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104  ȥp
þûɇp
కిర్తం వాయ్సం వరకూ భగవంతుడి విభూతి, సవ్రూపం అనీన్ చెపాప్డు బర్హమ్ నారదుడితో; ఏదో కొంతమంది
భకుత్లకే కాక ఎవరికైనా సరే భకిత్ ఒకటే చాలు మాయ అనేది దాటడానికి అంటూ. సరే బాగానే ఉంది, ఇపుప్డా భకిత్
ఒకసారి కుదురుకునాన్క మరోసారి పార్పంచిక విషయాలు వెనకిక్ లాగవచుచ్. అధోగతిలోకి పోవచుచ్. అపుప్డెలా? దానికి
సమాధానం కూడా చెపుత్నాన్డు.
చ.

హరిఁ బరమాతుమ్ నచుయ్తు ననంతునిఁ జితత్ములం దలంచి సు
సిథ్రత విశోక సౌఖయ్ములఁ జెందిన ధీనిధు లనయ్కృతయ్ము
లమ్ఱచియుఁ జేయనొలల్రు ;తలంచిన నటిట్దయౌ; సురేందుర్ఁడుం
బరువడి నుయియ్; దర్వువ్నె పిపాసితుఁడై సలిలాభిలాషితన?

[2-209]

భగవంతుణిణ్ మనసులో నిరంతరం ఉంచుకునన్ వారి మనసు ఏమరుపాటున కూడా (మరచి చేయనొలల్రు)
మిగతా విషయాలమీదకి పోనేపోదు. ఎలాగంటే, పర్పంచంలో వరాష్లు కురిపించే ఇందుర్డు దాహం తీరుచ్కోవడం కోసం
(పిపాసితుడై) నీటి కోసం (సలిలాభిలాషితన) నుయియ్ తవువ్తాడా? ఇదే విషయం రామకృషణ్ పరమహంస చెపూత్ ఉంటారు
చాలాసారుల్. ఓ సారి భగవంతుడి మీదకి దృషిట్ మరలగానే, మూలాధారం నుంచి ఒకోక్ చకర్ం దాటుకుంటూ వెళేళ్సరికి
ఇంక భగవంతుడి గురించి తపప్ మరేమీ వినడానికాక్నీ మాటాల్డాడ్నికాక్నీ మనసు ఒపప్దు.
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ఉ.

సరవ్ఫలపర్దాతయును, సరవ్శరణుయ్ఁడు, సరవ్శకుత్ఁడున,
సరవ్జగతర్ప్సిదుధ్ఁడును, సరవ్గతుం డగు చకర్పాణి యీ
సరవ్శరీరులున విగమసంగతిఁ జెంది విశీరయ్మాణులై
పరివ్నచో నభంబుగతి బర్హమ్ము దాఁ జెడకుండు నెపుప్డున.

[2-210]

పర్పర్ంచం అంతా విలీనమైపోయినా (సరవ్శరీరులున విగమసంగతి), చకర్పాణి మాతర్ం తానొకక్డు
చెకుక్చెదరకుండా ఉంటాడు. దీనేన్ మహరుష్లు చెపేప్ సతయ్ం గా అరధ్ం చేసుకోవచుచ్. భగవంతుడు తపప్ మరేమీ లేదు ఈ
పర్పంచంలో. ఉండేది, ఉనన్ది, ఉండబోయేదీ భగవంతుడు తపప్ మరోటి ఏదీ లేదు. మనం చదువుకునే సామానయ్ శాసత్రం
లో కూడా ఇదే గమనించవచుచ్. శకిత్ అనన్ది నశింపచేయలేము. అది ఒక రూపంలోంచి మరో రూపంలోకి మారుతుంది.
ఈ శకిత్ ఎకక్డుంది? కంటికి కనిపించని పరమాణువునుండి కనిపించే ఈ అండపిండ బర్హామ్డమంతా అదే ఉనన్ది.
‘హరిమయము విశవ్మంతయు హరి విశవ్మయుండు… “ అనేదే ఎనిన్ సారుల్ చెపిప్నా.
ఉ.

కారణకారయ్హేతు వగు కంజదళాకుష్నికంటె ననుయ్ లె
వావ్రును లేరు; తండిర్! భగవంతు ననంతుని విశవ్భావనో
దారుని సదుగ్ణావళు లుదాతత్మతిం గొనియాడకుండినం
జేరవు చితత్ముల పర్కృతిఁ జెందని నిరుగ్ణమైన బర్హమ్మున.

