిన మంచి పని 
ఏదెనౖా ఉంటే ఇది మొదటిది - తను అమమ్ కడుపులో ఉండగానే ణం పోసిన విషుణ్ వుని జేరుకోవడం - అంటే  కెవౖలయ్పదం జేరడం 
- ఎలా అనే ఆలోచించుకోవడం.  

రెండో దళం: ఆ పతి ఎటువంటివాడు? లోక రకైష్కా రంభకుడు. లోకానిన్ రకిష్ంచడానికి వెనుకాడేది లేదు. హిరణాయ్కష్ 
హిరణయ్కశిపులనించీ, రావణ కుంభకరుణ్ లనించీ, అలా ఎవరున్ంచెనౖా సరే. ఇంక మూడో దళంలో భక త్పాలన కళాసంరంభకున్ అనాన్డు. 
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అంటే కుచేలుడెనౖా, అరుజ్ నుడెనౖా, పర్హాల్ దుడెనౖా, ఆఖరికి కుబజ్  అయినా సరే ఎపుప్డు భకుత్ లిన్ ఎలా రకిష్దాద్ మా అని చూసూత్  కాసుకుని 
కూరుచ్ంటాడుట. నాలుగో దళంలో దానవో క సథ్ంభకున్ అనాన్డు. ముందు మనవ్ంతరంలో కాబోయే బలి ఇపుప్డే నూరు 
అశవ్మేధాలు చేసేసి ఇందర్పదవి కాంకిష్ంచేడు. అలాగ ఎలా కుదురుతుంది? ఉనన్ ఇం డి పదవీ కాలం అవావ్లి కదా? అందువలల్ బలి 
ఉ కానిన్ సథ్ంభించడానికి ఆయన వామనమూరిత్ అయాయ్డు. దీనిగురించి మళీళ్ వామనవతారంలో విపులంగా చూదాద్ ం.   

ముందు దానవులన్ందరిన్ చంపేసేత్ పోలే? అలా కుదరదు ఎందుకంటే భగవంతుడెపుప్డూ ఎలా భకుత్ లిన్ రకిష్దాద్ మా అనే చూసూత్  
ఉంటాడుట. ఎలా చంపుదామా అని కాదు.  అదీగాక హిరణాయ్కష్ హిరణయ్కశిపులు మన అందరికనాన్ ముందు, ఆయన 
భకుత్లు/సేవకులు. భగవంతుడికి ఆ లెకక్న అందరూ భకుత్ లే. ఈ పదాయ్నిన్కొంచెం వాయ్కరణం సరేద్సి దానవో క సథ్ంభకున్, లోకరకైష్కా 
రంభకున్ అని తిరగరాయొచుచ్ కావలిసేత్. పోతన అంతకంటే బాగా - బాగా ఏమిటిలెండి, బర్హామ్ండంగా - రాయగలడు కూడా. 
అయినా ఇలాగే రాసేడు ఎందుకంటే భగతంతుడి పని ముందు లోకాలిన్ రకిష్ంచడం, ఆ తరావ్తే దానవో క సథ్ంభకుడు ఆయన. 
రామాయణంలో రాముడు కూడా అదే చెపాత్ డు చాలా సారుల్  సు వ, హనుమంతులోత్ : ఆఖరికి రావణుడు వచిచ్ శరణు వేడినా సరే 
నేను కష్మిసాత్ ను అని. కాని వాడు రావొదూద్ ? 

ఐదో దళంలో ఈ బర్హామ్ండాలనీన్ ఆయన కనుసనన్లోల్  ఆటపాటలోల్  పుటిట్ , ఆయనలోనే ఉనాన్యి అంటునాన్డు. అంటే ఈ విశవ్ం 
అంతా ఆయన కనుసనన్లోల్  ఉంది. అటువంటివాడు ఆరోదళంలో చెపప్బడుతునాన్డు. 'మహానందాంగనా డింభకున్’ అనేదాంటోల్  లీలా 
మానుష విగర్హుడి మొతత్ం కృషాణ్ వతారం ధవ్నిసోత్ ంది.  

