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కిర్తం నెల వాయ్సంలో యోగులు పరబర్హామ్నిన్ జేరుకునేదారీ, ఎవరు ఎలా వెళేత్ వెనకిక్ తిరిగి వసాత్రో, ఎవరు రారో
చెపాప్క పరీకిష్తుత్కి ఇంకా సులభమైన మారగ్ం చెపుత్నాన్డు శుకయోగి. ఎందుకంటే, మనలాంటి వాళళ్కోసమే. అందరం
యోగులం అయియ్ బర్హమ్రంధర్ం గుండా ముకిత్ పొందడం అసంభవం కనక.
వ. వినుము; నీ వడిగిన సదోయ్ముకిత్యుఁ గర్మముకిత్యు ననియెడు నీ రెండు మారగ్ంబులు వేదగీతలందు వివరింపబడియె;
వీనిం దొలిల్ భగవంతుం డైన వాసుదేవుండు బర్హమ్చేత నారాధితుండై చెపెప్; సంసార పర్విషుట్ండైన వానికిఁ దపోయోగాదు
లయిన మోక్షమారగ్ంబులు పెకుక్లు గల; వందు భకిత్మారగ్ంబు కంటె సులభంబు లేదు.

[2-34]

మొదటోల్ బర్హమ్కి సృషిట్ ఎలా చేయాలో తెలియనపుడు తపసుస్ చేసాడు కదా, అపుప్డు భగవంతుడు కనిపించి
చెపాప్డు ఈ విషయం. ఈ సంసారంలో చికుక్కునన్వాళళ్కి అనేక మారాగ్లునాన్యి మోక్ష సాధనకి. వీటినే మనం జాఞ్న,
కరమ్, భకిత్, రాజ యోగాలు అంటునాన్ం ఇపుప్డు. వీటిలో అనిన్ంటికనాన్ సులభం భకిత్ మారగ్ం. మిగతా మారాగ్లలో కొనిన్
కషాట్లునాన్యి, అవి అందరికీ సరిపడకపోవచుచ్.
మ.

విను, మంభోజభవుండు మునున్ మదిలో వేదంబు ముమామ్ఱు ద
రశ్న యజఞ్తవ్ముతోడ నెంతయుఁ బరామరిశ్ంచి, మోక్షంబు ద
కిక్న మారగ్ంబుల వెంట లే దనుచు భకిత్ం జింత సేసెన జనా
రద్ను నాతామ్కృతి నిరివ్కారుఁ డగుచుం దనామ్రగ్ నిరేణ్తయై.
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బర్హమ్ (అంభోజభవుండు, పదమ్ంలో పుటిట్నవాడు) మనసులో వేదాలని దరిశ్ంచి చూసాక మోక్షం కోసం భకిత్
మారగ్ం కంటే మరో మంచిది లేదని తెలుసుకుని అదే మారగ్ంలో భగవంతుణిణ్ ధాయ్నించాడు.
క.

కామింపకయును సరవ్ముఁ
గామించియునైన ముకిత్ఁ గామించి తగన
లో మించి పరమపురుషుని
నేమించి భజించుఁ దతత్వ్నిపుణుం డధిపా!

[2-39]

మనుషులోల్ ఏదో ఒకటి కోరుకునేవారుంటారు, కానీ ఏదీ కోరుకోని వారు, ముకిత్ కోసం మాతర్మే పరమేశవ్రుణిణ్
కొలుసూత్ ఉంటారు. ఈ విషయం ఇంతకు ముందు వాయ్సాలోల్ చూసాం కదా. బుదుధ్డు, రామకృషుణ్లూ చెపేప్ది కూడా ఇదే.
ఏమిటి మన దుఃఖానికి కారణం అంటే కోరిక. కోరిక తీరకపోతే దుఃఖం ఉండనే ఉంది. తీరితే మరో కోరిక
ఉదయించడం, అది కూడా తీరిన తరావ్త మరొకటి బయలేద్రడం జరుగుతుంది. అనిన్ కోరికలూ తీరడం అసంభవం
కాబటిట్ మిగిలేది దుఃఖం. అందుకే చెపాత్రు వివేకానందులు, “దేనినీ కోరవదుద్. ఆఖరికి భగవంతుణిణ్ కానీ, మోకాష్నిన్ కానీ
కోరవదుద్. భగవంతుణిణ్ నిరంతరం గురుత్పెటుట్కోండి. మిగతావనీన్ ఆయనే చూసాత్డు.”
మ.

