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22 వ భాగం     
 రణయ్క పుడు, పర్ ల్ ద చరితర్  – 4 

    
కిర్తం వాయ్సంలో తండిర్ పర్హాల్దుణిణ్ చంపేయమని చెపాప్డని చూశాం. వీణిణ్ తీసుకెళిళ్ శూలాలోత్ పొడవడం, పాములోత్ 

కరిపించడం, ఏనుగులతో తొకిక్ంచడం అవీ చేసుత్నాన్రు ఇపుప్డు.  
చ. పలువురు దానవుల పొడువ బాలుని దేహము లేశమాతర్మున 
 ఒలియదు లోపలన రుధిర ముబబ్దు కందదు శలయ్సంఘమున 
 నలియదు దృషిట్వైభవము నషట్ము గాదు ముఖేందుకాంతియుం 
 బొలియదు నూతనశర్మము పుటట్దు పటట్దు దీనభావమున.     [7-192] 
 
వాళుల్ పొడుసూత్ంటే కురార్డి ఒళుళ్ చిటల్దు. రకత్ం కారదు, ఎముకలు విరగవు. మొహంలో కాంతి పోదు. 
ఉ. తనున్ నిశాచరుల పొడువ దైతయ్కుమారుఁడు మాటిమాటి కో! 

పనన్గశాయి! యో! దనుజభంజన! యో! జగదీశ! యో! మహా 
పనన్శరణయ్! యో! నిఖిలపావన! యంచు నుతించుఁ గాని తాఁ 
గనున్ల నీరు దేఁడు భయకంపసమేతుఁడు గాఁడు భూవరా!     [7-193] 
 

 ఇనిన్ కషాట్లు పెటిట్నా, ఓ పనన్గశాయి, ఓ జగదీశ అంటాడే గానీ ఏడవడం గానీ తనని కషట్పెటేట్వాళళ్నీ 
వీటనిన్ంటికీ కారణమైన తండిర్నీ తిటుట్కోవడం కానీ లేదు. ఎందుకిలా చేసుత్నాన్డని ఆలోచిదాద్ం ఒకసారి. దారోల్ నడుసూత్ంటే కాలోల్ ములుల్ 
దిగిందనుకోండి వెంఠనే ఇది ఎవరు పడేసారో వాళల్నీ, ములుల్నీ, రోడుల్ శుభర్ం చేయని పర్భుతావ్నీన్, అకక్డున్ంచి మనకి తోచినవాళళ్ందరీన్ 
తిటుట్కోవడం కదా మనందరి ఆచారం? ఇకక్డ పర్హాల్దుడు మరి ఎవరీన్ తిటట్డేం? దీనికో చినన్ కధ చెపుప్కుందాం. 

 రమణ మహరిష్  ఆశర్మం  చాలా చినన్దిగా ఉనన్పుప్డు, అంటే మహరీష్, ఇదద్రు ముగుగ్రు శిషుయ్లు మాతర్మే 
ఉనన్పుప్డు, ఓ సారి దొంగలు పడాడ్రుట రాతిర్. ఆశర్మంలో ఏవో డబుబ్లు దాచి ఉంచారని దొంగల అనుమానం. నిదర్పోతునన్ అందరీన్ - 
మహరిష్తో సహా - లేపి డబుబ్లెకక్డ ఉనాన్యో చూపించమని గొడవ పెటాట్రుట. అబేబ్ నేను రోజూ కొండదిగి బిచచ్మెతేత్ సాధువుని, నాదగిగ్రేమీ 
లేదు అని చెపిప్నా నమమ్రే. కాసేపు అడిగిచూసాక ఇంక ఇదిగాదు పదధ్తి అని కరర్ తీసుకుని మహరిష్నీ, శిషుయ్లని కొటట్డం మొదలు పెటాట్రుట. 
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ఎంత కొటిట్నా మా దగిగ్ర ఏమీ లేదనే సమాధానమే తపప్ ఇంకేమీ రాక ఆఖరికి దొంగలు పారిపోయేరుట. దొంగలు అలా కొడుతునన్పుప్డు ఒక 
శిషుయ్డు తిరగబడదామను కుంటూంటే మహరిష్ కళళ్తోనే వారించారని చెపాత్రు. 

