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కిందటి నెల వాయ్సంలో రామావతారం గురించి చదివాం. ఇపుప్డు చెపప్బోయేది కృషాణ్వతారం. రామావతారం
లో రాముడికి తానో అవతారపురుషుణిణ్ అని తెలియదుట. ‘ధరమ్ం ఆచరించడం ఒకటే తాను చేసేది, నేను దశరధుడి
కొడుకుని, రాముడనే మానవమాతృణిణ్,’ అంటూ యుదధ్ం అయాయ్క వరం ఇసాత్ను కోరుకో అనే శివుడితో అంటాడు,
“ఆతామ్నాం మానుషం మనేయ్ రామం ధశరధాతమ్జం” అని. అయితే కృషాణ్వతారంలో తాను ఇలా ధరమ్సాథ్పనకి పుటిట్న
భగవంతుణిణ్ అనే ఎరుక ఉంది. కానీ ఎకక్డ ఎవరికి ఎంత ఎలా మరాయ్ద ఇవావ్లో లోకంలో ధరమ్ బదధ్ంగా బతకడానికి
ఎలా ఉండాలో అనేవి చేసి చూపించినవాడు కృషుణ్డు. అవసరం అయితే నోళుళ్ మూయించడానికి మొతత్ం రాజాయ్లే లేపేసే
రకం.
సీ.

తాపసోతత్మ! విను దైతాయ్ంశములఁ బుటిట్
నరనాథు లతుల సేనాసమేతు
లగుచు ధరేమ్తరులై ధాతిర్ఁ బెకుక్ బా
ధల నలంచుటఁ జేసి ధరణి వగలఁ
బొందుచు వాపోవ భూభార ముడుపుట
కై హరి పరుఁడు నారాయణుండు
చెచెచ్రఁ దన సితాసిత కేశయుగమున
బలరామ కృషణ్ రూపములఁ దనరి
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తే.

యదుకులంబున లీలమై నుదయ మయెయ్
భవయ్యశుఁ డగు వసుదేవు భారయ్లైన
రోహిణియు దేవకియు నను రూపవతుల
యందు నునమ్తత్దైతయ్ సంహారి యగుచు

[2-173.1]

భూదేవి (ధాతిర్) అనేక బాధలు అనుభవిసోత్ందిట – అనేకమంది రాక్షస గుణాలతో అధరమ్ంగా పర్వరిత్సూత్
ఉండడం వలల్. ఆవిడ వెళిళ్ మొరపెటుట్కుంది. సరే పద, నేనే వసుత్నాన్ వీళల్ అంతు చూడాడ్నికి (దైతయ్ సంహారి యగుచు)
అంటూ అవతారం ధరించాడు. ఎలా? సితాసిత కేశయుగమున – అంటే తెలల్ని జుటుట్తో ఒక రకంగా (బలరాముడు),
నలల్ని జుటుట్తో మరో రకంగా (కృషుణ్డు). ఎవరికి జనిమ్ంచాడంటే, వసుదేవుని భారయ్లైన రోహిణి, దేవకి అనే
రూపవతులకి.
ఈ రూపవతుల సంగతి కొంచెం చూదాద్ం. నీలమేఘశాయ్ముడు కదా రాముడు. ఆయనిన్ చూడగానే వళుళ్
మరిచ్పోయి అలాగే చూసూత్ ఉండేవారుట జనం. కృషుణ్డిది మరో మెటుట్ పైకి. ఆయనని చూసేత్ అసలు పర్పంచంలో
ఇంకేమీ గురుత్ ఉండదుట జనాలకి. ఈయన ఎంత అందగాడంటే పదహారువేలమంది భారయ్లు కూడా ఈ కృషుణ్డు
నాకోసమే ఇలా ఈ రంగులో ఈ గుణాలతో పుటాట్డు అనుకునేవారుట. అలా పుటట్డానికే రూపవంతులైన రోహిణీ దేవకీ
లకి జనిమ్ంచాడనన్మాట. అయితే నలల్గా ఉనన్వాళుళ్ అందంగా ఉంటారా అనే పర్శన్ వసేత్ సమాధానం ఏమిటంటే దౌర్పది
నలల్టిదే, అలాగే చాలా మంది అందగతెత్లనే వారు కృషణ్శాయ్ములే. కృషుణ్డు గోప బాలకులతో ఆడుకుంటునన్పుప్డు వచిచ్
చూసిన మునులు కూడా ‘ఈ కురార్డేమిటి గోపాలుడేమిటి?’ అనుకుని కళుళ్ మూసుకుని చూసేత్ ‘ఓహో ఇదా సంగతి,
ఈయన సాకాష్తూత్ భగవంతుడే’ అని తెలిసేదిట. అయితే కృషుణ్డు మాతర్ం ఆ మునుల కాళుళ్ పటుట్కుని ‘మీకేం కావాలో
చెపప్ండి, చేయడానికి నేను సిదధ్ంగా ఉనాన్ను’ అంటూ చేతులు కటుట్కుని నిలుచునేవాటట్. అలా తానెవరో పూరిత్గా తెలిసినా
లోకం కోసం ఎలా మెలగాలో జనాలకి చూపించడానికి మరాయ్దగా ఉండేవాడు. ఇదే విషయం మరో సారి చెపుత్నాన్డు
కింద బర్హమ్ నారదుడితో.
వ.