అమరేందార్దులఁ గొలుచ్భంగి జనుఁడా యభాజ్కుష్ సేవింపఁగా
విమలజాఞ్న విరకిత్ ముకుత్ లొదవున, వేయేల భూనాథ! త
తక్మలాధీశ కథాసుధారస నదీకలోల్లమాలా పరి
భర్మ మెవావ్రికినైనఁ గరణ్యుగళీపరవ్ంబు గాకుండునే?"

[2-40]

అయినా, ఇందుర్ణీణ్, మిగతా దేవతలనీ కొలిచి ఏదో ఒకటి పొందుతునాన్ం, అలాగే భగవంతుణిణ్, కమలాధీశుణిణ్
కొలిసేత్ విరకిత్, జాఞ్నం, ముకీత్ లభిసాత్యి కదా? అందులోనూ హరి కధలు చెవులకి అమృతం (గరణ్యుగళీపరవ్ంబు) కదా?
క.

తూలెడి కూఁకటితోడను
బాలురతో నాడుచుండి బాలయ్మున మహీ
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పాలుఁడు హరిచరణారచ్న
హేలాలసుఁ డగుచు నుండె నెంతయు నియతిన.

[2-45]

ఈ భాగవతం వినే పరీకిష్తుత్ ఎటువంటివాడంటే, తూలిపడే జులపాల జుటుట్తో ఉనన్పప్టినుండే కృషుణ్డి గురించి
వినన్వాడు కనక ఎపుప్డూ భగవంతుడి పాదపదామ్లనే అరిచ్ంచేవాడు. అటువంటివాడికే భాగవత కధ చెపప్డం. దీనికి
ఇంకా వివరణ ఇసుత్నాన్డు. పరీకిష్తుత్ పుటిట్నపుప్డే పార్ణం లేకుండా పుటాట్డు కదా, అశవ్తాథ్మ వేసిన బర్హమ్శిరోనామకాసత్రం
వలల్? అలా పుటిట్నవాడికి కృషుణ్డు [పాండవులకిచిచ్న మాట పర్కారం] పార్ణం పోసాడు. అందువలేల్ పరీకిష్తుత్ పరమ
భాగవతుడు అని భాగవతంలో అంటాడు, పోతన.
అయితే భగవంతుడి గురించి తెలియని మన లాంటి వాళల్ బతుకులు ఎలా ఉంటాయనేది చెపుత్నాన్డిపుప్డు. ఇదే
విషయం వివేకానందులు కూడా చూచాయగా చెపాత్రు. “భగవంతుడునాన్డా లేదా అనే విషయం వదిలిపెటట్ండి.
ఆతమ్జాఞ్నం అనే ఒక మహోతత్రమైన తెలుసుకునేది ఉందని గురిత్ంచి దానిన్ వెదకడానికి పర్యతన్ం చేయండి. అది అందితే
సంతోషం. అందకపోయినా ఏమీ బాధపడే అవసరం లేదు ఎందుకంటే, పశువులాల్ తిని తిరుగుతూ బతకడం కంటే
మహోతత్రమైన సతాయ్నిన్ వెతుకుతూ దేహం చాలించడం ఎనోన్ రెటుల్ మేలు.”
సీ.

అలరు జొంపములతో నభర్ంకషంబులై
బర్దుకవే వనములఁ బాదపములు?
ఖాదన మేహనాకాంక్షలఁ బశువులు
జీవింపవే గార్మసీమలందు?
నియతిమై నుచాఛ్వ్స నిశాశ్వ్స పవనముల
పార్పిత్ంపవే చరమ్భసిత్కలును?
గార్మసూకరశునకశేర్ణు లింటింటఁ
దిరుగవే దురోయ్గదీనవృతిత్?

తే.

[2-49]

నుషట్రఖరములు మోయవే యురుభరములఁ?
బుండరీకాకుష్ నెఱుఁగని పురుషపశువు
లడవులందు, నివాసములందుఁ బార్ణ
విషయభరయుకిత్తో నుంట విఫల మధిప!
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అడవులోల్ ఆకాశానిన్ (అభర్ంకషంబులై) అంటుతూ చెటుల్ (పాదపములు) పెరుగుతునాన్యి. పశువులు తిండీ,
మైధునం అనే కాంక్షలతో గార్మాలోల్ బతుకుతునాన్యి. కొలిమి దగిగ్రవాడే తితుత్లు (చరమ్ భసిత్కలు) కూడా గాలి
పీలుసుత్నాన్యి బయటకీ వెలుపలకీ. ఊళల్లో ఉండే కుకక్లూ పందులూ ఇంటింటికీ తిరిగి దీనంగా తిరుగుతునాన్యి
తిండి కోసం. ఒంటెలూ గాడిదలూ కూడా బరువులు మోసుత్నాన్యి జీవితం తిరగడం కోసం. భగవంతుడి గురించి
తెలుసుకోకపోతే మనిషి జీవితం కూడా ఈ పైన చెపిప్న వాటి బర్తుకులాల్గానే వయ్రధ్ం.
ఆ.

