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79 వ భాగం  
 

 వృతాత్ ర వృతాత్ంతం – 3, హరయ్శ , శబళా లు

దక్ష పర్జాపతి తపసుస్ చేసాక మహా విషుణ్వు కనిపించాడు. తాను చేయాలిస్న పర్జోతప్తిత్ పని అయిపోయింది కనక అనీన్ వదులుకుని తపసుస్ 
చేశాడనుకుంటే భగవంతుడు కనిపించాక ఏమైంది? అది ఇపుప్డు తెలుసుత్ంది. 

వ. ఇటుల్ పర్సనున్ండయిన సరేవ్శవ్రుని సరవ్ంకషంబును మహాశచ్రయ్ధురయ్ంబును నయి తేజరిలుల్ దివయ్రూపంబుఁ గాంచి, భయంబును హరష్ంబును 
విసమ్యంబును జితత్ంబున ముపిప్రిగొని చొపుప్ దపిప్ంపం దెపప్ఱి, కపప్రపాటునం బుడమిపైఁ జాగిలంబడి, దండ పర్ణామంబు లాచరించి, 
కరకమలంబులు మొగిడిచ్ సెలయేఱుల తొటుట్నఁ గొటుట్పడి, యిటట్టుట్ఁ బటుట్చాలక నిటట్పొడిచి, మునీన్రుదనిన్ నిలచిన పెనీన్రునుం బోలె, సరావ్ంగంబులుం 
దొంగిలింపఁ, జితత్ంబు నాతామ్యతత్ంబుజేసి, పికక్టిలిల్న సంతోషంబుచేత భగవంతుం బలుకను, నతయ్ంత మంగళ సందోహాపాదకంబు లైన తనాన్మంబు 
లుగగ్డింపను, నతి నిరమ్లంబులైన తదీయకరమ్ంబులు దడవను, విబుధ హరష్కరంబులైన తతౌప్రుషంబులు పొగడను, నాతీమ్య మనోరథంబు వాకుర్వవ్ను 
నోపక పర్జాకాముండై యూరకునన్ పర్జాపతిం జూచి, సరవ్జీవ దయాపరుండును, సరవ్సతత్వ్ హృదంతరసుథ్ండును, సరవ్ జుఞ్ండునుం, గావున నతని 
భావంబు దెలిసి, జగనాన్థుం డారత్పోషణంబులైన భాషణంబుల నిటల్నియె.      [6-221] 

కనిపించిన భగవంతుణిణ్ చూసేసరికి వళుళ్ గగురాప్టుతో భయం, విసమ్యం మనసులోంచి తనున్కు వసుత్ంటే ఎలాగో ఒకలాగ కలవరపాటుతో 
సాషాట్ంగ నమసాక్రం చేసి దండ పర్ణామాలు అరిప్ంచాడు.  మనసులో సంతోషం తనున్కు వసుత్ంటే కనిపించిన శీర్హరి పేరు పలకడానికి కానీ, ఆయన 
నామాలు పలకడానికాక్నీ ఏదో చేయాలనుకునాన్డు కానీ నోటమమ్ట మాట రాక అలా చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. అయితే అనిన్ జీవుల పటాల్ దయకలిగి 
ఉండేవాడైన భగవంతుడు సరవ్జుఞ్డు కనక అతని మనసులో భావం తెలిసింది. ధుర్వుడికి కూడా అంతే కదా? ఈ విషయమే శీర్ రామకృషుణ్లు కూడా 
అనేకసారుల్ చెపప్డం గమనించవచుచ్.  

ఓ పెదద్ గోడ అవతల ఏదో ఉంది. ముగుగ్రు బాటసారులు దారమమ్ట వెళూత్ ఆ గోడ అవతల ఏముందో తెలుసుకోవాలనుకునాన్రు. ఒకాయన 
పైకెకిక్ అటువేపు చూసి ‘ ఆ! ఆ!!’ అని అటువైపు దూకేసాడు. మిగతా ఇదద్రికీ ఏమీ తెలియలేదు. రెండో ఆయన కూడా అలా గోడమీదకి ఎకిక్ అటువైపు 
దూకే సరికి, మూడో ఆయన కూడా ఎకాక్డు. ఈయన కూడా అంతే, గోడకి ఆ పకక్న చూసి ‘ఆ! ఆ!!’ అంటూ అటు దూకాడు మిగతా ఇదద్రి లాగానే. 
ఇంతకీ అటువేపు ఏముంది? భగవంతుణిణ్ చూసేత్ అలాగే అవుతుంది అంటారు. అందులో లీనమవడమే కానీ వివరించడం కుదరదు. ఎందుకంటే ఏదైతే 
మనం వివరించగలుగ్తునాన్మో అది మన బుదిద్, మనసుస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కనక మనం వివరించేది అనంతం కాదు; మన మనసు, బుదిద్ 
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పరిధులలో ఉండేది మాతర్మే మనం వివరించగలం. కానీ భగవంతుడు అనంతుడు, అవయ్కుత్డూ కనక ఆతామ్నుభవం ఎవరికివారే తెలుసుకోదగగ్ది. ఇదే 
దకుష్డికి కూడా జరిగిందనన్మాట.  ఇపుప్డు దకుష్డు ఏం చేయాలో భగవంతుడు చెపుత్నాన్డు. 
 