  ఇది జరిగిన కొంతకాలానికి దొంగలిన్ పోలీసులు పటుట్కుని మహరిష్ దగిగ్రకి తీసుకొచాచ్రుట - వీళేళ్నా మిమమ్లిన్ 
కొటిట్ంది అని అడగడానికి. మహరిష్ చెపేప్రుట, "అపుప్డెపుప్డో ఎవరో దొంగలు పడాడ్రు నిజమే, ఎవరో మరిచ్పోయాను. వాళుళ్ ఎవరో నాకు 
గురుత్ లేదు" అని. బర్హమ్ జాఞ్నం కలిగిన రమణ మహరిష్ అలా అనాన్రంటే నమమ్గలమా? ఆ జాఞ్నం కలిగాక అనేక జనమ్లలో తాను ఎవరో, 
ఎందుకా జనమ్ ఎతత్వలిస్ వచిచ్ందో అవనీన్ తెలుసాత్యి కదా? కానీ మహరిష్ గురుత్ లేదని అనడం ఏమిటి?  మరి ఎందుకలా అనాన్రో?   

 ఓ పని చేసాత్ం. దానివలల్ వచేచ్ ఫలితం మంచిదనుకోండి. మళీళ్ చేయాలనిపిసుత్ంది. కానీ అనిన్సారూల్ మంచి 
ఫలితం వసుత్ందని కానీ, రావాలని కానీ లేదు. ఫలితం చెడడ్దైతే? ఎందుకు చేసాంరా దేవుడా అనిపిసుత్ంది. కానీ మంచైనా చెడైనా ఫలితం 
అనుభవించవలిస్ందే కదా? ఏదో జనమ్లో చేసుకునన్ పాపం వలల్ ఈ జనమ్లో ఆ దొంగలు వచిచ్ కొటేట్రు. ఆ రుణం, కరామ్ అలా తీరిపోయేయి. 
హమమ్యాయ్ దరిదర్ం వదిలింది అని మహరిష్  సంతోషించి ఉంటారు. ఇపుప్డు వీళళ్ని గురుత్పడితే పోలిసులు వాళళ్నేం చేసాత్రో ఊహించడం 
అంత కషట్ం కాదు. అంటే గురుత్పడితే చాలు వాళళ్కి శిక్ష పడడానికి. అపుప్డు మహరిష్కి వాళళ్కి పడే శిక్ష తాలూకు కరమ్ అంటుకుంటుంది  - 
తాను గురుత్పటిట్ శిక్షకి దోహదం చేసారు కనక. దానిన్ తీరుచ్కోవడం కోసం ఇంకో జనమ్ ఎతత్వలిస్ రావొచుచ్. ఇపప్టిదాకా తపసుస్ చేసి మోక్షం 
సంపాదించేక మళీళ్ చీమూ నెతుత్రూ, అనేకానేక శారీరక, మనో అశుదాధ్లూ కలగలపిన ఇంకో జనమ్ ఎతీత్ మళీళ్ ఎటువంటి కషాట్లు పడాలో? 
ఇంత కషట్పడి సంపాదించిన బర్హమ్ జాఞ్నం, జనమ్ రాహితయ్ం - ఒకక్ దొంగలిన్ గురుత్ పటట్డం అనన్ దానితో – గంగలో కలిస్పోతునాన్యి. 
ఎందుకొచిచ్న తంటా? ఎవరు మాతర్ం ఒపుప్కుంటారు?  భగవదీగ్త లో ఈ శోల్కం చూడండి. 

 
తేజక్షమా ధృతిః శౌచం అదోర్హోనాతిమానితా 
భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతసయ్ భారత    (16-3) 

 
ఇటువంటి దైవీ సంపదలు ఉనాన్యి కాబటిట్ ఆయన మహరిష్.  చినన్ వయసులోనే  ఆ జాఞ్నం అబిబ్ంది కనకనే మహావిషుణ్వు 

ఒక అవతారం ఎతిత్ మరీ కనిపించాడు పర్హాల్దుడికి.     
 