సుతుల హితుల విడిచి, చుటాట్ల విడిచి, యి
లాల్లి విడిచి, బహు బలాళి విడిచి
రాజు హృదయ మిడియె రాజీవనయనుపై
ధనము విడిచి, జడుడ్ఁదనము విడిచి.

[2-53]

శుకమహరిష్ ఇలా చెపేప్సరికి పరీకిష్తుత్ చుటాట్లనీ, సుతులనీ, హితులనీ అనీన్ విడిచిపెటిట్ భాగవతం వినడానికి
ఉదుయ్కుత్దయేయ్డు. చినన్పప్టినుండే హరిభకిత్ ఉనాన్ సరే ఇపప్టివరకూ ఎందుకు ఇలా చేయలేదో ఒకసారి ఆలోచిదాద్ం.
పరీకిష్తుత్ రాజు కదా? ఆ కారయ్కలాపాలోల్ ఉనాన్డు. అదీగాక తగిలిన శాపం మనసులో తొలుసోత్ంది కాబోలు. ‘సరిగాగ్
వారంలో పోతావు నువువ్’ అని ఎవరైనా చెపాప్రనుకోండి ఎలా ఉంటుంది? అటువంటి మరణ భయం, వాయ్కులత ఉనన్
వాడికి శుక మహరిష్ అంతటివాడు తపప్ ధైరయ్ం కలిగిచలేడు కదా? అందుకే ముందు చెటల్కంటే, పశువులకంటే మనిషి
అధికం కనక మనసు భగవంతుడి మీద పెటాట్లి అని చెపాప్డు శుకుడు. అంత చెపాప్క ఇంక ఇపప్టివరకూ మనకూడా
ఉనన్ ఏదీ మనతో రాదని తెలిసి వచిచ్ంది. ఇదే సనాయ్సానికి (అనీన్ వదులుకోవడానికి) కారణం.
వ. ఇటుల్ మృతుయ్భయంబు నిరసించి, ధరామ్రథ్కామంబులు సనయ్సించి, పురుషోతత్ము నందుఁ జితత్ంబు వినయ్సించి,
హరిలీలా లక్షణంబు లుపనయ్సింపు మను తలంపున నరేందుర్ం డిటల్నియె.
సీ.

[2-54]

ఈశుండు హరి విషుణ్ఁడీ విశవ్మే రీతిఁ
బుటిట్ంచుఁ రకిష్ంచుఁ బొలియఁ జూచు?
బహు శకిత్ యుతుఁడగు భగవంతుఁ డవయ్యుఁ
డాది నే శకుత్ల నాశర్యించి
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బర్హమ్ శకార్ది రూపముల వినోదించెఁ?
గర్మముననో యేక కాలముననొ
పర్కృతి గుణంబులఁబటిట్ గర్హించుట?
నేకతవ్ముననుండు నీశవ్రుండు
ఆ.

[2-56]

భినన్మూరిత్ యగుచుఁ బెకుక్ విధంబుల
నేల యుండు? నతని కేమి వచెచ్
నుండకునన్ఁ? దాపసోతత్మ! తెలుపవే;
వేడక్ నాకు సరవ్వేది వీవు."

[2-56.1]