ఆ. తపము చాలు నింకఁ దగ భూతతతికి వి 
భూతు లొనరుఁ గాక పొందుపడఁగ;  
నిదియ సుముమ్ మాకు నిచచ్లోఁ గల కోరిక్ 
పొసఁగ నీదువలనఁ బొందుపడియె.       [6-223] 

 
 ఇంక తపసుస్ చాలు, సమసత్ భూతకోటికి శుభం జరగాలి. నా సంకలప్ం కూడా అదే. నీ వలల్ ఇదంతా బాగా జరుగుతోంది. ఇకక్డ విషుణ్వు 
ఏమనాన్డో ఓ సారి చూసేత్ (భూతతతికి విభూతులొనరుగాక), మనం చేసే పార్రధ్నలలో ‘లోకాన సమసాత్ సుఃఖినో భవంతు’ అని ఎందుకంటామో తెలిసి 
వసుత్ంది చూడండి. ఏదైతే మనం ఇసాత్మో అదే మనకి అనంతమై తిరిగి వచేచ్ది కదా, ఎపుప్డైతే మనం అందరి సుఖం కోరుకుంటామో అదే మనకి కూడా 
సంపార్పత్ం అవుతుంది. ఇదే విషుణ్వు చెపేప్ది.  అయితే ఇంకా దకుష్డు చేయాలిస్న పని ఉంది. ఆ విషయం చెపుత్నాన్డు.  
 
వ. వినుము, బర్హమ్యు, భరుగ్ండును, బర్జాపతులును, మనువులును, నిందుర్లును, నిఖిల భూతంబులకు భూతిహేతువులయిన మదూభ్తి విభవంబులు; 
మఱియు, నాకు యమ నియమాది సహిత సంధాయ్వందనాది రూపంబగు తపంబు హృదయంబు; సాంగ జపవదాధ్య్నరూపం బగు విదయ్ శరీరంబు; 
ధాయ్నాది విషయంపు వాయ్పారంబుగా నుండు భావనాది శబద్వాచయ్ంబగు కిర్య యాకృతి; కర్తు జాతంబు లంగంబులు; ధరమ్ం బాతమ్; దేవతలు 
పార్ణంబులు; నిగమంబు మతస్వ్రూపంబు; జగదుతప్తిత్కి నాది యందు నే నొకక్ండన తేజరిలుల్చుంటి; బహిరంతరంబుల వేఱొకక్టి లేక సుషుపత్ వయ్వసథ్ 
యందు సరవ్ంబు లీనం బగుటం జేసి సంజాఞ్మాతృండును, నవయ్కుత్ండునుగా నుండు జీవుని భంగి నొకక్ఁడన యుండుదు; ననంతుండ నై 
యనంతగుణంబులు గల మాయా గుణంబువలన గుణ విగర్హం బగు బర్హామ్ండంబును, నయోనిజుండు సవ్యంభువు నగు బర్హమ్యును నుదయించిరి; 
మదీయ వీరోయ్పబృంహితుండయి మహా దేవుం డగు నా బర్హమ్ యసమరుథ్ండునుంబోలె నకృతారథ్మమ్నయ్మాన మనసుక్ండయి, సృజింప నుదయ్మించు తఱి 
తపం బాచరింపు మని నాచేత బోధితుండై, ఘోరంబైన తపం బాచరించి తొలుత సృషిట్కరత్ృతవ్ంబు వహించిన మిముమ్ సృజియించె; నంతఁ బంచజన 
పర్జాపతి తనూజయగు యసికిన్ యను పేరిట వినుతినొంది యునన్ యికక్నయ్కను నీ కిచిచ్తి; దీనిం బతిన్ఁగాఁ గైకొని మిథునవయ్వాయ ధరమ్ంబు గలవాఁడవై 
మిథునవయ్వాయధరమ్ంబు గల యీ నాతి యందుఁ బర్జాసరగ్ంబు నతి విపులంబుగ గావింపం గలవాఁడవు. మఱియు నీకుఁ బిదప నీ కర్మంబున నిఖిల 
పర్జలును మనామ్యా మోహితులై మిథునవయ్వాయధరమ్ంబునఁ బర్జావృదిధ్ నొందించి మదారాధనపరులై యుండ గలవా" రని పలికి, విశవ్భావనుండైన 
హరి, సవ్పోన్పలబాధ్రథ్ంబునుం బోలె నంతరాధ్నంబు నొందె; నపుప్డు దకుష్ండు విషుణ్మాయోపబృంహితుం డై పాంచజని యగు నసకిన్ యందు 
హరయ్శవ్సంజఞ్ల వినుతిఁ జెందియునన్ యయుతసంఖాయ్పరిగణితు లైన పుతుర్లం గాంచె; అపుప్డా ధరమ్శీలు రైన దాకాష్యణులు పితృనిరేద్శంబునం 
బర్జాసరగ్ంబు కొఱకుఁ దపంబుచేయువారై పశిచ్మ దిశకుం జని, యచచ్ట సింధు సముదర్ సంగమంబున సమసత్ దేవ ముని సిదధ్గణ సేవితంబై, 
దరశ్నమాతర్ంబున నిరూధ్తకలమ్షులను నిరమ్లచితుత్లనుం జేయుచునన్ నారాయణ సరసస్నం బరగు తీరథ్రాజంబున నవగాహనంబు చేసి, నిరమ్లాంతరంగులై 
పరమహంసధరమ్ంబు నందు నుతప్నన్మతు లై పర్జాసరగ్ంబు కొఱకుఁ దండిర్ యనుమతంబున నుగర్తపంబు చేయుచుండ, వారికడకు నారదుండు వచిచ్, 
యిటల్నియె.      [6-224] 
 