ఇటుల్ పుండరీకాకుష్ం డగు నారాయణుండు సమసత్ భూభార నివారణంబు సేయం దన మేనికేశదవ్యంబ చాలునని

యాతమ్ పర్భావంబు దెలుపుకొఱకు నిజకళాసంభవులైన రామకృషుణ్ల దేహవరణ్ంబులు శేవ్తకృషణ్ం బని నిరేద్శించుకొఱకు
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సితాసితకేశదవ్య వాయ్జంబున రామకృషాణ్ఖయ్ల నలరి యవతరించె నందు భగవంతుడును సాకాష్దివ్షుణ్ండును నైన
కృషుణ్ండు జనమారగ్వరిత్ యయుయ్ను నతిమానుషయ్కరమ్ంబుల నాచరించుటం జేసి కేవల పరమేశవ్రుం డయెయ్;
నమమ్హాతుమ్ం డాచరించు కారయ్ంబులు లెకక్పెటట్ నెవవ్రికి నలవిగాదు అయినను నాకు గోచరించిన యంత యెఱింగించెద
వినుము.

[2-174]

సమసత్ భూభారం తొలగించడానికి తన రెండు వెంటుర్కలు (తెలుపు, నలుపు) చాలు అనుకునాన్టట్. అలా బలరామ
కృషుణ్లుగా అవతరించాడు. సాకాష్తూత్ విషుణ్వే కృషుణ్డు, మానవరూపం ధరించి అందరి మనుషులాల్గానే బతికినా
మానవాతీతమైన కారాయ్లు చేయడం వలల్ పరమేశవ్రుడయాయ్డు. కృషుణ్డు చేసిన పనులోల్ కొనిన్ చెపుత్నాన్డిపుప్డు.
క.

నూతన గరళసత్ని యగు
పూతనఁ బురిటింటిలోనఁ బొతుత్ల శిశువై
చేతనముల హరియించి ప
రేతనగరమునకు ననిచెఁ గృషుణ్ఁడు పెలుచన.

[2-175]

పుటిట్ంటోల్ ఇంకా పొతిత్ళల్లో ఉండగానే విషంతో చంపడానికి పూతన వసేత్, ఆవిడ పార్ణాలు తోడేసి (చేతనముల
హరియించి) యమలోకానికి (పరేత నగరమునకు) పంపాడు.
పూతన మీద చినన్ కధ చెపుప్కుని ముందుకి వెళాద్ం. బలి మహారాజు కధ తెలిస్ందే కదా? కులగురువు
శుకార్చారుయ్లు వదుద్ అంటునాన్, నిరయంబైన నిబంధమైన ధరణీ నిరూమ్లంబైన… అంటూ వామనుడికి అడిగిన
మూడడుగులూ దానం ఇచాచ్డు. అపుప్డు అకక్డే ఉండి చూసుత్నన్ బలి చకర్వరిత్ కూతురికి వామనుణిణ్ చూసి ముచచ్టవేసి
ఇటువంటి కురార్ణిణ్ కని సాకాలి అనుకుందిట. అలా పూతన అనే రాక్షసిగా పుటిట్ కృషుణ్డికి పాలు ఇచిచ్ంది అంటారు.
అయితే రాక్షసతవ్ం పోలేదు కనక అలా పుటిట్ంది కంసుడికి సేవ చేయడానికి. పూతన చనిపోయాక దాని శవానిన్ బయటకి
తీయడానికి ముకక్లుగా నరికి మంట పెడితే అందులోంచి సువాసన వచిచ్ందిట. ఇదేమి వింత అనుకునన్పుప్డు నారదుడు
చెపాత్డు విశేషం. భగవంతుడు ఆవిడ వంటోల్ విషానేన్ కాదు రాక్షసతవ్ం తో పాటు చెడు గుణాలనీన్ పీలేచ్సాడు. ఇంక
మిగిలినవి మంచివే. అందుకే అలా సువాసన వచిచ్ంది అని.
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క.