ఈ పదయ్ం ఎంత సులభంగా ఉందో చెపాప్లంటే రెండుమూడు సారుల్  చదివితే చాలు గురుత్ ండిపోతుంది. 
పరీకిష్తుత్  మాట అటుంచి ఒకసారి మళీళ్ పదయ్ం చదువుదాం.  భాగవతం ఎందుకు చదవడం మొదలు పెటేట్ం? భకి త్తోటి కావొచుచ్, 
భాషమీద అభిమానంతో కాచొచుచ్. మనం భకి త్తో చదవడం మొదలు పెడితే మొదట చింతించవలిస్ంది మొదటి దళంలో ఉంది. ఆ 
చింతించే ఆలోచన వచాచ్క ఎవరిగురించి చింతించాలనేది మిగతా ఐదు దళాలోల్  ఉంది. అబేబ్ కాదూ, నాకు భాష మీదే అభిమానం 
అంటారా? అయితే మీకు కావాలిస్న పదయ్ం ఇంతకంటే మంచిది ఎకక్డెనౖా దొరుకుతుందా? అదీ, మొటట్మొదటి పదయ్ంగా? అందుకే 
ఎటునుంచి ఎటు చూసినా ఇది తెలుగు సాహితాయ్నికీ, భాగవతానికీ మకుటాయమానమౖెన పదయ్ం. చూశారా మొదటోల్ నే భాగవతం 
ఎంత గొపప్గా మొదలు పెటాట్ డో? 
 
ఇంక రెండో పదయ్ం చూదాద్ ం. 
 
ఉ. లిన భకిత్ కెక్ద న రిత తాండవ కేళికిన్ దయా 

లికి లికిన్ ఖరిజా ముఖ పదమ్ మయూఖ మాలికిన్ 
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బాల శ ంక మౌళికిఁగ పాలికి మనమ్థ గర  పర తో 
నూమ్లికి నారదాది మునిముఖయ్ మనసర రు లికిన్.    [1-2] 
ఇదేంటి శివుడిమీద పదయ్ం అనిపిసోత్ ందా? అవును శివుడిమీదే. ఎందుకంటే పోతన శివభకుత్డు. వీరభదర్ విజయం కూడా 

పోతనే రాసాడు. ఓ రోజు నదీతీరాన సాన్నంచేసి ధాయ్నంలో కూరోచ్గానే ఒకాయన కనిపించి ‘నువువ్ భాగవతం తెలుగులో రాయి, నీకు 
భవబంధాలు తెగుతాయి. నేను రామభ ణిణ్ .’ అని చెపిప్ పోతన ఏదో అడిగేలోపుల మాయం అయిపోయేడుట. ఇది పోతన 
మొదటోల్ నే చెపుప్కునాన్డు. సరే ఇపప్టికి పోతన రెండు రథ్నలు చేసాడండీ, మొదట రాముడికీ, తరావ్త తన ఇషట్ దెవౖానికీ. ఆ తరావ్త 
మొదలుపెడుతునాన్డు చూడండి. 
 
ఉ. ఆదర మొపప్ కిక్డుదు న  తా హృదయానురాగ సం 

పాదికి దోషభేదికిఁ పనన్ నోదికి ఘన్వలిల్కా 
చేఛ్దికి మంజు దికి న ష జగజజ్న నంద దికిన్ 
మోదకఖాదికిన్ సమద మూషక దికి దికిన్.    [1-5] 
మొదట విఘన్వినాయకుడికి రధ్న చేయలేదూ అనిపిసోత్ ందా? అదే విచితర్ం. వినాయకుడు చెపప్లేదు పోతనకి భాగవతం 

రాయమని. రాముడు చెపేప్డు. అందుచేతే రాముడికే ముందు. అదీగాక ఏ సక్ంధం మొదలు పెటేట్ముందెనౖా రాముడికో పదయ్ం రాసి 
మొదలుపెటాట్ డు పోతన.   

ఇపుప్డు రాయడానికాక్వాలిస్న పటిమకోసం సరసవ్తీదేవిని అడుగుతునాన్డు చూడండి. పోతన వినయం చూసేత్ కళళ్నీరు 
కారుతుంది చదివే వాళళ్కి. ఇదే వినయం చివరిదాకా ఉంది కనకే పోతన అంతటి మహాకావయ్ం రాయగలిగేడు. నేను ఎంత గొపప్గా 
రాసుత్ నాన్నో అని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు.  