[2-211]

ఈ జగంలో జరిగే కారాయ్ కారణాలకి భగవంతుడు తపప్ మరొకరు హేతువులు కావు. ఆయన మీద భకిత్తో తపప్
మరో దారిలో మన మసులు నిరుగ్ణ బర్హమ్మైన పరమాతుణిణ్ తెలుసుకోవడం అసాధయ్ం.
మ.

నిగమారథ్పర్తిపాదకపర్కటమై; నిరావ్ణ సంధాయిగా
భగవంతుండు రచింప భాగవతకలప్కాష్మ్జమై శాసత్ర రా
జి గరిషఠ్ంబగు నీ పురాణ కథ సంకేష్పంబునం జెపిప్తిన;
జగతిన నీవు రచింపు దాని నతివిసాత్రంబుగాఁ బుతర్కా!
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ఈ భాగవతం ఎవరు రాసారు? వాయ్సుడు. ఆ వాయ్సుడు భగవంతుడి అవతారం కనక మనకోసం భగవంతుణిణ్
ఎలా తెలుసుకోవాలి అనే విషయం అరధ్మవవ్డానికే ఈ భాగవతం రాశాడు. ఈ భాగవతం వేదారాధ్లని పర్తిపాదించడం
చేత (నిగమారథ్పర్తిపాదకపర్కటమై) ముకిత్ని పర్సాదించేదిగా ఉంది (నిరావ్ణ సంధాయిగా). ఈ కధని బర్హమ్దేవుణైణ్న నీకు
చెపాప్ను. వెళిళ్ జగతుత్లో మిగతావారికి చెపుప్.
చ.

పురుషభవంబునొందుట యపూరవ్ము జనమ్ము లందు; నందు భూ
సుర కుల మందుఁ పుటుట్ టతిచోదయ్ము; నిటల్గుటన మనుషుయ్ల
సిథ్ర మగు కారయ్ దురద్శలచేత నశింపక విషుణ్ సేవనా
పరతఁ దనరిచ్ నితయ్మగు భవయ్పథంబును బొందు టొపప్దే?

[2-213]

మనుషుయ్డిగా పుటట్డం అరుదు. అలా పుటాట్క అనేక మైన చెడు గుణాలతో నశించకుండా శీర్హరి సేవతో
తరించడం మంచిది కదా? ఈ విషయం కొంత ఆలోచిసేత్ మొదటోల్ పార్ణులనీన్ నీటిలో ఉండేవి. అకక్డనుండి భూమీమ్దకి
పాకి జంతువులగా, మనుషులగా వాయ్పిత్ చెందాయి అని చెపప్డం వింటునాన్ం. ఈ వాయ్పిత్కి – అంటే ఈ జీవితం ఏమిటి,
నేనెవరిని, ఈ విశవ్ం అంతా ఇలా ఉండడనికి కారణం ఎవరు, ఏయే సూతార్లకి ఆధారంగా ఈ జగతుత్ నడుసోత్ంది వగైరా
ఆలోచనలు చేయగలిగే – మానవుడిగా పుటట్డానికి అనేక జనమ్లు పడుతోంది. ఇనిన్ మారుప్లొచాచ్క పాత జనమ్లనీన్
మరిచ్పోయి – నాది, నేను, అనుకుంటూ అధోగతిలోకి వెళల్డం కనాన్ భగవంతుడికి మనసు అరిప్ంచి ముందుకెళళ్డం
మంచిది కదా? అదే ఈ పదయ్ం లో చెపేప్ది.
ఒక జీవికి కైవలయ్ం పార్పిత్ంచాలంటే ఎనిన్ జనమ్లు పడుతుంది అనే పర్శన్కి పరమహంస యోగానందగారు
చెపప్డం బటిట్ ముపైఫ్ నుండి అరవై లక్షలు జనమ్లు పటట్వచుచ్ట. అనీన్ మానవ జనమ్లు కాకపోయినా ఒక లక్ష జనమ్లు
మానవ జనమ్ అనుకుంటే మనకి భకిత్ కలగడానికీ, కైవలయ్ం పొందడానికీ దాదాపు డబైభ్ లక్షల సంవతస్వారాలు పటట్వచుచ్.
అయితే అనిన్ జీవులకీ ఇనిన్ జనమ్లు పటట్కపోవచుచ్. ఆ సమయం తగిగ్ంచుకోవడం మనచేతులోల్ ఉనన్ పనే. భగవంతుణిణ్
నిరంతరం గురుత్పెటుట్కోవడం. గజేందుర్డిలాగా “నీవే తపప్ నిత: పరంబెరుగ…” అంటూ మొరపెటుట్కోవడం.
మ.