 “బర్హమ్, మహేశవ్రుడు, ఇందుర్డు, పర్జాపతులు, వీళళ్ందరూ కూడా నా రూపాలే. యమ, నియమ అనేవాటితో సహా సంధాయ్వందనం 
అనేటువంటి తపసుస్ చేసే హృదయం నా రూపమే. దేవతలు పార్ణం, ధరమ్మే ఆతమ్.  వేదమే నా సవ్రూపం (నిగమంబు మతస్వ్రూపంబు). వెలుపలా 
లోపలా నేను తపప్ మరొకటి లేదు (మరోసారి అదే చెపేప్ది – హరి మయము విశవ్మంతయు, హరి విశవ్మయుండు..). మొదటోల్ నా వలల్ ఈ బర్హామ్డం, 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             p˝…’   2020  

3  భాగవతంలో రసగుళికలు 

సృషిట్ చేయడానికి బర్హామ్ పుటాట్రు. నాలోంచి పుటిట్నా సృషిట్ చేయడం తనవలల్ కాదని బర్హమ్ అనుకునన్పుప్డు తపసుస్ చేయమని పేర్రేపించినది నేనే.  అలా 
ఘోరతపసుస్ చేయడం వలల్ ననున్ కనుగొని మిగతా సృషిట్ కోసం పర్జాపతులైన మిమమ్లిన్ సృషిట్ంచాడు.  పంచజన పర్జాపతికి అసకిన్ అనే కనయ్ని నీకోసం 
సృషిట్ంచాను. ఆవిడతో కలిస్ పర్జోతప్తిత్ చేసే పని నీదే. వాళల్కి పుటిట్నవాళుళ్ ధరమ్ంతో నినున్ సేవిసాత్రు.” ఇలా చెపిప్ ఎలా కనిపించాడో అలాగే అంతారాధ్నం 
అయేయ్డు.  
 
 అలా దకుష్డు అసకిన్ అనే కనయ్ని వరించి హరయ్శువ్లు అనేవారిని కని వాళల్ని పర్జోతప్తిత్ చేయమని దకుష్డు వినియోగించాడు. పార్చేతసనులిలాగానే 
వీరు కూడా ముందు తపసుస్ చేయడానికి పశిచ్మ దికుక్కేసి వెళిళ్ అకక్డ సింధునది సముదర్ంలో కలిసే నారాయణ వనం అనేచోట తపసుస్ చేయడం 
మొదలు పెటాట్రు. ఇలా తపసుస్ చేసే హరయ్శవ్కుల దగిగ్రకి నారదుడొచిచ్ చూసాడు. విషయం తెలిసింది. వారితో ఇలా అంటునాన్డు. 
 

