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 రామావతారం చెపూత్ ఇపుప్డు నారదుడితో అంటునాన్డు బర్హమ్.  మొతత్ం రామాయణం అంతా సులభంగా పదీ 
పదిహేను పదాయ్లలో చెపేప్సాత్డు పోతన ఈ సక్ంధంలో.  పుటిట్న రాముడికి విశావ్మితుర్డు దివాయ్సాత్ర్లు ఇచాచ్క జనక 
మహారాజు దగిగ్రకి తీసుకెళాళ్డు రామలక్షమ్ణులని. శివదనురభ్ంగం అవలీలగా గావించాక సీతాదేవిని వివాహం చేసుకుని 
వెనకకి వచిచ్న రాముడికేమైందో చెపుత్నాన్డు.  
 

క. రామున మేచకజలద 
శాయ్మున సుగుణాభిరాము సదైవ్భవసు 
తార్మున దుషట్నిశాటవి 
రాముం బొమమ్నియెఁ బంకిత్రథుఁ డడవులకున.     [2-160] 

 
 నలల్ని (మేచక) మేఘఛాఛ్యతో (జలద శాయ్మున), సుగుణాభిరాముడైన రాముణిణ్, రాక్షసులని సంహరించే 
రాముణిణ్, దశరథుడు (పంకిత్రధుడు; పంకిత్ – పది/దశ) అడవులకి పొమమ్నాన్డు.  
 

చ. అరుదుగ లక్షమ్ణుండు జనకాతమ్జయుం దనతోడ నేఁగుదే 
నరిగి రఘూతత్ముండు ముదమారఁగ జొచెచ్ఁ దరకుష్ సింహ సూ 
కర కరి పుండరీక కపి ఖడగ్ కురంగ వృకాహి భలల్ కా 
సర ముఖ వనయ్సతత్వ్చయ చండతరాటవి దండకాటవిన.    [2-162] 
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 అపూరవ్ం అనన్టూట్ కూడా సీతా (జనక+ఆతమ్జ = జనకుడి మానస పుతిర్క), లక్షమ్ణులు కూడా బయలేద్రేసరికి 
రాముడు సంతోషంగానే (ముదమారగ) సింహాలు, అడవి పందులూ, పులులూ, కోతులూ (కపి) అనేటువంటి మృగాలు 
ఉనన్ భయంకరమైన (చండతర) దండక వనానిన్ చేరాడు.  
 

ఇకక్డనుంచి కధ తెలిస్నదే కదా? ‘రామా నువువ్ ఇకక్డే ఉండవచుచ్ కానీ ఇంకా ముందుకి వెళేత్ బావుంటుంది’ 
అంటూ దండకారణయ్ం లోలోపలకి తోసాత్రు మునులందరూ  - అగసాత్య్సత్రమం దాకా. అగసుత్య్డికి జరగబోయే కధంతా 
ముందే తెలుస్ కనక, ‘రామా ఈ కోదండం, ఈ అక్షయ తూణీరాలూ నీ దగిగ్రే ఉంచు’ అంటూ మరో కొనిన్ ఆయుధాలు 
ఇసాత్డాయన. అలా అనీన్ తన దగిగ్ర అమరాక, బంగారు లేడీ, సీతాపహరణం వీటనిన్టికీ సిదధ్మౌతుంది రంగం. ఈ 
లోపుల వాలి సుగీర్వుణిణ్ ఇంటోల్ంచి పొమమ్నడం జరిగాక రాముడు సుగీర్వుణిణ్ వెతుకుక్ంటూ కధ ఇంకా ముందుకి.  
 

క. ఆ వనమున వసియించి నృ 
పావననయశాలి యిచెచ్ నభయములు జగ 
తాప్వన మునిసంతతికిఁ గృ 
పావననిధి యైన రామభదుర్ం డెలమిన.      [2-163] 

 
 ఇలా వనవాసానికి వచిచ్న రాముడు అకక్డునన్ మునిజనానికి రాక్షసుల బెడదలేకుండా చేసాత్నని అభయం 
ఇచాచ్డు. ఎందుకంటే, ఆయన కృపావననిధి (దయాసముదుర్డు).  
 

