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ముాందుగ ఒక మాట:
ఇద్ి వి యటానికిముాందు మాట క దు. వి త పూరతత అయాయక చదవ బో యిే వ రతకి రచయిత
ముాందుగ చేసే మనవనె మాట. న్ాకునె భాష ప్ టవము చాలా కొద్ిీ . భకిత భావములో
అ, ఆ లు కూడా పూరతత చేయని వ డిని. పని మొదలు పెడత
ి ె న్ేను తోదుాంటాననె
ముకుాందుని మాట నమ్మో (ఈ మాట ఆయన యాభై ఏళ్ళ నుాంచీ చెపత ున్ాెడు) ఈ
స హస నికి పూనుకున్ాెను. అనె మాట నిలబటటుకున్ాెడు. న్ా చేత వ యఖయ పూరతత
చేయిాంచాడు. ఇాందులో తపుులనీె న్ావ ఆయనమటటకూ ఒపుుల కుపేు (వయారత భామ
ఉన్ాె లేకున్ాె). ఇద్ి న్ా పిఙా ప్ి భవము చూపాంచటానికుద్ేీ శాంచినద్ి క దు. క ష,
ముకుాంద్ా, ముర రీ అని పరమాతోను కొలిచే భకుతలకు సేవ గ న్ే వి స ను. వ రు సవీకరతసేత
ధనుయడిని.
న్ాకు మూడు న్ాలుగేళ్ళ వయసులో మా అమోమో గ రు ముకుాంద మాల వని (అని)
పాంచారు. ఎాందుకో తెలియదు, ద్ాని మీద అమ్మత అభమానము పుట్ు ాంద్ి. జీవత వధానము
రీతాయ, వ త్రత రీతాయ, గణితాభాయసము, బో ధన, పరతశోధన లలో పడి, అరవనై ఏళ్ళళ గడిచాయి. .
ఈ సమయములో నితయము గీత చద్ివే వ డిని. ఉపనిషతత
త లు చద్ివ ను. మతములకు
దూరముగ న్ే ఉన్ాెను. బుద్ిి

తెలిస క ధర ోనికి మతానికి తేడా కనుపాంచిాంద్ి.

ద్ేవుడొ కడెన
ై పుడు మతాలు ఆ ద్ేవుడే పిస ద్ిాంచినవనైతే వేరు వేరుగ ఎాందుకున్ాెయి
అనె పిశ్ె వచిచాంద్ి. శోధన మొదలు పెటు ాను. పూరతత సమయము కేటాయిాంచడానికి వ త్రత
అడడ యియాంద్ి. రతతెైర్ అయిన్ాక సమయమాంతా ఈ వషయానికే

వనియోగతాంచాను.

ఫలితము చినెపుట్ న్ేసతము ముకుాంద మాల తో పునః పరతచయము. ఆ ద్ివయ క వ యనిె
కొనిె కటటు బాటల కూ నమోక లకూ అతీతముగ దరతశాంచాలని, మూడేళ్ళ కిత
ీ ము భగవద్దీ త
అన్ే వనబ్ గూ
ీ ప్స్ సెైట్ లో ధార వ హికముగ ఆాంగల ములో పిచురతాంచాను.

కొాంత

రెస ున్్ వచిచాంద్ి. కులశేఖరుల వాంశ్జుర లొక మే పితీ అక్షరమూ చద్ివ తపుులు ద్ిద్ిీ
సలహాలిచిచాంద్ి. అద్ి సూూరతతగ తీసుకొని కెరైసతవమును సన్ాతన ధరోముతో సాంధాన పరచే
యతెము గ క పు క్ గీత అని ఇాంగీలషత లో వి స ను. అద్ి వి స క అనిపాంచిాంద్ి భగవద్దీ త
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కూడా నవతర నికి నపేు వధముగ వ యఖాయనిాంచాలని. all time working manual of
living - bhagavad gita