ఉపవాసవర్త శౌచ శీల మఖ సంధోయ్పాస నాగిన్కిర్యా
జప దానాధయ్య నాది కరమ్ముల మోక్షపార్పిత్సేకూర; ద
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చచ్పుభకిత్న హరిఁ బుండరీకనయనున సరావ్తిశాయిన రమా
ధిపుఁ బాపఘున్ఁ బరేశు నచుయ్తుని నరిథ్ం గొలవ్లేకుండినన.

[2-214]

అయితే ఈ భవంతుణిణ్ గురుత్ంచుకునే భకిత్ ఎలా ఉండాలనేది కూడా చెపుత్నాన్డు. నిరమ్లమైన భకిత్ తో
కొలవలేకపోతే (అచచ్పు భకిత్న) చేసే ఉపవాసాల వలాల్, సంధోయ్పాసనవలాల్, జపధాయ్నాదుల వలాల్ ఏమీ పర్యోజనం లేదు.
అటువంటి కరమ్లు చేసినా వాటివలల్ మోక్షం దొరకడం అసంభవం.
క.

వనజాకుష్ మహిమ నితయ్ము
వినుతించుచు; నొరులు వొగడ వినుచున; మదిలో
ననుమోదించుచు నుండెడు
జనములు దనోమ్హవశతఁ జనరు మునీందార్!"

[2-215]

నిరమ్ల భకిత్ కూడా మనకి కషట్ం కనక దానికేది దారి అనేది కూడా చెపుత్నాన్డు. భగవంతుడి మహిమని నితయ్ం
వింటూ, మనసులో మననం చేసూత్ ఉండాలి. అందుకే మనకి సావ్ధాయ్యం అనేది ముఖయ్ం అని చెపూత్ ఉంటారు. నితయ్ం
ఒకే పుసత్కం - భాగవతం లాంటిది, చదువుతూ ఉండాలి. సతస్ంగంలో భగవంతుడి మహిమలు వింటూ ఉండాలి.
అపుప్డు ఆ భగవంతుడిమీదే మనసు నిలుసుత్ంది. ఇదే శంకరులు చెపేప్ది కూడా. ఎవరేమనుకుంటారో అని చూడకుండా
సతస్ంగం చేసూత్నే ఉండాలి. ఇదంతా ఎందుకంటే,
సతస్ంగతేవ్ నిసస్ంగతవ్ం
నిసస్ంగతేవ్ నిరోమ్హతవ్ం
నిరోమ్హతేవ్ నిశచ్లతతవ్ం
నిశచ్లతతైత్వ్ జీవనుమ్కిత్ః
సతస్ంగం తో విషయవాసనలు వదిలించుకోవచుచ్. అవి పోతే మోహం వదులుతుంది. మోహం పోవడంతోనే
మనసు నిరమ్లమౌతుంది.
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ఈ మనసు, మనలోని సంసాక్రాలూ మనని జనమ్ నుంచి మరో జనమ్కి ఎలా ఏడిపిసాత్యో, చావు
దగిగ్రపడినపుప్డేమౌతుందనేది అనేకమంది చెపిప్న విషయమే. పోయేటపుడు ఇందిర్యాలు ఒకొక్కక్టీ మనసులోకి
లాగబడతాయిట. ఆఖరిగా పోయేది వినికిడి శకిత్. అందుకే మనవాళుళ్ పోయేవారి చెవిలో రామనామం చెపాత్రంటారు.
అలా ఒకొక్కక్టీ మనసులో విలీనం అయాయ్క శిధిలమై పోయిన శరీరానిన్ విడిచేసే ముందు ఈ జనమ్లో, అంతకు ముందు
జనమ్లో కూడగటుట్కునన్ సంసాక్రాలనిన్ంటినీ చుటట్ చుటుట్కుని ఆతమ్ మరో శరీరంలో పర్వేశిసుత్ంది అంటారు. అందుకే
మంచి పనులు చేసేవాడు వచేచ్ జనమ్లో అకక్ణుణ్ంచి మరింత కషట్పడి పైకి భగవంతుణిణ్ చేరే దారిలో మరో మెటుట్ పైకి
వెళాత్డుట. అయితే ఈ నిచెచ్నలో పైకే వెళిళ్ తీరతాం అని చెపప్డానికి లేదు. మనం చేసే పనులని బటిట్ పైకో కిందకో అనేది
నిరణ్యించేది మనం, మనం చేసే కరమ్లూ. ఇవనీన్ వదలాలంటే నిరమ్లంగా మనసు భగవంతుడిమీదే ఉండాలి. దాని
కోసమే ఈ సతస్ంగం అనే పర్యతన్ం అంతా. నిరమ్లమైన మనసుని పటిట్ ఉంచడానికి బంధాలేమీ లేనపుప్డు అది
భగవంతుణిణ్ చేరుకుంటుంది. అదే ముకిత్, మరో జనమ్ లేకపోవడం. బుదుధ్డు చెపేప్ భగరోగ నివారణ ఇదే. మరో జనమ్
లేకుండా వదిలించుకోవడం.
అయితే సతస్ంగం అవీ లేకుండా అజామీళుడు, కనన్పప్ అనేవారు భగవంతుణిణ్ చేరుకునాన్రు కదా, అలా మనమూ
చేరుకోలేమా? తపప్కుండా చేరుకోగలం. ఒకటే ఇబబ్ంది. పోయే ముందు మన మనసులోకి భగవంతుడు గురొత్సాత్డా?
అలా గురుత్ రావాలంటే పర్తీరోజూ భగవనాన్ం అభాయ్సం చేయాలి కదా? జీవితంలో రోజూ భగవంతుడు ఎపుప్డూ గురుత్
రానపుప్డు పోయేటపుడు మాతర్ం ఎందుకు గురొత్సాత్డు? ఎనోన్ జనమ్ల అదృషట్ం ఉంటే కానీ అలా జరగదు కనక ఈ దారి
అందరికీ కుదరకపోవచుచ్. అందుకే సతస్ంగం చేయమని చెపేప్ది. జీవితం అంతా అభాయ్సం చేసేత్ చివరోల్ భగవంతుడు
గురుత్ రావచుచ్. ఇదే విషయం మన కంచరల్ గోపనన్ కూడా చెపుత్నాన్డు చూడండి.
ఉ.

