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శీర్మదభ్కత్ చకోరక
సోమ! వివేకాభిరామ! సురవినుత గుణ
సోత్మ! నిరలంకృతాసుర
రామా సీమంతసీమ! రాఘవరామా!

[2-1]

శుక మహరిష్ భాగవతం కధ మొదలుపెటట్డానికి కారణం పరీకిష్తుత్ శాపానికి గురవవ్డం అని తెలిస్ందే కదా? తనకి
ఒకక్ వారంలో చావు రాసిపెటిట్ ఉంది, ఏం చేయాలని మధనపడుతునన్పుప్డు శుకమహరిష్ వచాచ్డు. “గడువు ఇంకా
మరోవారం ఉంది కదా, ఈ లోపునే భగవంతుడి గురించి విని/ఆలోచించి ముకిత్ పొందవచుచ్, దీనికి భాగవతం వినడమే
సులభమైన పదధ్తి,” అని చెపిప్ మొదలుపెడుతునాన్డు. ఎపప్టి లాగానే పోతన ఈ రెండో సక్ంధం మొదలు పెటేట్ ముందు
రాముడికో కందం రాసి మొదలు పెటాట్డు. పై పదయ్ంలో ‘శీర్మదభ్కత్ చకోరక సోమ’ అంటే గొపప్ చకోరపకుష్లవంటి
భకుత్లకి చందుర్డంతటివాడా అని. ‘నిరలంకృతాసురరామా సీమంతసీమ’ అంటే చెపుప్కోండి చూదాద్ం? అసురులంటే
రాక్షసులు కదా? నిరలంకృత - నషట్మైన అలంకారములు గల; అసుర - రాక్షస; రామా - సతరీల; సీమంత - పాపిటలు;
సీమ -పార్ంతము కలగజేసినవాడా. ఇందులో రామా అంటే పోతన ఎటువంటి అరధ్ం తీసాడో గమనించారా?
ఈ సక్ంధంలోనే ముందు చినన్ కధ చూదాద్ం. ఖటావ్ంగుడనే ఓ రాజు ఉండేవాడు. దేవతలకి సహాయం చేసి మెపుప్
పొందినపుప్డు వాళుళ్ అడిగారుట రాజుని, ‘నీకేమైనా కోరికలు ఉంటే చెపుప్ తీరుసాత్ం’ అని. ఆయన అనాన్డుట,
‘కోరికలేమీ లేవు గానీ నాకింకా ఎంత ఆయురాద్యం ఉందో చెపప్ండి చాలు.’ వాళుళ్ చెపాప్రుట ‘నీ ఆయురాద్యం మరో
ముహురత్ కాలం మాతర్మే’ అని. ముహురత్ కాలం అంటే రోజులో ముపైఫ్యవ వంతు – 48 నిముషాలు. వెంఠనే ఆయన
వైరాగయ్ం అవలంబించి, గోవింద నామ సంకీరత్నం చేసూత్ సరిగాగ్ ఈ రెండు గడియలోల్నే మోక్షం సంపాదించుకునాన్డు.
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అందుకే శుకమహరిష్ చెపుత్నాన్డు పరీకిష్తుత్తో – కనీసం నీకు మరో వారం సమయం ఉంది. అలా వారం మాతర్మే ఉందని
కూడా తెలుసు. పర్పంచంలో జనాలకి ఎవరు ఎపుప్డు పుడతారో, ఛసాత్రో తెలియనే తెలియదు. అందువలల్ ఈ వారం
అంతా భాగవతం చెపాత్ను. విను, అంటూ మొదలుపెడుతునాన్డు.
మొదటోల్ అసలు భగవంతుడంటే ఒక రూపు అని అనుకోవడం, తరావ్త తెలిసేది ఈ విశవ్ంలో చరాచర
పర్పంచంలో ఉనన్ందంతా భగవంతుడు తపప్ మరేమీ కాదని తెలుసుకునే జాఞ్నం. అలా భగవదైకయ్ం పొందడం లేదా