వి స ను. చాల త పత కలిగతాంద్ి. తోయమజోపనిషత్ అని

క పు క్ గీత రెాండవ భాగ ని పూరతతచస
ే ను. అద్ి పూరతతఅవుతతాండగ , మా ఆవడ జయశ్రీ,
ఏలూరు వ స డా. గుడిప్ ట్ లలిత గ రు, మీరు ఇాంగీలషతలో వి సన ముకుాంద మాలను
తెలుగులో వి యమని న్ా లోప్ ముద్ిితములు (అనగ న్ా లోపము వలల అముద్ిితము
లని) తెలిసన్ా చెప్ ురు. అద్ే సమయములో క కిన్ాడ పుర పిముఖులు శ్రీ వీరభది ర వు
గ రు, పితేయకముగ ఒక మనిషని పాంప, ఇద్ే మాటే చెప్ ురు. సమయానికి న్ా ఒడి పడి
(లాప్స టాప్స) లోకి బరహ అనె టాినిలిటరేషన్ స ఫ్టు వేర్ ద్ౌన్మలడ్ చేసుకున్ాెను.
(చదువుల)అమో తోడు, నను కనెయయ తోడు, అనిెట్కీ నీవే న్ాతోడు అని మొదలు
పెటు ాను. ఇద్ి ఆాంగల ము లో వి సనద్ానికి భాష ాంతరీకరణము క దు. మూడేళ్ళలొ మొగీ లు
పాంద్ెలయాయయి, క యలు పాండల యిన్ాయి. క సతత కూసతత ఆ పకీము, ప్ కము ఇాందులో
చోటట చేసుకున్ాెయి. ఇద్ద ఈ తెలుగతాంట్ మాల పుటటు పూరోీతత ర లు. ననుె ఉతేత జ
పరతచిన ఉతత మారి ాంగత, బటర్ హాఫ్ జయశ్రీ, న్ేను ఈ పనిలో నిమగెమైన్ా

ఒకక కాంపెల న్ు
ల

లేకుాండా అనిె సౌకర యలు చూడటమే క క, చద్ివ సలహాలిచిచ, ఈ వి తను
వ చయోగయముగ చేసాంద్ి. క తఙుడినాంటే చాలా తకుకవ. కులశేఖర వాంశ్జులు త్రరువనాంత
పుర వ సత వుయలు ఝానీ్ లక్ష్మో గ రతకి లలిత గ రతకీ, వీరభది ర వు గ రతకీ క తఙుడిని.
కొనిె వషయాలు మాథ్స్, అధాయత్రోక లు చాలా సవరతయస్ గ న్ే చెప్ ులన్ే వనైఖరత న్ాకు
నచచదు. ఏ వషయమన్
ై ా క సత తేలిక హ దయముతోన్ే మనసుకు బాగ ఎకుకతాయని న్ా
నమోకము. ఆ ధో రణి ఇాందులో కనుపసూ
త ాంద్ి. ఝాని్ లక్ష్ిోగ రతకీ శరలి నచచ లేదు.
భగవ నుడు అత్ర సవరతయసెైన భగవద్ గీత చెపుటము ఎటాలమొదలు పెటు ాడో చూడాండి
పిహసత్ అాంటే నవుీలకు ద్ేవుడెైన నవుీ తో న్ే చెప్ ుడు. న్ా నలభై మూడేళ్ళ గణిత
బో ధనలో హాసయశూనయలాసయమపుుడూ చేయలేదు. గీతమాంటే బో ధ, ఆ గీతముతో కూడినద్ే
సాంగీతమని,

హితవు

చెపెుద్ే

స హితయమనీ

న్ా

నమోకము.

ఆ

స హితయము

సనిమాదయిన్ా న్ాకు సవీక రమే. ఈరచనలో సనిమా హితవులు చాల స రుల వడిడ ాంచాను.
పూర ీచార పర యణులకిద్ి హితవు క క ప్త తే వ + అరతషుము = వ రతషుము.
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ఇాందులో చాలా భావ లు కీశే శ్రీభాషయాం అపులాచారుయలు, వదీత్ శఖామణి ర మ
చాంద్ాిచారుయల స రి క తనుజులు, సాంహాచల ద్ేవసా న అరచక స ీమ్మ