క. ఖరకర కుల జలనిధి హిమ  
కరుఁ డగు రఘురామవిభుఁడు గఱకఱితోడన 
ఖరుని వధించెను ఘనభీ 
కర శరముల నఖిల జనులుఁ గర మరుదందన.     [2-164] 
 

 సూరయ్వంశానికి చలల్దనం కలిగించేటువంటి రఘురాముడు భయంకరమైన అసాత్ర్లతో ఖరుడనే రాక్షసుణిణ్ 
సంహరించాడు. ఈ పదయ్ంలో క, ఖ అనే అక్షరాలతో పోతన ఎటువంటి భావం పలికించాడో గమనించండి. ఖరకుల = 
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ఖర – ఎండని కలింగిచే సూరుయ్డు, కుల –వంశం. హిమకరుడు – చలల్దనం కలిగించేవాడు, చందుర్డు; కరకరితోడన 
– కరకరి – కాఠినయ్ం; ఈ పదయ్ం విచితర్ంగా ఉందా? అయితే కింద పదయ్ం కూడా చూడండి.  
 

క. హరిసుతుఁ బరిచరుఁగాఁ గొని 
హరిసుతుఁ దునుమాడి పనిచె హరిపురమునకున;  
హరివిభునకు హరిమధయ్ను 
హరిరాజయ్పదంబు నిచెచ్ హరివికర్ముఁడై.      [2-165] 

 
 సింహ పరాకర్మంతో (హరి వికర్ముడై) రాముడు సుగీర్వుణిణ్ (హరి సుతుడు – సూరుయ్ని కొడుకు) సేన్హితుడుగా 
చేసుకుని (పరిచరుగాగొని) వాలిని (మళీళ్అదే పదం, హరి సుతుడు – సూరుయ్ని కొడుకు) సంహరించి యమపురికి 
(హరి పురమునకున) పంపించాడు. సుగీర్వుడికి (హరి విభునకున – కోతుల రాజుకి), రుమ అనే భారయ్ని (హరి మధయ్ను 
– హరి-సింహము వంటి నడుము ఉనాన్విడ) ఇచిచ్ కిషిక్ంధకి (హరి రాజయ్పదంబు – కోతుల రాజయ్ం) రాజుగా చేసాడు. 
 

ఇపుప్డు చెపప్ండి తెలుగులో భాగవతం పోతన సవ్ంతంగా తనకి తానై రాసాడా లేక రామభదుర్డు రాయించాడా? 
ఇదే, భాగవతం రాయడానికి మొదలుపెడుతూ పోతన ఎంతో వినయంగా చెపుప్కునన్, “పలికించెడువాడు 
రామభదుర్ండట” అనే విషయం.  
 

అలా సుగీర్వుడి సహాయంతో కపిసేనలని వెంటబెటుట్కుని సముదర్ం ఒడుడ్కి చేరాడు సీతని తెచుచ్కోవడం కోసం. 
అకక్డ సముదర్ం దారి ఇవవ్ననేసరికి కోవం వచిచ్ంది.  
 

మ. వికటభూర్కుటిఫాలభాగుఁ డగుచున వీరుండు కోర్ధారుణాం 
బకుడై చూచిన యంతమాతర్మున నపాప్థోధి సంతపత్తో 
యకణగార్హ తిమింగిలపల్వ ఢులీ వాయ్ళపర్వాళోరిమ్కా 
బక కారండవ చకర్ ముఖయ్ జలసతవ్శేర్ణితో నింకినన.     [2-167] 
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వ. అయయ్వసరంబున సముదుర్ండు కరుణాసముదుర్ం డగు శీర్రామభదుర్ని శరణంబు సొచిచ్నం గరుణించి యెపప్టి యటల్ 
నిలిపి నలునిచే సేతువు బంధింపించి తనామ్రగ్ంబునం జని.      [2-168] 
 
 మహావీరుడైన రాముడు కోపంతో సముదర్ం కేసి చూసేసరికి అనేక జలచరాలు, పకుష్లూ ఉనన్ ఆ మహాసముదర్ం 
కుతకుత ఉడుకుతూ ఇంకిపోవడం మొదలైంది.  ఈ లోపున సముదుర్డు రాముణిణ్ శరణు అడిగి సేతువు కటట్డానికి ఓ 
మారగ్ం చూపించాడు. అలా సముదర్ం దాటి ఆవలి ఒడుడ్కి చేరాడు రాముడు.  
 