మోక్షం. దానికే మనం చేసే సాధన, పర్యతన్ం ఇదంతా. ఆ భగవంతుడెటివాడో చెపుత్నాన్డు ముందు.
వ. వినుము; భగవంతుండైన హరి విరాడివ్గర్హంబు నందు భూత భవిషయ్దవ్రత్మానం బైన విశవ్ంబు విలోకయ్మానం బగు
ధరణీసలిల తేజసస్మీరణ గగనాహంకార మహతత్తవ్ంబు లనియెడి సపాత్వరణంబుల చేత నావృతం బగు మహాండకోశం
బైన శరీరంబు నందు ధారణాశర్యం బయిన వైరాజపురుషుండు దేజరిలుల్; నమమ్హాతుమ్నికిఁ బాదమూలంబు
పాతాళంబు; పారిష్ణ్భాగ పాదాగర్ భాగంబులు రసాతలంబు; గులఫ్ంబులు మహాతలంబు; జంఘలు తలాతలంబు;
జానుదవ్యంబు సుతలం; బూరువులు వితలాతలంబు; జఘనంబు మహీతలంబు; నాభీవివరంబు నభసథ్స్లంబు;
వక్షంబు గర్హతారకా ముఖ జోయ్తిసస్మూహ సమేతం బగు నక్షతర్లోకంబు; గీర్వంబు మహరోల్కంబు; ముఖంబు
జనలోకంబు; లలాటంబు తపోలోకంబు; శీరష్ంబు సతయ్లోకంబు; బాహుదండంబు లిందార్దులు; గరణ్ంబులు దిశలు;
శర్వణేందిర్యంబు శబద్ంబు; నాసాపుటంబు లశవ్నీదేవతలు; ఘార్ణేందిర్యంబు గంధంబు; వదనంబు వహిన్; నేతర్ంబు
లంతరిక్షంబు; చకుష్రిందిర్యంబు సూరుయ్ండు; రేయింబగళుళ్ ఱెపప్లు; భూర్యుగమ్ విజృంభణంబు బర్హమ్పదంబు;
తాలువులు జలంబు; జిహేవ్ందిర్యంబు రసంబు; భాషణంబులు సకల వేదంబులు; దంషట్రలు దండధరుండు;
దంతంబులు పుతార్ది సేన్హకళలు; నగవులు జనోనామ్ద కరంబు లయిన మాయావిశేషంబులు; కటాక్షంబుల నంత
సరగ్ంబులు; పెదవులు వీర్డాలోభంబులు; సత్నంబులు ధరమ్ంబులు; వె నన్ధరమ్మారగ్ంబు; మేఢర్ంబు పర్జాపతి;
వృషణంబులు మితార్వరుణులు; జఠరంబు సముదర్ంబులు; శలయ్ సంఘంబులు గిరులు; నాడీనివహంబులు నదులు;
తనూరుహంబులు తరువులు; నిశావ్సంబులు వాయువులు; పార్యంబు నిరవధికంబయిన కాలంబు; కరమ్ంబులు
నానావిధజంతునివహ సంవృత సంసరణంబులు; శిరోజంబులు మేఘంబులు; కటుట్ పుటట్ంబులు సంధయ్లు;
హృదయంబు పర్ధానంబు; సరవ్వికారంబులకు నాశర్యంబైన మనంబు చందుర్ండు; చితత్ంబు మహతత్తత్వ్ం;
బహంకారంబు రుదుర్ండు; నఖంబు లశావ్శవ్త రుయ్షట్ర గజంబులు; కటిపర్దేశంబు పశుమృగాదులు; విచితర్ంబులైన
యాలాప నైపుణయ్ంబులు పకుష్లు; బుదిధ్ మనువు; నివాసంబు పురుషుండు; షడాజ్దులైన సవ్రవిశేషంబులు గంధరవ్
విదాయ్ధర చారణాపస్ర సస్మూహంబులు; సమ్ృతి పర్హాల్దుండు; వీరయ్ంబు దైతయ్ దానవానీకంబై యుండు; మఱియు న
మామ్హావిభునకు ముఖంబు బార్హమ్ణులును, భుజంబులు క్షతిర్యులును, నూరులు వైశుయ్లును, జరణంబులు
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శూదుర్లును,