వికటముగ నిజపదాహతిఁ
బర్కటముగా మూఁడు నెలల బాలకుఁడై యా
శకటనిశాటుని నంతక
నికటసుథ్నిఁ జేసె భకత్నికరావనుఁడై

[2-176]

మూడు నెలల వయసులో శకటాసురుణిణ్ (నిశాటుడు – రాక్షసురుడు) చంపాడు. ఎలాగంటే, కాలి దెబబ్తో
(పదాహతి) అంతకనికటసుథ్ని చేసూత్ను (యమునికి సమీపంగా). ఎందుకంటే కృషుణ్డు భకుత్లని కాపాడేవాడు కనక. ఈ
పదయ్ంలో నికరావనుఁడై అంటే నికర – సమూహం, అవనుడు – కాపాడేవాడు.
క.

ముదుద్ల కొమరుని వేర్తల
రదుద్లకై తలిల్ ఱోల రజుజ్లఁ గటట్ం
బదుద్లకు మినున్ముటిట్న
మదుద్ల వడిఁ గూలెచ్ జనసమాజము వొగడన

[2-177]

ఈ పదయ్ంలో మన పోతన మరోసారి చూపించాడు తెలుగుతో ఎలా ఆడుకొవచోచ్. ముదుద్ల కుమారుడి అలల్రి
అరికటట్డానికి (వేర్తల రదుద్లకై) తలిల్ రోలుకి కటేట్సింది. అయితే పదుద్లకు (పటుట్దలతో) ఆకాశానన్ంటే (మినున్ ముటిట్న)
మదిద్చెటల్ని ఆ రోలుతో కూలేచ్సాడు. దీనిమీద కూడా మరో చినన్ కధ.
కుబేరుడి కొడుకులైన నల కూబర మణిగీర్వులనేవారు అహంకారంతో ఆయనతో పరిహాసంగా కబురుల్ ఆడితే
నారదుడు శపిసాత్డు మదిద్చెటైల్ ఉండండి హరినామసమ్రణం చేసూత్ అని. కృషుణ్డు అవతారంగా వచేచ్దాకా అలా ఎండకి
ఎండుతూ వానకి నానుతూ పడి ఉంటాయనన్మాట. శాపవిమోచనం అయాయ్క కృషుణ్డు చెపాత్డు – ఇనాన్ళూళ్ చేసిన
నామసమ్రణం వలల్ ముందు ముందు మంచి గతులు కలుగుతాయి, జాగర్తత్గా ఉండండి అని. ఇందులో నేరుచ్కోవలిస్ంది
ఏమిటంటే అహంకారంతో చేసే పనుల వలల్ ఎనేన్ళుళ్, ఎంతటి దుఃఖం అనుభవించాలో అనే విషయం. ఈ అహంకారం
అనే విషయం మరో సారి ఈ వాయ్సం చివరోల్ చూదాద్ం.
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మ.

మదిఁ గృషుణ్ండు యశోదబిడడ్ఁ డని నమమ్ంజాల యోగీందర్ త
దవ్దనాంభోజములోఁ జరాచర సమసత్పార్ణిజాతాటవీ
నద నదయ్దిర్ పయోధి యుకత్ మగు నానా లోకజాలంబు భా
సవ్ దనూనకిర్యఁ జూపెఁ దలిల్కి మహాశచ్రయ్ంబు వాటిలల్ఁగన

[2-178]

ఇపుప్డు బర్హమ్ మరో సారి చెపుత్నాన్డు – ఇటువంటి అదుభ్తాలు చేసిన కృషుణ్డు యశోద కొడుకు అంటే
నమమ్లేకపొతునాన్ను. అయితే ఇదికాక మరొకటి ఉంది. ఒకనాడు తన నోటిలో (మనున్ తినాన్వా నోరు చూపించు
అంటే), నదినదాలతో, సముదార్లతో ఉనన్ పధాన్లుగు లోకాలనీ చూపించాడు, తలిల్ మహాశచ్రయ్ం పొందేలాగా.
చ.