సీ. "మీ రతిమూఢులు మీదఁటి గతి గాన;  
రెనన్ంగఁ బసిబిడడ్ లనన్లార!  
పుడమిఁ దా నింతని కడఁ బరికింపరు;  
పర్జలఁ బుటిట్ంప నే పర్తిభ గలదు?  
అటెల్ౖన నొకక్ మహాతుమ్ఁడు పురుషుండు;  
బహురూపములు గల భామ యొకతె 
పుంశచ్లి గరత్ంబు బురణింప నుభయ పర్;  
వాహంబు గల నది వఱలఁ గదల       [6-225] 
 

ఆ. నంచ యొకటి యిరువదైదింటి మహిమలఁ 
గలిగియుండు తెరువు గానరాక 
వజర్నిబిడ మగుచు వరుసఁ దనంతన 
తిరుగుఁ గాషఠ్బిలము దేటపడఁగ.       [6-225.1] 

 
 “అబాబ్యిలూ మీరు మూఢులని తెలిసిపోతోంది మీ నాయన చెపిప్నటూట్ పర్జోతప్తిత్ కోసం మొదలుపెటిట్న ఈ తపసుస్ చూసేత్. ఈ భూమి 
ఎటువంటిదో, ఎంత పెదద్దో అనే విషయాలు, పర్కృతి మాయ అనేవీ మీకు తెలియనే తెలియవు. ఇంక పర్జోతప్తిత్ ఏం చేయగలరు? అనిన్ంటికీ అలవాలమైన 
పురుషుడనే మహాతుమ్డు ఒకడునాన్డు, బహురూపం కల పర్కృతి అనే సతరీ ఉంది. వాళల్ వలల్ సంసారం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇందులో ఒక హంస 
విహరిసూత్ ఉంటుంది. దానికి అనేక మహిమలునాన్ దారి తెలియనటూట్ ఈ సంసారం అనే జలపర్వాహం పడే గోతిలో పడుతూ ఉంటుంది.” ఆలోచిసేత్, 
ఇకక్డ నారదుడు చెపేప్ది మన గురించే అని తెలుసుత్ంది. మానవులోల్ ఉనన్ ఆతమ్సవ్రూపం హంస. అది ఈ శరీరమే తాననుకుంటూ అనేకానేక 
మహిమలునాన్ అవనీన్ తెలినటూట్ గోతిలో పడుతూ ఉంటుంది.  
 

క. వినుఁ డందుల ననురూపము 
నను పొందఁగ నెఱుఁగ కాతమ్ నాతమ్ గురూకిత్ం 
గొనసాగించెద మను మి 
మమ్న నేమియు లేదు మూఢు లని తెలిసి తగన.      [6-226] 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             p˝…’   2020  

4  భాగవతంలో రసగుళికలు 

 
 అలా ఈ సృషిట్ ఎలా జరుగుతుందో అనే రహసాయ్నిన్ తెలుసుకోకుండా పర్జోతప్తిత్ చేయడానికి తపసుస్ మొదలుపెటాట్రు. మిమమ్లిన్ మూఢులనక 
ఇంకేమనాలి? నారదుడిలా చెపేప్సరికి ఈ దకుష్డు కుమారులు ఆలోచించడం మొదలుపెటాట్రు నారదుడు చెపిప్న విషయమై. 
 

మతత్. పంచవింశతి తతత్వ్రాశి కపారదరప్ణ మయుయ్ఁ దాఁ 
గొంచమై పురుషుండు తతత్వ్ముఁగోరి పటట్ఁగ నేర కే 
మంచుఁ గించుఁ దలంచువాఁడు కదధవ్ కరమ్ము జేయఁగా 
మంచిలోకము వానికేటికి మానుగా సమకూరెడిన?     [6-234] 

 
 ఇరవై అయిదు తతావ్లు పర్తిబింబించేది పరతతవ్ం. అటువంటి పరతతవ్ం తెలుసుకోకుండా ఏవో కరమ్లు (కదధవ్ కరమ్ము) చేసూత్ంటే అసలు ఈ 
పరతతవ్ం తెలుసుకోవటం ఎలా? 
 