శ్రీ ర జగోప్ ల

ఆచారుయలు చవ చూపనవే. కొనిె మటటకూ న్ా సీాంతమే; ముఖయముగ న్ేను జాతకుల
వభజన నాంగీకరతాంచను. ఈ వషయములో భారతాద్ి ధరో శ సత రములు, గీతాద్ి ఉపనిషత్
వ కయములే ప్ి మాణికములని న్ా నమోకము, సో తతలు శ్రీత్ర భిాంశ్ములని. అకకడకకడా
వీల న
ై చోటటలలో ఈ భావము పిసుూటము చేయటానికి వననుక డలేదు.
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సమరుణ
న్ాకు ముకుాంద మాల న్నలల ూరులో పరతచయము చేసన
పిసత ుత వనైకుాంఠ వ స
మా అమోమో

బలల ాంకొాండ ర ఘవమో
ద్ాీర ,
న్నలల ూరు సవమలోన్ే చలల ాంగ శ్యనిాంచి, ఆనాంద ద్ాయకుడెైన వనైకుాంఠ న్ాయకుడు

శ్రీరాంగన్ాయకునికిద్ి
అాంకితము
ఆచారయ సముద్ాిల వేాంకట క షణ
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మొదట్ శోలకము
రెాండువేల ఏళ్ళకు పూరీము, పిసత ుత కేరళ్ లోని ఒక ప్ి ాంతానిని చేర వాంశ్పు ర జులు
ప్ లిాంచే వ రు. వ రతలో 12 వ చకీవరతత ధ డవితతడు. అనగ ఆయన వరత న పివరత న
ధ డముగ ఉాండేదని. వీరత ర జ ధాని మహో దయ పురము, ఇపుట్ కడుఇాంగలూ
ల రు.
ఈయన కుమారుడు కుల శఖరులు. కుల శఖరులు

ఆయన పూరీీకుల వల న్ే వషత
ణ

భకుతడు. ఫుట్ు నపుట్ నుాంచి భగవత్ సేవ, భాగవత సెవ మీద్ే ఆసకిత హెచుచ. తాండిి
తరువ త వధిగ గద్ెీ న్నకికన్ా, పిజలకు ర జు గ క క, వ రు నియమ్మాంచిన సేవకుడు గ ,
పరమాతోకు బాంటట రీత్ర మలిగే వ డు. అాందువలల పిజలతొ కలిస ప్ొ యిన్ాడు, ర జాయనికె
గ క వ రత పెిమ అభమాన్ాల కు కూడ వ రసుడయయడు.
కుల శఖరుల వ రు ఇజాియిెల్ లొని జీసస్ కు, పెరతయ ఆళ్వీరులు అని పిసద్ిి గ ాంచిన
ఆాండాళ్మో (పెాంపుడు) తాండిి వషత
త నికి సమక లీనులు. ఈ కులశఖర చకీవరతత కూడ
ణ చితత
ఒక ఆళ్వీరు గ గురుత ప్ొ ాంద్ిన్ారు. ఆళ్వీరు అనగ పరమాతతోని, ఆయనకు సాంబాంధిాంచిన
ఏ వసుతవున్నైన పెిమ్మాంచుతూ, ఆ పెిమలొ మునిగతన వ రని అరా ము. ఫరమాతోకు
సాంబధిాంచనిద్ి ఏద్ి లేదు గనక, వ రత పెిమ సరీ స షత కి అరతుతము, అపరతమ్మతము. ఆ
పెిమోద్ెీగము లో వ రు ప్ొ ాంద్ిన అనుభూతతలు గ న్ామ త మై వనలు వడుతాయి. వ రతని
భగవత్ లయ బది ము గ నరతతాంప చేసత యి.
ఋషతలకు

ఆళ్వీరులకు

చినె

తెడా

ఉాంద్ి.

ఒకొకకక

ఋష

పరమాతోను

తెలుసుకోవద్ానికి, చేరుకోద్ానికి, మారీ మ్ స ధనము వనతతకొకని, సఫలుడు అవుతాడు.
అాందు వలల , ఒక ఋష మారీ ము ఇాంకొక ఋష మారీ ము వనరు వనరు గ ఉాండవచుచ. ఓకొకక
ఋష పన్ాా పెై ఆ ఋష ముది నిలిచి ఉాంటటాంద్ి. మరత ఆళ్వీరులాంటె, ఈ పూర ీభాయసము
ముాందు జనోలలోన్ే పూరతత చేసన వ రు, వీరత గురతాంచి అనెటటుగ , శ్రీ క షత
ణ డు ఈలా
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అన్ాెడు:

