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భాగవతం వినడానికి పరీకిష్తుత్ మనసులో అనీన్, అందరీన్ సనయ్సించి సిదధ్మయాయ్డు కదా, ఇపుప్డు కధ 
పార్రంభించే ముందు ఏమి చేసేత్ మంచిదో చెపుత్నాన్డు శుకమహరిష్.  దీనరధ్ం ఏమిటంటే ‘నేను’ అనేది వదులుకోవాలి. 
ఎంత మంచి పని చేసినా ‘నేను చేసాను/చేసుత్నాన్ను’ అనే అహంకారం వదిలించుకోవాలి.  

చ. తపములఁ జేసియైన, మఱి దానము లెనిన్యుఁ జేసియైన, నే 
జపములఁ జేసియైన, ఫలసంచయ మెవవ్నిఁ జేరప్కునన్ హే 
యపదములై దురంతవిపదంచితరీతిగ నొపుప్చుండు; న 
యయ్పరిమితున భజించెద నఘౌఘనివరత్ను భదర్కీరత్నున.    [2-62] 

 తపసుస్ చేసినా జపం చేసినా, దానాలు ఎనిన్ చేసినా సరే ఆ ఫలం భగవంతుడి అరిప్ంచకపోతే నిషఫ్లం 
అవుతుంది. అంటే ఈ కధ నా చేత చెపిప్ంచడం, ఆ చెపప్డం వలల్ వచేచ్ ఫలితం కూడా ఆయనదే సుమా అని నిఘూఢంగా 
చెపుత్నాన్డు. ఇదే భగవదీగ్తలో చెపిప్న కరమ్ఫల తాయ్గం అనేది. దీనేన్ రామకృషుణ్లు మరింత సులభంగా చెపుత్నాన్రు 
చూడండి. “ఒకచేతోత్ భగవంతుణిణ్ గటిట్గా పటుట్కుని రెండో చేతోత్ నీ పనులనీన్ చేసూత్ ఉండు. ఎపుప్డైతే నువువ్ పని పూరిత్ 
చేసావో, అపుప్డు రెండుచేతులూ ఆయనకే జోడించు.” కరమ్ చేయడం ఎవరికీ తపప్దు కనక ఇదే సులభమైన పదధ్తి.   

క. శీర్పతియు, యజఞ్పతియుఁ, బర్ 
జాపతియున, బుదిధ్పతియు, జగదధిపతియున, 
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భూపతియు, యాదవశేర్ 
ణీపతియున, గతియునైన నిపుణు భజింతున.     [2-65] 

 
 లకీష్ వలల్భుడు, యజాఞ్నికి అధిపతి, పర్జలని పుటిట్ంచే పర్జాపతి, మనకి కలిగే బుదిధ్కి, ఈ జగతుత్ అంతటికీ 
(జగదధిపతి), అందరికీ కూడా పతీ, గతీ అయినవాడు శీర్హరి. ఇంతా చేసేత్ ఆయన ఎవరు? ఎలా ఉంటాడు? ఆయనిన్ 
కనుకోక్వడం ఎలా? గుణాలతో ఉనాన్డని కొంతమందీ, నిరుగ్ణ బర్హమ్ం అని కొంతమందీ అంటునాన్రు కదా, ఎలా 
తెలుసుకోవడం సులభం? ఆ విషయం కూడా చెపప్బోతునాన్డు.  ఈ పదయ్ం లో పోతన ‘పతి’ అనే పదంతో రకరకాలుగా 
ఎలా ఆడుకునాన్డో గమనించారా? చివరిపాదంలో పతి అనేదానిన్ కొంచెం మారిచ్ వీళళ్ందరికీ గతి కూడా భగవంతుడే 
అని ఎంత లాఘవంగా చెపాప్డో, గమనించండి.  
 

మ. అణువో? గాక కడున మహావిభవుఁడో? యచిఛ్నున్ఁడో? ఛినున్ఁడో?  
గుణియో? నిరుగ్ణుఁడో? యటంచు విబుధుల గుంఠీభవతత్తత్వ్మా 
రగ్ణులై యే విభుపాదపదమ్ భజనోతక్రష్ంబులం దతత్వ్ వీ 
క్షణముం జేసెద; రటిట్ విషుణ్ఁ, బరమున, సరావ్తుమ్ సేవించెదన.    [2-66] 