మ. పురముల మూఁడును నొకక్బాణమున నిరూమ్లంబు గావించు శం 
కరు చందంబున నేరెచ్ రాఘవుఁడు లంకాపటట్ణం బిదధ్గో 
పుర శాలాంగణ హరమ్య్ రాజభవనపోర్దయ్తర్ప్తోళీ కవా 
ట రథాశవ్దివ్ప శసత్ర మందిర నిశాటశేర్ణితో వేర్లిమ్డిన.     [2-169] 

 
 శివుడు ఒకే ఒక బాణంతో తిర్పురాసుర సంహారం చేసినటూట్ (శంకరు చందంబునన), పెదద్ పెదద్ గోపురాలు, 
మేడలూ, ముంగిళూళ్ ఉనన్ లంకానగరానిన్, అకక్డ ఉనన్ఆయుధాగారాలనీ (శసత్ర మందిర), రాక్షసులనీ (నిశాటశేర్ణితో) 
చిటికలో (వేర్లిమ్డిన), రాఘవుడు భసీమ్పటలం చేసాడు. మరోసారి కింద పదయ్ంలో పోతన పదాయ్పాటవం 
చూడబోతునాన్ం. భగవంతుడికి గల ‘హరి’ అని పేరుతో అనేక రకాల పర్యోగాలు చేయడం సులభమే అనేవారికి 
రావణుడు అనే పదంతో కూడా పోతన ఎలా ఆటాడుకునాన్డో జాగర్తత్గా గమనించండి.  
 

క. రావణు నఖిల జగదివ్ 
దార్వణుఁ బరిమారిచ్ నిలిపె రకోష్విభుఁగా 
రావణుననుజనుమ్ని నై 
రావణసితకీరిత్ మెఱసి రాఘవుఁ డెలమిన.      [2-170] 

 
 లోకంలో ఉండే వారిని తరిమి కొటేట్ (జగత విదార్వణున) రావణుణిణ్ పరిమారిచ్, రావణుడి తముమ్డిని 
(రావణుననుజనుమ్ని – రావణుడి, తోబుటుట్వుని) లంకకి రాజుగా చేసి, రాఘవుడు తెలల్ని కీరిత్తో (ఐరావణసితకీరిత్ – 
ఐరావతంవంటి తెలల్టి) పర్కాశించాడు.  
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సీ. ధరమ్ సంరక్షకతవ్పర్భావుం డయుయ్ 

    ధరమ్విధవ్ంసకతవ్మునఁ బొదలి 
ఖరదండనాభిముఖయ్ముఁ బొంద కుండియు 

    ఖరదండ నాభిముఖయ్మున మెఱసి 
బుణయ్జనావన సూఫ్రిత్ఁ బెంపొందియుఁ 

    పుణయ్జఁనాంతక సుఫ్రణఁ దనరి 
సంతతాశిర్త విభీషణుఁడు గాకుండియు 

    సంతతాశిర్త విభీషణత నొపిప్      [2-171] 
 

తే. మించెఁ దనకీరిత్చేత వాసించె దిశలు;  
దరమె నుతియింప జగతి నెవవ్రికినైనఁ 
జారుతరమూరిత్ నవనీశచకర్వరిత్ఁ  
బర్కటగుణసాందుర్ దశరథరామచందుర్.      [2-171.1] 
 

వ.అటిట్ శీర్రామావతారంబు జగతాప్వనంబును నసమ్తర్ప్సాద కారణంబును నై నుతికెకెక్; నింకఁ గృషాణ్వతారంబు 
వివరించెద వినుము.          [2-172] 
 