అథవ యోగతన్ామ్ ఏవ కులే భవత్ర ధదమతామ్
ఏతత్ ఇత్ర దురల భమ్ లోకే జనో యద్దద శ్మ్

6.42, భగవత్ గీత

ఆళ్వీరుల ద కుథము

సరీ భూతసా మ్ అతాోనమ్, సరీ భూతాని చ ఆతోని
ఈక్షతే యోగ యుకత ఆతో, సరీతిః సమ దరశనః

6.29,

భగవతీీ త

అనెటటు గ ఉాంటటాంద్ి. "ఙాన న్ేతిమ్ తో మాతిమ చూడగలమ్" అని అాందరూ అనుకున్ే
పరమాతోను, వీరు స షు లొని పిత్ర వసుతవులోను మామూలు కళ్ళతొ చూడగలరు. వ రు
జనో ర హితయము కొరకు భగవాంతతని అరతిాంఛరు. వ రతకి జనోకు సాంబాంధము ల దు.
ఆాందుకేన్ేమొ వశషు ద్ెైీతపు ఆళ్వీరులు అనిె కులాల (జనోల) నుాంచి ఉన్ాెరు, ఆడ
మగ తేడా కూడా ల దు. ఆళ్వీరులు మొతత ము 10+2=12 మాంద్ి. వ రు, భూత, సర,
మహత్ యోగత, భటు న్ాధ, భకిత స ర, కులశఖర, యోగత వ హన, భకత ాంఘ్ిిరేణు, ఫరక ల
యతీాంది

పర ాంకుశ్. వీరే గ క, ఆాండాళ్ (గోద్ా) మధుర కవ, వ రత భకిత, పిపతత
త లతో

భగవ నుని, భగవతాుదులను మపుాంచి ఆళ్వీరులు ఐన్ారు.
ఇాందులో పర ాంకుశ్రల వ రు శూది సాంతత్ర వ రు.

(శ్రీత్ర భిాంశ్మైన) సో త్ర పరాంగ

భకితనుాంచి కూడ నిషెధిాంప బడిన వ రు (చూడాండి, బాదర యణ సో త్ర లో ’అప శూదిసయ
అధికరణవరొధాత్’ అనె సూతిము). ఐన్ా వశషత ద్ెైీతమ్ లో వ రు ఆచరణీయులు,
అనుసరణీయులు, పూజనీయులు. పరక ల వ రత జనో తెలియదు క నీ, మల చుచలు అని
అాంటారు. మల చుచలు అనగ మధయ ప్ి చయ సాంపరుకలు అని సూ
ా లము గ అనవచుచను.
అపుట్కి, కెరైసతవము, ఇసల ము ర నాందున, మల చచ అనగ , బాబిలొనియనల ని గ ని, జ్యయస్
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(యూదులు) అని గ ని చెపువచుచ. వ రు కూడ వశషు అద్ెైీతము లో పరమ పూజుయలు
ఐన్ారు. యోగతవ హనులు, పిసత ుతపు షెడూయలు కులము వ రు, భకిత స రులు మేదరత వ రు,
కుల శఖరులు క్షత్రియులు, అనిెట్ని మ్మాంచి, ఆాండాళ్మో, ఆడద్ి, అాందులోను, తతలస
వనము లో అన్ాధ గ ను, పుటటు పూరొీతత ర లు తెలియని పలల

గ

ద్ొ రతకినద్ి.