నామంబులు

నానా

విధంబులయిన

వసురుదార్ది

దేవతాభి

ధానంబులును;

దర్వయ్ంబులు

హవిరాభ్గంబులునుఁ; గరమ్ంబులు యజఞ్పర్యోగంబులును నగు; నిటిట్ సరవ్మయుండైన పరమేశవ్రుని విగర్హంబు
ముముకుష్వయినవాడు మనంబున ననుసంధానంబు సేయవలయు" నని వకాక్ణించి వెండియు నిటల్నియె.
[2-16]
భూత భవిషయ్త, వరత్మాన కాలాలలో విశవ్మంతా తానే అయినటువంటి భగవంతుడు విరాట సవ్రూపుడు.
విశావ్నికో రూపం ఇసేత్ కింది భాగాలు అధోలోకాలు. పై భాగం ఊరధ్వ్లోకాలు. ముందొకసారి వామనావతారంలో
చూసాం విజృంభణలో భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడో; అదే మరోసారి ఇకక్డ చెపుత్నాన్డు. రెపప్లు అహోరాతర్ంబులు,
వెనున్ అధరమ్ం. భగవంతుడి నోటిలోంచి వచేచ్ భాషణం వేదాలు. తపసుస్చేసేవారు ఎకక్డ దృషిట్ సారిసాత్రో ఆ లలాటం
తపోలోకం. శీరష్ంలో ఉండే సహసార్రం చూడగలిగితే చేరేది సతయ్లోకం. జగతుత్లో జరిగే అనేక మాయావిశేషాలే
భగవంతుడి నవువ్. చివర ఆంటూ లేని సమయమే పార్యం (వయసుస్); ఎందుకంటే మోక్షం రావడానికి ముందు ఎనిన్
జనమ్లెతాత్లో ఎంత కాలం గడుసుత్ందో ఎవరికీ తెలియదు కదా? తెలుసుకోవలసినదేమంటే ధరామ్ధరామ్లు, పాప పుణాయ్లు,
ఇటు మంచివీ అటు చెడడ్వీ అనీన్ కూడా భగవంతుడు తపప్ మరోటి కాదు. ఈ విరాట సవ్రూపం ఊహించుకుని ధాయ్నం
ఆరంభించాలి. అనీన్ అయిన ఆయన ఎటువంటివాడంటే,
క.

హరిమయము విశవ్ మంతయు,
హరి విశవ్మయుండు, సంశయము పనిలేదా
హరిమయము గాని దర్వయ్ము
పరమాణువు లేదు వంశపావన; వింటే.

[2-17]

ఈ చరాచర పర్పంచం అంతా కూడా భగవంతుడే. విశవ్ం అంతా నిండి వునన్ది భగవంతుడు తపప్ మరొకటిలేదు.
దీనిలో సంశయానికి తావే లేదు ఎందుకంటే, భగవంతుడు లేని పదారధ్ం కానీ పరమాణువు కానీ విశవ్ం లో లేదు.
శాసతరీయ విజాఞ్నం కూడా చెపేప్ది ఇదే. మొతత్ం శకిత్ అంతా ఉనన్ది ఎకక్డ? అణువులోల్, పరమాణువులోల్ కదా?
మంతర్పుషప్ంలో చెపిప్నదీ ఇదే (నీలతోయద మధయ్సాథ్ దివ్దులేల్ఖేన భాసవ్రా…తసాయ్శిఖాయా మధేయ్ పరమాతామ్
వయ్వసిథ్తః). అలా ఈ విశవ్ం పుటిట్, పర్భవించి, లయం అవడానికాక్రణం భగవంతుడు తపప్ మొరొకటి కాదు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2021

ȥ¤v̂ §ϒɏχ

4

మ.

బహు వరష్ంబులు బర్హమ్ తొలిల్ జగ ముతాప్దింప వినాన్ణి గా
క హరిపార్రథ్న ధారణా వశమునం గాదే; యమోఘోలల్స
నమ్హనీయోజవ్ల బుదిధ్యై భువననిరామ్ణపర్భావంబుతో
విహరించెన నరనాథ! జంతునివహావిరాభ్వనిరేణ్తయై.