 మొదటి రెండు పాదాలు చదివితే రాముడు ధరమ్సవ్రూపుడు కదా? ఆయన ధరమ్విధవ్ంసకం చేయడం ఏమిటి 
అనిపించడం సామానయ్ం. అలాగే మిగతా పాదాలలో కూడా. ధరామ్నిన్ రకిష్ంచేవాడైనా, శివధనురభ్ంగం చేసాడు కనక 
ధరమ్విధవ్ంసకం. అలగే ఖరదండన (కఠిన శిక్షలు) చేసేవాడు కాకపోయినా ఖరదండన (ఖరుడనే రాక్షసుణిణ్ చంపాడు) 
చేసాడు. పుణయ్జనులకి (రాక్షసులకి) ఆశిర్తుడు (విభీషణుడు) కాకపోయినా విభీషణుడికి ఆశర్యం ఇచాచ్డు.  అలా తన 
కీరిత్ని దశదిశలా వాయ్పింపచేసాడు.  ఇటువంటి రాముణిణ్ కీరిత్ంచడానికి లోకంలో ఎవరికీ సాధయ్పడదు. 
 
 ఒకసారి అవలోకిదాద్ం. పర్తీసారి బర్హమ్ ఒక అవతారం గురించి చెపేప్టపుప్డు ‘ఇటువంటి రాముడి గురించి, 
“ఇటువంటి మతస్య్/కూరమ్/వరాహ రూపుడైన భగవంతుడిని సుత్తించడం ఎవరికీ సాధయ్ం కాదు” అంటాడేమిటనే 
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విషయం. భగవంతుడు అవయ్కుత్డు, అవయ్యుడు, అనంతుడూ కదా, అందువలల్ ఆయన ఇలా, అలా ఉంటాడనేది చెపప్డం 
కషట్ం. మనకి కనిపించిన భగవంతుడి అవతారానిన్ చెపప్గలం గానీ మొతత్ం భగవంతుడు అంటే ఇదీ అని ఎపప్టికీ 
చెపప్లేం. అసలు మనం అలా చెపప్గలిగేది మన బుదిధ్, మనసుస్లమీద ఆధారపడి ఉంటుంది కనక అది అవయ్కత్ం అవదు 
కాబటిట్ బర్హమ్ అలా చెపుత్నాన్డు అనుకోవచుచ్. ఇదే విషయం ముందు వాయ్సాలోల్ చెపుప్కునన్పుప్డు ఒక శోల్కంలో చూసాం. 
మరోసారి ఆ శోల్కం గురుత్ చేసుకుని ఈ నెల వాయ్సం ముగిదాద్ం.  

అసితగిరి సమం సాయ్త కజజ్లం సింధుపాతేర్  
సురతరువరశాఖా లేఖనీ పతర్మురీవ్  
లిఖతి యది గృహీతావ్ శారదా సరవ్కాలం  
తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి  (శివమహిమా సోత్తర్ం 32) 

సరసవ్తీ దేవి కలప్వృక్షం కొమమ్ని కలంగా తీసుకుని భూమండలమంత కాయితం మీద సరవ్కాలోల్నూ 
భగవదివ్భూతి (విభూతి – విసాత్రణ) రాసోత్ందిట. కలంలో సిరా ఏమిటంటే కాటుక కొండ పటుట్కొచిచ్ సముదర్ంలో 
కలిపితే వచేచ్దే. ఎపప్టికీ తరిగిపోని అంత సిరా, అరిగిపోని కలప్వృక్ష శాఖ కలంగా ఉండి రాసుత్నాన్ భగవంతుడి 
గుణగణాలు రాయడానికి ఇవనీన్ సరిపోవటేల్దు. అదే అవయ్కత్ం అంటే. అంటే మనం ఆయనిన్ ఎంత వరిణ్ంచినా ఇంకా 
పూరిత్గా తెలుసుకోనటేట్. అందుకే అంటునాన్డు బర్హమ్, ఆయన మహిమ వరిణ్ంచడం ఎవరికీ సాధయ్ం కాదు అని.  

 భగవంతుడి దయతో ఈ వాయ్సంతో పోతన భాగవతం మీద వంద రసగుళికల వాయ్సాలు పూరత్యాయ్యి. ఈ 
పరంపర ఇలాగే కొనసాగిదాద్మని ఆశ. వచేచ్ నెలలో బర్హమ్ చెపప్బోతునన్ కృషాణ్వతారం గురించి చూదాద్ం. 

పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)

COMMENTS 
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