వర యమునానదీ హర్ద నివాసకుఁడై నిజ వకత్ర్ నిరగ్త
సుఫ్రిత విషాంబుపానమున భూజనులన మృతిఁ బొందఁ జేయు భీ
కర గరళదివ్జిహువ్ఁ డగు కాళియ పనన్గు నా హర్దంబుఁ జె
చెచ్ర వెడలించి కాచె యదుసింహుఁడు గోపకగోగణంబులన

[2-179]

భీకరమైన విషంతో యమునానదిలో ఉంటూ అకక్డి జనాలని చంపుతూ ఉండే కాళీయుడనే సరప్ం (దివ్జిహువ్డు
– రెండు నాలుకలు కలవాడు, సరప్ము) ఉండేది. దానిన్ మదం అణిచి అకక్డనుంచి వెళల్గొటాట్డు. ఇందులో కృషుణ్ణిణ్
పోతన ఏమనాన్డో గమనించారా? యదు సింహుడు. కాళీయమరధ్నం లో కూడా పోతన కృషుణ్డు మడుగులో దూకినపుడు
వరిణ్ంచడానికి వాడిన పదం ఇటువంటిదే – గోపాల సింహంబు.
మ.

తనయా గోపకు లొకక్ రేయితఱి, నిదర్ం జెందఁ గారిచ్చుచ్ వ
చిచ్నఁ గృషాణ్ మము నగిన్పీడితుల రకిష్ంపం దగుం గావవే
యనినం గనున్లు మీరు మోడువ్ఁ డిదె దావాగిన్న వెసనాన్రుత్ నే
నన వారటల్ యొనరప్ మిర్ంగె శిఖిఁ బదామ్కుష్ండు లీలా గతిన

øöeTT~

www.koumudi.net

[2-180]

y˚T 2022

ȥ¤v̂ §ϒɏχ

6

గోపాలురందరూ ఓ రాతిర్ నిదర్లో ఉండగా కారిచ్చుచ్ తరుముకుంటూ వచిచ్ంది. లేచిన అందరూ రకిష్ంచమని
అడిగితే ‘మీరంతా కళుళ్ మూసుకోండి నేను చూసాత్ను దీని సంగతి’ అనాన్డు. వాళుళ్ కళుళ్ కూసుకోగానే ఆ కారిచ్చుచ్ని
(శిఖి) ని మింగేసాడు, ఆటాడుకునన్టుట్గా (లీలాగతిన).
క.

మందుని గతి యము నాంబువు
లందు నిసిం గుర్ంకి బదుధ్ ఁ డై చికిక్న యా
నందుని వరుణుని బంధన
మందు నివృతుత్ ని గఁ జేసె హరి సదయుండై.

[2-181]

ఓ రాతిర్వేళ యమునానదిలో సాన్నం చేసూత్ అకక్డ నీళల్లో చికుక్కునాన్డు నందుడు. అపుప్డు కృషుణ్డు ఆయనని
వరుణుని బంధంలోంచి దయతో విడిపించాడు, అంటే నీళల్లోంచి రకిష్ంచాడు.
ఈ నెల వాయ్సం ముగించేముందు అహంకారం గురించి చెపుప్కుందాం. ఇసాక్న (ISKCON) వారి రోమపాద
సావ్మి గారు “అహంకారం పోగొటుట్కోవడం ఎలా?” అనేదానికి సమాధానం. ‘అనీన్ భగవంతుడైన కృషుణ్డే ఇచాచ్డు,
అంతా ఆయన తపప్ మరేమీ లేదు’ అనుకుంటూ ఉండాలి. అయితే దీనికి అభాయ్సం అవసరం కదా అందరికి అంత
సులభంగా కుదరదు; మరోదారి ఏదైనా ఉందా? ఉంది. ఏ వసుత్వు, ఆసిత్ వలల్ మనకి మమకారం అహంకారం
కలుగుతునాన్యో అవి కృషుణ్డు ఇచిచ్నవే కనక ఏ నిముషంలోనైనా ఆయన వాటిననిన్ంటినీ వెనకిక్ తీసుకుంటాడనే
విషయం గురుత్ంచుకోండి. అలా పర్యతన్ం చేసూత్ అహంకారం దూరం చేసుకోవచుచ్. మొతత్ం భాగవతం అంతా చెపేప్ది
ఇదే. భగవంతుడికీ భకుత్డికీ మధయ్ ఉండే అగాధం అహంకారం. అది పోయిన మరుక్షణంలో ఎదురుగా
నీలమేఘశాయ్ముడు కనిపిసాత్డు, మనోహరంగా నవువ్తూ.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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