[2-19]

భగవంతుడి విభూతి ఇంకా చెపుత్నాన్డు. బర్హమ్ మొదటోల్ జగతుత్ నిరామ్ణానికి ఉపకర్మించినపుప్డు ఏమీ చేత
కాలేదు (వినాన్ణి గాక - నేరుప్ కాక). ఏమి చేయాలో తెలియక తనకి కారణమైన వారెవరా అని తపసుస్ చేసినపుప్డు
భగవంతుడి వశంచేత గొపప్దైన బుదిధ్బలం వచిచ్ భువన నిరామ్ణం గావించాడు. చెపేప్దేమిటంటే, భగవంతుడి
అనుగర్హం వలేల్ తపప్ ఎవరమూ కూడా ఏ పనీ చేయలేము. “నేను చేసుత్నాన్ను” అనేదే లేదు ఎందుకంటే, హరిమయము
విశవ్మంతయు, అని ముందే చెపాప్డు కదా? అదలా ఉంచితే,
క.

రక్షకులు లేనివారల
రకిష్ంచెద ననుచుఁ జకిర్ రాజై యుండన
రకిష్ంపు మనుచు నొక నరు
నక్షముఁ బార్రిథ్ంపనేల యాతమ్జుఞ్లకున?

[2-22]

రక్షణ లేనివారికి నేను ఉనాన్నంటూ చకార్యుధుడైన భగవంతుడు రాజుగా ఉండగా రకిష్ంచమని మరొక మనిషిని
ఆతమ్జుఞ్లు, ముముకుష్వులు అడగడం ఎందుకు?
వ.

వినుము; పరమాతమ్ యైన బర్హమ్ంబునకుఁ దకక్ కాల దేవ సతత్వ్ రజసత్మోగుణాహంకార మహతత్తత్వ్

పర్ధానంబులకుఁ బర్భుతవ్ంబు లేదు; కావునం బరమాతమ్ వయ్తిరికత్ంబు లేదు; దేహాదుల యం దాతమ్తవ్ంబు విసరిజ్ంచి
యనయ్ సౌహృదంబు మాని, పూజయ్ంబైన హరిపదంబుం బర్తిక్షణంబును హృదయంబున నాలింగనంబు సేసి, వైషణ్వంబైన
పరమపదంబు

సరోవ్తత్మం

బని

సతుప్రుషులు

దెలియుదు;

రివివ్ధంబున

విజాఞ్నదృగీవ్రయ్జవ్లనంబున

నిరద్గధ్విషయవాసనుండయి; కర్మంబున నిరపేక్షతవ్ంబున.
[2-28]
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సృషిట్లో పరమాతమ్ అయిన బర్హామ్నికి తపప్ ఎవరికీ కూడా – కాల, దేవ, సతవ్, రజ, తమో గుణాలకి కానీ
అహంకారానికీ కానీ ఎటువంటి అధికారం లేదు. ఇది తెలిసిన జాఞ్నులు ఏం చేసుత్నాన్రంటే విజాఞ్నమనే మంటలో
(విజాఞ్నదృగీవ్రయ్జవ్లనంబున) విషయవాసలని నాశనం చేసుత్నాన్రు (నిరద్గధ్విషయవాసనుండయి).
సీ.

అంఘిర్మూలమున మూలాధారచకర్ంబుఁ
బీడించి పార్ణంబు బిగియఁ బటిట్,
నాభితలముఁ జేరిచ్, నయముతో మెలల్న
హృతస్రోజము మీఁది కెగయఁ బటిట్,
యటమీఁద నురమందు హతిత్ంచి, కర్మమ్ఱఁ
దాలు మూలమునకుఁ దఱిమి నిలిపి,
మమతతో భూర్యుగమధయ్ంబు సేరిచ్ దృ
కక్రణ్ నాసాసయ్ మారగ్ములు మూసి,

ఆ.

[2-29]

యిచచ్లేని యోగి యెలమి ముహరాత్రథ్
మిందిర్ యానుషంగ మింత లేక,
పార్ణములను వంచి, బర్హమ్రంధర్ము చించి,
బర్హమ్ మందుఁ గలయుఁ బౌరవేందర్!