ముపుప్న గాలకింకరులు ముంగిట నిలిచ్నవేళ, రోగముల
గొపప్రమైనచో గఫము కుతుత్కనిండినవేళ, బాంధవుల
గపిప్నవేళ మీ సమ్రణ గలుగ్నో గలగ్దో, నాటి కిపుప్డే
తపప్క చేతు మీ భజన దాశరధీ కరుణాపయోనిధీ

చావు వచేచ్టపుప్డు కాలకింకరులు – యముడి భటులు వచిచ్ గుమమ్ంలో నించునాన్రు. నేను రాను, ఇంకా
కొంచెం సమయం కావాలి అని అడగడం కుదరదు. రోగముల గొపప్రమైనచో – విపరీతమైన వాయ్ధితో శరీరం కుళిళ్
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పోయింది. ఆ వాయ్ధుల వలల్ గొంతుకలో కఫం నిలిచ్పోయి మాట రావడంలేదు. మనసంతా వాయ్కులం చచిచ్పోతానేమో
అని. అపుప్డైనా భగవంతుడి రూపు గురుత్ తెచుచ్కుందామంటే చుటూట్రా బంధువులు – బాంధవుల కపిప్నవేళ – తమ
మొహం చూపించడానికి వాళళ్కి తహ తహ, పోయేవాడికి చివరి చూపు ఎవరిన్ చూదాద్మా అనే. అపుప్డు నీ సమ్రణ
కలుగుతుందో లేదో? భగవంతుడా ఇపుప్డే, బలసతావ్లు ఉనన్పుప్డు నీ భజన చేసాత్ను అంటునాన్డు.
క.

అని వాణీశుఁడు నారద
మునివరునకుఁ జెపిప్నటిట్ ముఖయ్కథా సూ
చన మతిభకిత్ఁ బరీకిష్
జజ్నపాలునితోడ యోగిచందుర్ఁడు నుడివెన.

[2-216]

ఇలా బర్హమ్ (వాణీశుడు, సరసవ్తి భరత్) నారదుడితో భాగవతం గురించి చెపాప్డు అంటూ శుక మహరిష్, ఆ
భాగవతం కధ చెపాప్డని పరీకిష్తుత్తో చెపుత్నాన్డు. పోతన ఈ పదయ్ంలో శుకమహరిష్ని ఏమనాన్డో గమనించారా?
యోగిచందుర్డు – యోగులోల్ చందుర్డంతటివాడు.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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