 
 సరే, ఇపుప్డా శీర్హరి, భగవంతుడు ఎవరు? విచిఛ్నన్ం కాని అణువా? లేకపోతే విశవ్మంతా వాయ్పించి ఉనన్ 
సరేవ్శవ్రుడా? తిర్గుణాలతో ఉనన్వాడా? లేకపోతే వీటికి అతీతుడైన గుణం లేనివాడా (నిరుగ్ణుడో)? ఇలా అనుకుంటూ 
ఏమీ తేలుచ్కోలేక చివరకి భగవంతుడి పాదాలని నముమ్కుని ఆయన తతత్వ్ సవ్రూపానిన్ గురిత్సుత్నాన్రో ఆటువంటి 
సరావ్తుమ్ణిణ్ తలుచుకుంటునాన్ను అంటునాన్డు శుకుడు.  ఈ పదయ్ం బటిట్ చూసేత్ మనకి తెలిసేదేమంటే – ఎనిన్ వాదనలు, 
ఎంత అనేవ్షణ చేసినా భగవంతుడనేవాడు ఇలా ఉంటాడు అని తెలుసుకోవడం అసంభవం. అటువంటివనీన్ చేశాక 
ఏమిటి మనకి తెలిసేది? ‘మనకేమీ తెలియదు’ అనేది మాతర్మే. అందువలల్ భగవంతుణిణ్ చేరడానికేమిటి మారగ్ం? 
శరణాగతి – ఇదే ‘భగవంతుడి పాదాలని నముమ్కుని ఆయన తతత్వ్ సవ్రూపానిన్ గురిత్ంచడం’ అంటే.  

 
మ. అవిరోధంబున నీవు ననన్డుగు నీ యరథ్ంబు మున బర్హమ్ మా 

ధవుచేతన విని నారదుం డడిగినం దథయ్ంబుగాఁ జెపెప్; మా 
నవలోకేశవ్ర! నారదుండు వెనుకన నాకుం బర్సాదించె; సం 
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శర్వణీయంబు, మహాదుభ్తంబు వినుమా, సందేహవిచేఛ్దివై.    [2-71] 
 
 నువువ్ అడిగిన పర్శేన్ నారదుడు బర్హమ్ ని అడిగాడు – అవయ్కుత్డైన భగవంతుడు ఈ పర్పంచానిన్ ఇలా పుటిట్ంచి 
లయం చేయడానికీ, వివిధమైన వారిని తలో పనీ చేయడానికీ నియమించడానికి ఏమిటి కారణం? అలాచేసేత్ ఆయనకి 
ఏమిటి లాభనషాట్లు అంటూ. అది బర్హమ్కి మాతర్ం ఎలా తెలిస్ందంటావో అని చెపుత్నాన్ను. ఆదిలో సృషిట్ ఎలా చేయాలో 
తెలియనపుడు బర్హమ్ చేసిన తపసుస్ ఫలించాక ఆయన భగవంతుడి నోట వినన్దే ఆ విషయం. దాని పర్కారం నారదుడు 
అడుగుతునాన్డు బర్హమ్ని ఈ విషయం.  
 

మ. చతురాసుయ్ండవు; వేలుప్ బెదద్వు; జగతస్రాగ్నుసంధాయి; వీ 
శుర్తిసంఘాతము నీ ముఖాంబుజములన శోభిలుల్ శబాద్రథ్ సం 
యుతమై, సరవ్ము నీకరామలకమై యుండుంగదా; భారతీ 
సతి యిలాల్లఁట నీకు; నో జనక నా సందేహముం బాపవే.    [2-73] 
 

 నువువ్ నాలుగుముఖాలు కలవాడివి (దీనిని నాలుగు దికుక్లలో జరిగేది తెలుసుకునే వాడు అనుకోవచుచ్), 
దేవతలకి (వేలుప్లకి) పెదద్వాడివి. వేదాలనీన్ (శృతులు) నీ నాలుగు మొహాలలో శోభిలుల్తూ ఉంటాయి. వీటి శబాద్రాధ్లు, 
సరవ్మూ కూడా నీకు అరచేతిలో ఉసిరిపండులాగా (కర+అమలకమై) ఉనాన్యి. దీనికితోడు సరసవ్తి నీకు ఇలాల్లు. 
అందువలల్ నా సందేహం తీరచ్డానికి నువేవ్ సమరుధ్డివి.  వేదం సంగతి ఎందుకు పెటాట్డు ఈ పదయ్ంలో? వేదాలలో చెపిప్న 
నిరుగ్ణుడు, భగవంతుడూ ఒకరే కాబటిట్, ఆ వేదాలు చేతోత్ పటుట్కుని బర్హమ్ ‘నేను కాదు’ ఈ పని చేసేది అంతా ఈ వేదాలు 
నాకు ఇచిచ్న భగవంతుడే అంటూ సృషిట్ చేయడం మొదలుపెటాట్డు కాబటిట్. ఈ విషయం భగవంతుడు దకుష్డికి 
కనిపించినపుప్డు చెపప్డంలో కూడా చూసాం ముందు వాయ్సాలోల్ (నిగమంబు మతస్వ్రూపంబు – వేదమే నా సవ్రూపం). 
అదలా ఉంచితే శాసాత్ర్లనిన్ంటికీ మూలమైన సరసవ్తి కూడా బర్హమ్కి భారయ్ కనక ఆయనకి తెలియనిది ఉండడం 
అసంభవం కదా? అందువలల్ నా సందేహం తీరచ్డానికి నువేవ్ సమరుధ్డివి అంటూ నారదుడు అడుగుతునాన్డు.  