[2-29.1]

భగవంతుడి మీద దృషిట్ నిలిపాక యోగి ఔఇనవాడు మూలాధారం చకర్ం అదిమిపెటిట్, పార్ణవాయువుని
నాభిసథ్నంలో మణిపూరక చకర్ం మీదకీ, అకక్డనుండి హృదయంలో ఉండే అనాహత చకార్నికీ భూర్యుగం లో
(కనుబొమమ్ల మధయ్) ఉండే ఆజఞ్ చకర్ం మీదకీ పంపి ఇందిర్యవాసనలు లేక బర్హమ్రంధర్ం చించి పరబర్హమ్ంలో
లీనమౌతాడు. ఇది కొంచెం వినడానికి విచితర్ంగా ఉనాన్ సావ్మి వివేకానందుల వంటి యోగుల విషయం లో ఇలా
జరిగినటుట్ ఇపప్టికీ ఆధారాలు ఉనాన్యి.
వ.

మఱియునొకక్

విశేషంబు

గలదు;

పుణాయ్తిరేకంబున

బర్హమ్లోకగతులైన

వారు

కలాప్ంతరంబున

బుణయ్తారతమయ్ంబుల నధికారవిశేషంబు నొందువార లగుదురు; బర్హామ్ది దేవతాభజనంబునం జనువారు బర్హమ్జీవిత
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కాలం బెలల్ బర్హమ్లోకంబున వసియించి ముకుత్ లగుదురు; నారాయణచరణకమల భకిత్ పరాయణతవ్ంబునం జనినవారు
నిజేచాఛ్వశంబున నిరరగ్ళ గమనులై బర్హామ్ండంబు భేదించి, వైషణ్వ పదారోహణంబు సేయువాఁడు నిరభ్యుండై మెలల్న
లింగ

దేహంబునఁ

జలాతమ్కతవ్ంబున

బృథివాయ్తమ్కతవ్ంబు
రసనేందిర్యంబున

నొంది,

యటిట్

రసంబును,

పృథివాయ్తమ్కతవ్ంబున
దేజోరూపకతవ్ంబున

ఘార్ణంబున
దరశ్నంబున

గంధంబును,
రూపంబును,

సమీరణాతమ్కతవ్ంబున దేహంబున సప్రశ్నంబును, గగనాతమ్కతవ్ంబున శర్వణంబున శబద్ంబును, నతికర్మించి
భూతసూకేష్మ్ందిర్య

లయసాథ్నంబైన

యహంకారావరణంబున

సంపార్పుత్ం

డై,

యందు

మనోమయంబును,

దేవమయంబును నైన సాతివ్కాహంకార గమనంబున మహతత్తత్వ్ంబు సొచిచ్, గుణతర్యంబున లయించి, పర్ధానంబు
నొంది, పర్ధానాతమ్కతవ్ంబున దేహంబును, నుపాధి పరంపరావసానంబునం బర్కృతిం బాసి యానందమయుండై,
యానందంబునం బరమాతమ్రూపంబైన వాసుదేవ బర్హమ్ంబునందుఁ గలయు"నని చెపిప్ వెండియు నిటల్నియె. [2-32]
చేసుకునన్ పుణయ్ం వలల్ బర్హమ్లోకం చేరేవారు అది పూరత్యేయ్దాకా ఏదో అధికార విశేషం పొందుతారు. అయితే
భగవంతుడి చరణారవిందాలే కావాలనుకునేవారికి ఉపాధి పరంపరలనీన్ ముగిసాక అనిన్ రకాల దేహాలనీ విడిచి
పరమాతమ్ సవ్రూపం అయిన బర్హమ్ంలో లీనమౌతాడు. ఇటువంటివారికే జనమ్ పరంపర నుండి విముకిత్.
ఆ.

పరమ భాగవతులు పాటించు పథ మిది
యీ పథమున యోగి యేఁగెనేని
మగుడి రాఁడు వాఁడు మఱి సంశయము లేదు
కలప్శతము లైనఁ గౌరవేందర్!