మతత్. చూడ నీ జగమంతయున వెసఁ జుటిట్ పటుట్క లీల నే 
జోడులేక రయంబునం గుడి సుటుట్పటిట్ సవ్తంతర్ముం 
గూడి యుండిన కాలచకర్ముఁ గోరి చూడని వారి కే 
జాడఁగలుగ్ను గరమ్ సంగతిఁ జారుమోక్షపదం బిలన.     [6-236] 

 
 మొతత్ం ఈ సమసత్ జగానిన్ పటుట్పటిట్, మాయం చేసే పర్కిర్య కాల చకర్ం అనేదానికి తెలుసు. ముందు ఆ కాలచకార్నిన్ తెలుసుకోకపోతే మోక్షం 
అనేది ఎలా తెలుసుత్ంది? ఇలా ఆలోచించి ఏం చేసారంటే, 
 

సీ. వినవయయ్! భూపాల! మునివరేణుయ్ని మాట;  
లనువొందఁ దలపోసి వినయ మలర 
వలగొని యతనికి వందనంబు లొనరిచ్;  
తిరిగి యెనన్ఁడు రాని తెరువు పటిట్ 
చయయ్న నేగిరి సహజ సతత్వ్బర్హమ్;  
మయమైన పంకజనయను పాద 
పదమ్ మరందంబు పానంబు జేయుచు;  
మతిత్లిల్ నిలిచిన మానసాళి        [6-239] 
 

ఆ.  బరిణమింప విషుణ్ఁ బాడుచుఁ దతీక్రిత్ 
సరణి మోర్యు మహతి సంఘటించి  
నారదుండు గుణవిశారదుం డెందేనిఁ 
జనియెఁ దనున్ జగము సనున్తింప.      [6-239.1] 
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నారదుడి నోటోల్ంచి ఉపదేశం వినన్ ఈ హరాయ్శువ్లు ఆయనకి నమసాక్రం చేసి మోక్షపదం పటాట్రు (తిరిగి ఎనన్డురాని తెరవుబటిట్). 
అలా సతవ్ బర్హమ్మయమైన విషుణ్ (పంకజనయుడి) పాదాలని సమ్రిసూత్ ఆయనలో లీనమైపోయారు. నారదుడిదంతా చూసి సంతోషంతో 
మహతిమీద నారాయణ కీరత్నం చేసూత్ వెళాళ్డు. అసలు కధలోకి వసేత్, దకుష్డు వీళళ్నెందుకు పుటిట్ంచాడు? పర్జోతప్తిత్ కోసం, అదీ శీర్హరి 
చేయమని చెపేత్. మరి వీళిళ్లా మోక్షం కోసం అనీన్ వదులుకుని సనయ్సిసేత్ దకుష్డి పని పూరిత్ కాలేదు కదా? 
 

క. అపుప్డు దకుష్ఁడు దనయులు 
దపిప్ మహాపథము గనుటఁ దగ నారదుఁడే 
చెపిప్నఁ గపిప్న శోకము 
ముపిప్రిగొని చితత్వృతిత్ మూరిం బోవన.      [6-240]  

 
 నారదుడు ఈ హరాయ్శవ్కులకి మోక్షమారగ్ం చెపాప్క పోనీ అకక్డ ఊరుకునాన్డా అంటే అదీ లేదు. “ఇదిగో నువువ్ పుటిట్ంచిన కుమారులందరూ 
పర్వృతిత్ మారగ్ం విడిచిపెటిట్ నివృతిత్ మారగ్ం (మహా పథము) పటిట్ నారాయణైకయ్ం చెందారు,” అని వెనకిక్ వచిచ్ దకుష్డితో చెపాప్డు. దకుష్డికి చాలా మనో 
వాయ్కులం కలిగింది. అసలే ఈ కురార్ళళ్ని కనన్ది శీర్హరి చెపిప్నందుకు కదా? అందువలల్ తాను చేయాలిస్న పని పూరిత్ కాలేదని బాధ అనన్మాట. 
 

చ. అడలుచు నునన్ వచిచ్ కమలాసనుఁ డూఱడిలంగఁ బలెక్ మున 
పడసిన లీలఁ బుతుర్ల నపార గుణాఢుయ్లఁ గాంచుమనన్ నా 
పడఁతుక యందుఁ బలువ్రను బనున్గఁ దా శబళాశవ్ సంజఞ్లం 
బెడఁగగు వారిఁ బుణయ్ముల చేరిచ్నవారి సహసర్ సంఖుయ్లన.    [6-241] 

 
 శోకంతో (అడలుచు), ఇలా వాయ్కులంతో ఉనన్ దకుష్డి దగిగ్రకి కమలాసనుడు (బర్హమ్దేవుడు, కమలం ఆసనం గలవాడు) వచిచ్ ఊరడించి 
మరోసారి పుతుర్లని కనమని చెపాప్డు. ఆయన మాట విని దకుష్డు ఈ సారి అపార గుణాఢుయ్లైన శబళాశువ్లనే వారిని తనకిచిచ్న పడతి (అసకిన్) తో 
పుటిట్ంచాడు. ఇలా పుటిట్న శబళాశువ్లు ఏం చేసారో వచేచ్ వాయ్సంలో. 
 
 
 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
COMMENTS 

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