. పుటట్ం బుటట్, శరంబునన్ మొలవ నంభోయానపా ంబునన్ 
నెటట్ం గలగ్ను గాళిఁ గొల ను బురాణింపన్ దొరంకొంటి మీఁ 
దెటేట్ ంటఁ జరింతుఁ దత రణి నా కీవమమ్ యో! యమమ్ మేల్ 
పటుట్న్ నాకగుమమమ్ నమిమ్తిఁ జుమీ మ్! దయాంభోనిధీ!    [1-7] 
అమామ్ నేను (తపసుస్ చేసాక) పుటట్లో, రెలుల్ పొదలో పుటట్లేదు వాలీమ్కిని అవడానికి. పడవలో పుటిట్న వాయ్సుణిణ్కాదు. కాళిని 

పర్సనన్ం చేసుకునన్ కాళిదాసునీ కాదు. అయినా సరే ఈ పురాణం రచనకి పూనుకునాన్ను. నువువ్ ఎలా చేయమంటే అలా చేయడానికి 
సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. నాకు దముమ్గా ఉండు. దయాంభోనిధీ, నినేన్ నముమ్కుని ఉనాన్ను. 
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హృషీకేష్ లో దివయ్ జీవన సంసాథ్ పకులు శివానంద గారు చెపుత్నాన్రు చూడండి. Humility draws in Divine Grace. Faith 
draws in Divine Grace. Surrender draws in Divine Grace. Prayer draws in Divine Grace.  Develop faith, practice 
humility, pray regularly and surrender unconditionally unto His will. సరిగాగ్  ఇదే పోతన ఆచరించినటుట్  కనిపిసుత్ ంది. 
ఇంకోలా ఆలోచిసేత్ పోతన అయినా, శివానందులెనౖా, రామకృషణ్  పరమహంస అయినా వీళళ్ందరూ ఆచరించింది ఒకటే అనిపిసుత్ ంది. 
అదే పూరిత్ శరణాగతి. ఒకక్సారి ఆ శరణాగతి అలవడగానే భగవత ప ఏమీ ఆటంకాలు లేకుండా పర్వహిసుత్ ంది. భగవదీగ్తలో "విదాయ్ 
వినయసస్ంపనేన్ .." గురుత్ కొసోత్ ందా? 

నేను సహజ కవినే అంచేత నేను రాసేయగలను అని ఒకక్సారి కూడా అనుకోలేదు పోతన అనిపిసుత్ ంది తరావ్త దురాగ్ దేవి 
మీద పదయ్ం చూసేత్.  
ఉ. అమమ్లఁ గనన్యమమ్, ముగురమమ్లమూలపుటమమ్, చాలఁ బె 

దద్మమ్, రారులమమ్ కడు పాఱడి చిచ్న యమమ్, తనున్ లో 
నమిమ్న లుప్టమమ్ల మనముమ్ల నుండెడి యమమ్, దురగ్, మా 
యమమ్, కృపాబిధ్ యిచుచ్త మహతత్ క త  పటుత  సంపదల్.   [1-10] 
నాకు మంచి కవితవ్ంలో పటుతవ్ సంపదలు ఇమమ్ని అడుగుతునాన్డు ఎవరీన్? అమమ్లగనన్యమమ్ - సపత్ మా కలకీ అమమ్ట 

ఆవిడ. ముగుగ్ రమమ్ల మూలపుటమమ్ - అంటే ల  సరసవ్తి, పారవ్తులకీ కారణమౖెన అమమ్ట. 
కవితవ్ం రాసేటపుప్డు ఏ లెవెలోల్  ఉనాన్ ఒకోక్సారి చెతత్ ఆలోచనలు రావొచుచ్. అవి దరి నికి హేతువులౌతాయ్. ఒకసారి అవి 

బురర్లో చొరబడితే బురర్ంతా పాడె ౖ ఇంక ముందుకి జరగదు రచన. ఈ దరిదర్ం రావడానికి అనేకానేక కారణాలు ఉండొచుచ్. ఆ 
దరి లు తనకి అంటుకోకుండా ఉండాలంటే ఎంతో సైథ్రయ్ం అవరసరం. పోతన అలాంటి దరి లు మనసులోకి రాకుండా ఉండడానికి 
ల  దేవిని సుత్ తిసుత్ నాన్డు ఇపుప్డు.  
మ. హరికిం బటట్పుదే , పునెన్ముల  వరథ్ంపుఁ బెనిన్కక్, చం 

దురు తోఁబుటుట్ , భారతీ గిరి తల్ తో నాడు పూఁబోఁడి, తా 
మరలం దుండెడి ముదద్రాలు, జగముల్ మనిన్ంచు నిలాల్లు, భా 
రతన్ లేములు పు తలిల్, రి యిచుచ్న్ నితయ్కలాయ్ణముల్   [1-11] 