[2-33]

పరమభాగవతులు పాటించే దారి ఇదే. ఈ దారిలో వెళిళ్న యోగులు – ఎనిన్ వందల కలాప్లు జరిగినా సరే
వెనకిక్ తిరిగి వచేచ్ పర్శేన్ లేదు. ఈ పదయ్ంలో ‘వెనకకి రాడు’ అనే పదం గురిత్ంచారా? మగుడి – వెనకకి. ఈ తిరిగి
వచేచ్/రాని విషయం మనం భగవదీగ్తలో కూడా చూడవచుచ్.
అగిన్రోజ్య్తి రహః శుకల్ షణామ్సా ఉతత్రాయణం
తతర్ పర్యతా గఛఛ్ంతి బర్హమ్ బర్హమ్విదో జనాః
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ధూమో రాతిర్ సత్థా కృషణ్ః షణామ్సా దకిష్ణాయణం
తతర్ చాందర్మసం జోయ్తిరోయ్గీ పార్పయ్ నివరత్తే

[అక్షర పరబర్హమ్ యోగం 24, 25]

అగిన్, జోయ్తి, దినము, శుకల్ పక్షము, ఆరుమాసాలు అయిన ఉతత్రారాయణం అనే దేవమారగ్ంలో పర్యాణించే
పరమేశవ్రోపాసకులు ఎపప్టికీ తిరిగిరాని బర్హామ్నిన్ చేరుకుంటునాన్రు. ధూమము, రాతిర్, కృషణ్పక్షము, మరో
ఆరుమాసాలైన దకిష్ణాయనం అయిన పితృమారగ్ంలో పయనించేవారు చందర్లోకానికి వెళిళ్ ఈ సంసారానికి తిరిగి
వసుత్నాన్రు. గమనించారా? ఉతత్రాయణం, దకిష్ణాయనం లో వెళేళ్ ‘పరమేశవ్రోపాశకులకే’ (బర్హమ్విధో జనాః/యోగీ
పార్పయ్) ఇవి వరిత్ంచేది అని సప్షట్ంగా చెపుత్నాన్డు. మనలాంటి మామూలు జనాలకి కాదు. మనలాంటి వారికి అనేక
జనమ్లు అలా సంపార్పత్మౌతూనే ఉంటాయి, చేసుకునన్ పాపపుణాయ్ల బటీట్ వెంటవచేచ్ కరమ్లని బటీట్.
ఈ నెల వాయ్సం ముగించే ముందు పరమహంస యోగానందగారు ‘ఒక జీవికి ముకిత్ కలగాలంటే ఎనిన్ జీవితాలు
గడపాలి?’ అనే పర్శన్కి ఇచిచ్న సమాధానం చూదాద్ం. ఆయన చెపప్డం పర్కారం అరవై లక్షల జీవితాలు పటట్వచుచ్ట.
వీటిలో అనీన్ మానవ జీవితాలు కాకపోయినా దాదాపు కొంచెంలో కొంచెం లెకక్పెటుట్కోవచుచ్ ఒకొక్కరికి ఎనిన్
సంవతస్రాలు పడుతుందో ముకిత్ రావడానికి. ఈ జీవితమే ఇలా ఉంది; ముందెనిన్ కషాట్లు పడాలో అనే జాఞ్నం వచాచ్క
భగవంతుడి గురించి ఆలోచించే జిజాఞ్స మొదలౌతుంది. అ తరావ్త సనాయ్సం, భగవంతుడి గురించి వెదుకులాట,
దెబబ్లాటలు, వాదనలూ అనీన్ అయాయ్క ఇవనీన్ వృధా అని తెలిసి భకిత్తో పరమేశవ్రుణిణ్ శరణు వేడుకోవడం. అపుప్డు
నిజమైన యోగమారగ్ంలో పడతాం. అకక్డనుంచి మరెనిన్ జనమ్లు ఎతాత్లో అనేది ఎవరికీ తెలియని చిదంబర రహసయ్ం.
వచేచ్ వాయ్సంలో భగవంతుణిణ్ చేరుకోవడానికి సులభమైన మారగ్ం ఏమిటో శుకమహరిష్ మాటలోల్నే చూదాద్ం.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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