మహాతతోద్ెైన, వషత
త లవ రు (ఆళ్వీర్ కనుక) కుల గోతాిలకు అతీతము గ
ణ చితత
ఆాండాళ్మోను, పెాంచి, సకల శ సత ా లు (సవత ర అనె వయతాయసమ్ చూపక) న్ేరతు, ఫరాంధామునికి
సమరతుాంచారు. ఇద్ి వశషత ద్ెైీతము యొకక స ర ాంశ్ము, వనైశషుత, తతత వము కూడా.
మానవ సాంఘము లొ తెలివ తెటలు మనిష మనిష కి మారుతతాంటాయి. క నీ, సగటట
తెలివ అన్నద్ి సాంఘపు నియమాలను బట్ు ఉాంటటాంద్ి. కులశేఖరుదు, పిసత ుత క లము
మనిష అయి ఉాంటే, ఆయనను, వనరీవ
త డన్మ, పచిచ అన్మ, సెైకిక్ అన్మ ఏద్ో అటాలాంట్ పేరు
వచేచద్ి. ఎాందుకాంటె, ఆయన ర జెైన్ా బాంటట లాగ ఉాండేవ డు. ఐద్ేళ్ళకొకస రే కనుపాంచె
ఇపుట్ ప్ లకుల లాగ క క, పిజల తొట్, పిజల లోను కలిసె వ డు. ఎపుుడెపుుడు,
అధిక రమ్ వదలి, శ్రీరాంగము చెరత, అకకడ గుమ్మ కూడిన వదీత్ జనులతొట్, వ రత సేవలొ,
నియత జీవతము గడుపుతూ, రాంగేశ్రని చకకాంగ సెవాంచి స ధిాంచాలని ఉవీళ్ళళరని
క్షణము లేదు.
ఫిజా సేవ లేక ప్ లనము అతనికి కరత వయము. భకిత ఎాంత పకీము ఐతె, కరత వయ ప్ లన అనత
ధ డతరమ్ ఔతతాంద్ి. ఆసలు కరత వయ ప్ లనమే కద్ా భకిత అరి ము. ఆ ద్దక్ష్ె, కులశఖరుని
శ్రీరాంగమ్ చెరనీయక, సాంహాసమునకు కట్ు వేసాంద్ి. ఆ స ీమ్మ కి పిజలు భ తతయలు, వ రతకి
ఈయన భ తతయదు, భ తయసయ భ తయ అని క లమ్ కొనస గనిచాచడు ఆ ర జఋష.
పిత్రద్ినము, "న్ేను ఈ ద్ినము రాంగ యాతికు వనళ్ళటము ఖాయము" అనటము; పిజలు
మాంతతిలు, స మాంతతలు ఎవరతన్మ ఒక భాగవత ఉతత ముని ర జయము లోనికి తీసుక
ర వటము, ఆ భగవతాుదునికి సెవలొ ర జు యాతి ఆ ద్ినమునకు మానడము పరతప్ ట్
అయియాంద్ి.
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తర తర లుగ, ముకుాంద మాల అధయయనమ్ చేసేవ రు ఈ అాంశ్ము ద్ాీర న్ే, కులశఖరుని
ఔనెతయము చాట్ చెపుె వ రు. అాందుకే ముకుాందునికి సమరతుాంచె మాల లొ మొదట్
పూవుగ ఈ శోలకము ఉాంచ పడినద్ి. ద్దని భావము:
ఏ నగరమాందు, పిత్ర ద్ినము, రాంగ యాతికు సనెహాలు జరుగుతూ ఉాంటయో, అ నగరపు
ర జెైన కులశఖరునికి (ముకుాంద మాల చదువ బొ యిె) న్ేను శరస నమసకరతసత ున్ాెను.
శలలకము

ఘుసయతె యసయ నగరె రనీ యాతాి ద్ిన్ే ద్ిన్ే
తమ్ అహమ్ శరస వన్ేీ ర జాన్ామ్ కులశఖరమ్

రెాండవ శోలకము
ఎవరతకెరతె తను మాల కడుతతన్ాెడొ , ఆ ద్ివయ పద్ారా నిె, ఆయన ఎటాల సోరతసత ున్ాెడొ ,
ఎటాల ఊహిాంచుకొనుున్ాెడొ ?

కఠొపనిషద్ అాంటటాంద్ి:

న్ాయమ్ ఆతాో పివచన్ేన లభయయ
న మేధయా, న బహున్ా శ్రీతెన
యమేవనైష వ ణుతే తేన లభయ
సత సెైయష ఆతాో వవ ణుతే

- ద్ిీతీయ వలిల , 23

అాంటే, ఆతో (లేక పరమాతో) కెవలమ్ వేద పఠనము వలల తారతకక తెలివ తేటల వలల ,
భజనలు, పివచన్ాలు వనటమ్ వలల , ఇషు పూరత ల వాంట్ "పుణయ" క ర యలు చేయటమ్ వలల
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Acharya+Samudrala+
Mukunda+Mala
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