భగవంతుడి మీదకి దృషిట్ మరలచ్గానే ఏమైంది? అపప్టివరకూ సముదర్ంలో కొటుట్కుపోతునన్వాడికి ఏదో
పటుట్కోవడానికి ఆసరా దొరికింది. ఆపద నుంచి ఎలాగా తపిప్ంచుకోలేము అని తెలిసినపుప్డు మరో విధం ఏమిటంటే ఆ
ఆపద తరావ్త ఏం చేయొచుచ్ అనేది – ఇదే పరీకిష్తుత్కు దొరికిన ఆసరా, శుకమహరిష్ దావ్రా. మనసులో అందరీన్
సనయ్సించి ఇపుప్డు అడుగుతునాన్డు.
భగవంతుడు ఈ విశావ్నిన్ ఎలా పుటిట్ంచి, పోషించి, లయం చేసూత్ ఊంటాడు? ఆయన అవయ్యుడు అంటునాన్రు
కదా అనేకమందిని సృషిట్ంచి, అనేక రూపాలోల్ ఎలా వినోదిసూత్ ఉంటాడు? ఏకతవ్ంతో ఉండే ఈశవ్రుడు భినన్మూరుత్లతో
ఎందుకు ఉండాలి? అలా ఉంటే ఆయనకి ఏమిటి లాభం? లేకపోతే ఏమిటి నషట్ం? దీనికి సమాధానం చూసే ముందు ఒక
విషయం గమనిదాద్ం.
మనం ఎవరోన్ చూడాడ్నికి వెళాళ్ం – ఆయన నటుడో, సావ్మిగారో లేక డబుబ్నన్ పెదాద్యనో కావచుచ్. ఏదో
మాటాల్డాలి కనక నోరు విపిప్ అడుగుతాం. ఆ అడగడంలో కుతూహలం తపప్ ఆయన చెపేప్దానికి లోబడి ఉందామని
గానీ ఆయన చెపేప్ది మనకి ఏదో ఉపయోగిసుత్ందని కానీ అడగం కదా? ఈ అడగడం కూడా చుటూట్ ఉనన్ మిగతా జనం
మనలని గమనించాలనే. ఇది దాదాపు నూటికి తొంభై మంది చేసే పని. అందుకే రమణ మహరుష్లంతటి వారు ఎవరైనా
వసేత్ ఓ సారి వాళల్కేసి చూసి ఏమీ మాటాల్డే వారు కాదు. కుతూహలం వేరు, తెలుసుకోవడానికి నిజమైన జిజాఞ్స వేరు
కనక వాళుళ్ సరైన వారికే సమాధానం చెపాత్రు. ఇకక్డ పరీకిష్తుత్ నిజంగా అనీన్ సనయ్సించి మహరిష్ ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2021

ȥ¤v̂ §ϒɏχ

6

వినడానికి. అందుకే శుకమహరిష్ లోతుగా ఆయనకి కావాలిస్ంది చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు. చెపేప్టపుప్డు వినే ఎవరికీ
మనసులో వికారాలు దొరల్కుండా, బాగా చెపాప్లంటే, “నేను చెపుత్నాన్ను,” అనేది ఉండకూడదు. నా చేత భగవంతుడే
చెపిప్సుత్నాన్డు అనే భావం బలంగా ఉంటే కధ దానికదే సరిగాగ్ వసుత్ంది. అందువలల్ ముందు శుకమహరిష్ చేసే
పనేమిటంటే, తన చేత ఈ భాగవత కధ చెపిప్ంచే భగవంతుడికి నమసక్రించడం. అంటే మనకి తెలియని, మనని ఆడించే
శకిత్ ఏదైతో ఉందో, ఆ శకిత్ని – దానిన్ భగవంతుడనండి, హరి అనండి, ధాయ్నించడం. అదే కింది పదయ్ం.
మ.

పరుఁడై, యీశవ్రుఁడై, మహామహిముఁడై, పార్దురభ్వసాథ్నసం
హరణకీర్డనుఁడై, తిర్శకిత్యుతుడై, యంతరగ్తజోయ్తియై,
పరమేషిట్పర్ము ఖామరాధిపులకుం బార్పింపరాకుండు దు
సత్ర మారగ్ంబునఁ దేజరిలుల్ హరికిం దతాత్వ్రిథ్నై మొర్కెక్దన.

[2-58]

మొదటగా పార్రధ్న చేసూత్ చెపుత్నాన్డు, “పరుడై - అంటే జీవుడి కంటే, పర్కృతి కంటే వేరైనవాడు, పార్దురభ్వ –
సృషిట్, సాథ్న – సిథ్తి, గడుసుత్నన్ కాలం, సంహరణ – లయం చేయడం అనే వాటిలో కీర్డనుడై – ఆటలో ఉండేవాడు,
పరమేషిట్ – మంచి సంకలప్ శకుత్డు, పర్ముఖ, అమరాధిపులకుం – దేవతలకి కూడా అందనివాడై, దుసత్ర మారగ్మునన –
అందుకోలేని మారగ్ం లో ఉండేవాడైన భగవంతుడికి నమసాక్రం చేసుత్నాన్డు. ఈ పార్రిధ్ంచడం ఎందుకో పదయ్ం చివరిలో
చెపాప్డు గమనించారా? తతాత్వ్రిధ్నై – కోరికల కోసం కాదు, ఆయన తతత్వ్ం, ఆయనిన్ తెలుసుకోవడం కోసమే. ఇదే మోక్ష
సనాయ్సం అంటే. మోక్షం కావాలనుకోవడం కూడా ఓ కోరికే కనక అదీ వదుద్. భగవంతుడొకడే చాలు.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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