శా. పార్రంభాది వివేక మెవవ్ఁ డొసగుం? బార్రంభ సంపతిత్ కా 
ధారం బెయయ్ది? యేమి హేతువు? యదరథ్ం బే సవ్రూపంబు? సం 
సారానుకర్మ మూరణ్నాభి పగిదిన సాగింతు వెలల్పుప్డుం 
భారం బెనన్ఁడు లేదు; నీ మనువు దుషార్ప్పంబు వాణీశవ్రా!    [2-74] 
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 ఈ జగతుత్ని సృషిట్ంచే వివేకం నీకు ఎవరిసుత్నాన్రు? దీనికి ఆధారం ఏమిటి, కారణం ఏమిటి? హేతువు అలా 
ఉంచితే దీనికి సృషిట్కి అరధ్ం/పర్యోజనం ఏమిటి? ఈ సంసారానిన్ పుటిట్ంచడానికి సాలెపురుగులాగా (ఊరణ్నాభి), ఇదో 
తలకెతుత్తునన్ బరువు అనుకోకుండా, అవిశార్ంతంగా శర్మిసుత్నాన్ నీకు అసలు శర్మ అనేది పడుతునన్టుట్ లేదు. ఇదంతా 
వింతగా ఉంది కదా?  
 

శా. నాకుం జూడఁగ నీవు రాజ వనుచునాన్ఁడన యథారథ్సిథ్తిన 
నీకంటెన ఘనుఁ డొకక్ రాజు గలఁడో? నీ వంతకున రాజవో?  
నీకే లాభము రాఁదలంచి జగముల నిరిమ్ంచె? దీ చేతనా  
నీకం బెందు జనించు నుండు నడఁగున? నికక్ంబు భాషింపుమా.   [2-75] 

 
 నాకు కనిపించే నువేవ్ ఈ విశావ్నికి రాజువి అనుకుంటునాన్ను యదారథ్ంగా. అయితే వాసత్వంగా నీకో పర్భువు 
ఉనాన్డంటావా? ఉంటే ఆయన ఎకక్డునాన్డు? నీకేమిటి ఈ విశావ్నిన్ నిరిమ్ంచడం, లయం చేయడం వలల్ లాభం? ఈ 
జీవం అంతా ఎకక్డ పుటిట్ ఎకక్డ లయం అవుతోంది? నిజం చెపుప్.  
 

శా. అంభోజాసన! నీకు నీశుఁడు గలం డంటేనిఁ; దతప్క్షమం 
దంభోజాతభవాండ మే విభుని లీలాపాంగ సంయుకిత్ చే 
సంభూతం; బగు వరత్మాన మగు; సంఛనన్ం బగుం; దదివ్భున 
సంభాషింపఁగ వచుచ్నేఁ? దలఁప నే చందంబువాఁ డాకృతిన?    [2-77] 

 
వ. దేవా భూతభవిషయ్దవ్రత్మానంబు లగు వయ్వహారంబులకు నీవ వలల్భుండవు; నీ యెఱుంగని యరథ్ం బొండెదిద్యు లేదు; 
విశవ్పర్కారంబు వినిపింపు" మనిన విని వికసితముఖుండై విరించి యిటల్నియె  [2-79] 
 