నాకు డబుబ్లు కావాలి అని అడగలేదు చూసారా? ఎందుకూ? ఎందుకంటే భాగవతం రాసేది డబుబ్ల కోసం కాదు. పేరు 
పర్ఖాయ్తుల కోసమూ కాదు. ఎంతమందికి ఉపయోగపడుతుందో అనుకోనూ లేదు. అదే పూరణ్ శరణాగతి అంటే. ఏమిటి ఎందుకూ అని 
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అడగడం కాదు. రామభ డు రాయమనాన్డు, అంతే. పీరియడ్. అడిగింది తన పర్కాశంతో లేములు (దరి లు) వాపే తలిల్ 'యిచుచ్న్ 
నితయ్ కళాయ్ణముల్� అని మాతర్మే. ఇది నా ఉదేద్శయ్ంలో మంచి శుభపర్దమౖెన ఆలోచనలు రావడానికి అని మాతర్మే.  

ఈ రధ్నలనీన్ అయాయ్క ఇపుప్డు అసలెనౖ హీరోని రంగంలోకి దింపుతునాన్డు. కింద రెండు పదాయ్లూ షషట్ య్ంతాల లోనివి. 
ఇందులో చినన్పుప్డే కృషుణ్ డు చంపిన తృణావరుత్డూ, పూతన లాంటి రాకష్సుల గురించి ఉంది. 
ఉ. రికి, నందగోకుల రికిఁ జ సమీర తయ్ సం 

రికి, భకత్దుఃఖపరి రికి, గోపనితంబినీ మనో 
రికి, దుషట్సంపదప రికి, ఘోషకుటీపయోఘృతా 
రికి, బాలక హమ రదుర నితా రికిన్.      [1-29] 

ఉ. నాయ్యికి, భూ రేం మృతనందనదాయికి, రుకిమ్ణీమన 
థ్ యికి, భూతసమమ్ద ధాయికి, ధుజనానురాగ సం 

ధాయికిఁ బీతవ పరిధాయికిఁ బదమ్భ ండభాండ ని  
రామ్యికి, గోపికానివహ మందిరయాయికి, ష యికిన్    [1-32] 
సాధుజనానురాగ సంధాయికిఁ బీతవసత్ర్పరిధాయికి అంటే మంచివారికి/సాధుజనులకి అనురాగం కూరేచ్వాడూ, పచచ్ని 

పటుట్ బటట్లు వేసుకునన్వాడూ అయిన కృషుణ్ ణిణ్  తలుచ్కుంటునాన్డు.  

ఇది పోతన చేసిన మొదటి రధ్న. పోతన మొతత్ం భాగవతం అంతా, ఎంత గొపప్గా మొదలుపెటాట్ డో అదే లెవెలోల్  కంటినూయ్ 
చేసాడు. ఒకొక్కక్ చోట పోతన రాసిన వచనం చదువుతూంటే �ఏమిటిది తెలుగేనా� అనిపించడం కదుద్ .  ముగించే ముందు నండూరి 
కృషణ్మాచారయ్ గారు పోతన గురించి భాగవతం ముందుమాటలో ఏం రాసారో ఒకసారి చూదాద్ ం. 

".... అది ఇందర్జాల మహేందర్జాలాలను మించి కవితాకళ పర్యోగించగల భువన సమోమ్హనాసత్ర్ం. పోతన అకష్య 
సమోమ్హనాసత్ర్ తూణీరుడు. సత వరత్న, సాహితీ పర్తిభ జీవితంలో గంగా యమునల వలె సంగమించుటచేత పోతన ఆంధర్ 
వాజమ్యాకాశంపె ౖధృవతారగా వెలుగొందుచునాన్డు. పోతన పదాయ్లు రసగుళికలు." 

చివరి తోక: మొదటోల్ నే చెపిప్నటుట్  ఇందులో తపుప్లేవేనా ఉంటే అవనీన్ నావే. నేను తెలుగు పండిట్ ని కాదని మందే చెపాప్ను. 
భాగవతం అనిన్ పదాయ్లూ రాయడంలేదు ఇకక్డ; నాకు బా...గా నచిచ్నవి మాతర్మే రాసాను. అంటే మిగతావి నచచ్లేదని కాదు. ఇవి 
కొంచెం బాగా నచాచ్యి.   
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ఓ సారి మళీళ్ పదాయ్లనీన్ చదివితే ఈ సారి పర్తీ పదయ్ంలోని నాలుగు లెనౖులోల్  రెండో అకష్రం ఎలా ఉందో గమనించండి. అవనీన్ 
ఒకే అకష్రమేనా?  

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

                                        
  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

COMMENTS 

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