 నీకే కనక ఒక పర్భువు ఉనాన్డంటే ఆయన ఎలా ఉంటాడు? ఈ బర్హామ్ండం ఏ విభుడి లీలాపాంగ సంయుకిత్ చేత 
పుటిట్, పర్భవించి, లయం అవుతోంది? ఆ విభుడి గురించి తెలుసుకోవచాచ్? ఆయన సవ్రూపం ఎటువంటిది? భూత 
భవిషయ్తుత్లనీ, వరత్మానాలనీన్ తెలిసినవాడవు; నీకు తెలియని విషయం ఉండబోదు కదా. అందువలల్ నేను అడిగిన ఈ 
విశవ్ం పర్కారం ఎలా ఉందో చెపుప్. ఇలా అడిగేసరికి నవువ్తూ బర్హమ్ (విరించి) నారదుడికి సమాధానం చెపుత్నాన్డు.  
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క. రారా బుధులు; విరకుత్లు 

గారా; యీ రీతి నడుగఁగా నేరరు; వి 
సేమ్రావహము భవనమ్త 
మౌరా! నా విభుని మరమ్మడిగితి వతాస్!      [2-80] 

 
 నా దగిగ్రకి ఎంతో మంది విజుఞ్లు (బుధులు), విరకుత్లు (వైరాగయ్ం ఉనన్వారు) వసూత్ ఉంటారు కానీ ఎవరూ 
కూడా ఈ విధంగా భగవంతుణిణ్ గురించి అడిగినవారు లేరు. నాకే విభుడైన భగవంతుడి గురించి అడిగావు.  
 

శా. నానా సాథ్వరజంగమపర్కరముల నా యంత నిరిమ్ంప వి 
జాఞ్నం బేమియు లేక తొటుర్పడ నిచచ్న నాకు సరావ్నుసం 
ధానారంభ విచక్షణతవ్ము మహోదారంబు గా నిచెచ్ ము 
నేన్ నా యీశవ్రు నాజఞ్ఁ గాక జగముల నిరిమ్ంప శకుత్ండనే?   [2-81] 

 
 చరాచర పర్పంచానిన్ నిరిమ్ంచడానికి నాకు జాఞ్నం ఏమీ లేనపుప్డు, ఏమి చేయాలో తొటుర్పడుతూంటే సృషిట్ 
పార్రంభించడానికి కావాలిస్న విచక్షణని మాహా ఉదారంగా ఇచాచ్డు భగవంతుడు. అది గానీ లేకపోతే ఈ జగాలనిన్ంటినీ 
నిరిమ్ంచే శకిత్ నాకెకక్డిది? విషయం గమనించారా? బర్హమ్తో సహా ఎవరూ కూడా ఈ పని ‘నేను’ చేసుత్నాన్ను 
అనుకోవడం లేదు. అదే అహంకారం పోవడం అంటే. చేసేదీ చేయించేదీ అనీన్ భగవంతుడే. ‘నేను’ అనేదే లేదు. ఇదే 
మొదటోల్ చెపిప్న “హరి మయము విశవ్మంతయు, హరి విశవ్మయుండు …” అనే విషయం.  
 

మ. వినుమీ; యీశవ్రు దృషిట్మారగ్మున నావేశింప శంకించి సి 
గుగ్న సంకోచము నొందు మాయవలనం గుంఠీభవతర్ప్జఞ్చే 
నను లోకేశవ్రుఁ డంచు మొర్కుక్ మతిహీనవార్తముం జూచి నే 
ననిశంబున నగి ధికక్రింతు హరిమాయాకృతయ్ మంచున సుతా!   [2-83] 
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 ఈశవ్రుడి పధంలో పర్వేశించడానికి ‘మాయ’ అనేది సిగుగ్తో కుచించుకుపోతుంది. కానీ ఈ మాయలో పడిన, 
జనం ననేన్ లోకేశవ్రుడనుకుంటూ మూరఖ్ంగా (మతిహీనవార్తమన) మొకుక్తూ ఉంటారు. వీళళ్ని చూసి ఇదంతా ఆ 
భగవంతుడి లీలే కదా అని నేను నవువ్కుంటూ ఉంటాను.   
 
 తనని కోరికల కోసం మొకక్డం అనే విషయం ఉపోదాఘ్తంగా చెపుత్నాన్డు బర్హమ్ నారదుడితో; ఎందుకంటే 
ముందు చెపప్బోయే  కధలోల్ హిరణాయ్క్ష, హిరణయ్కశిపులు తనకోసం తపసుస్చేసి వరాలు పొందడం, ఆ వరాల వలేల్ చావు 
కొని తెచుచ్కోవడం అవీ చెపప్డానికి. వచేచ్ వాయ్సంలో సృషిట్ కర్మం ఎలా జరుగుతుందో చెపప్డం చూదాద్ం.  
 
 
     పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      

COMMENTS 

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