వ.  ఇటుల్ సరావ్తమ్కంబై యిటిట్ దటిట్దని నిరేద్శింప రాని పరబర్హమ్ంబు దానయై యమమ్హావిషుణ్ని యందుఁ జితత్ంబుజేరిచ్ 
తనమ్యుండయి పరమానందంబునం బొంది యునన్ పర్హాల్దుని యందు రాక్షసేందుర్ండు దన కింకరులచేతం జేయించుచునన్ 
మారణకరమ్ంబులు పాపకరుమ్ని యందుఁ బర్యుకత్ంబు లైన సతాక్రంబులుం బోలె విఫలంబులగుటం జూచి.     
     [7-195] 

 
  పర్హాల్దుడి మనసుస్ ఇనిన్ కషాట్లోల్ను ఎకక్డుంది? "ఇటుల్ సరావ్తమ్కంబై యిటిట్ దటిట్దని నిరేద్శింప రాని 

పరబర్హమ్ంబు దానయై యమమ్హావిషుణ్ని యందుఁ జితత్ంబుజేరిచ్.."  పరబర్హమ్ము ఇటువంటిదీ అని చెపప్డం కుదరదు కదా? 
అవయ్కత్మైనదానిన్ ఇదీ అని ఎలా చెపప్గలం? పర్హాల్దుడు ఇనిన్ కషాట్లోల్ కూడా దాదాపు అంబరీషుడిలాగే ఉనాన్డు, "చితత్ము మధురిపు 
శీర్పాదములయంద…"   



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                nø√ºãsY  2015 

3  భాగవతంలో రసగుళికలు

 
ఉ. ముంచితి వారుధ్లన, గదల మొతిత్తి, శైలతటంబులందు దొర్ 

బిబ్ంచితి, శసత్రరాజిఁ బొడిపించితి, మీఁద నిభేందర్పంకిత్ ఱొ 
పిప్ంచితి; ధికక్రించితి; శపించితి; ఘోరదవాగున్లందుఁ దోర్ 
యించితిఁ; బెకుక్పాటల్ నలయించితిఁ; జావఁ డి దేమి చితర్మో     [7-201] 
 

చ. ఎఱుఁగఁడు జీవనౌషదము; లెవవ్రు భరత్లు లేరు; బాధలం 
దఱలఁడు నైజ తేజమునఁ; దథయ్ము జాడయ్ము లేదు; మికిక్లిన 
మెఱయుచు నునన్వాఁ; డొక నిమేషము దైనయ్ము నొందఁ డింక నే 
తెఱఁగునఁ దుర్ంతు? వేసరితి; దివయ్ము వీని పర్భావ మెటిట్దో?    [7-202] 
 

 ఇపుప్డు తండిర్ అనుకుంటునాన్డు, "వీణిణ్ పాములచేత కరిపించాను. కొండలమీదనుంచి తోసారు. ఏమిచేసినా 
చావడేమిటో ఈ విచితర్ం?" ఇనిన్ కషాట్లలోనూ ఎవరూ ఓరేచ్వాళుళ్ లేరు వీడికి. అనిన్ంటికనాన్ విచితర్ం ఒకక్ నిముషమైనా దైనయ్ం పొందడు 
వీటివలల్. ఈ సిత్తిలో పర్హాల్దుడిలా ఉంటే కషాట్లు పెటేట్ తండిర్కి ఒళుళ్ జలదరిసోత్ంది.  

 
 గాంధీ గారు సతాయ్గర్హం చేసూత్ంటే అపప్టి పాలకులకి ఇలాగే దిగులొచేచ్దిట. ఈయన ఏం కొంపలు 

ముంచుతాడో అని. చివరకి రవి అసత్మించని సామార్జయ్ం ముకక్ ముకక్లై ఇపుప్డు పర్పంచ పటంలో కళుళ్ చికిలించి చూసేత్నే కాని కనబడని 
సిత్తిలోకి వచిచ్ంది కదా? గాంధీగారు శారీరకంగా ఎంతటి మహా బలుడో, సంపనున్డో మనకి తెలిస్ందే. ఓ గావంచా కటుట్కుని భుజం మీద 
తువావ్లుతో, చినన్ గాలి వీసేత్ కిందపడిపోయేటటుట్ ఉండే ఆయన మొతత్ం సామార్జాయ్నిన్ గడగడలాడించాడు కదా? అంటే ఎనిన్ వరాలు 
సంపాదించి శారీరకంగా ఎంత బలం, సంపదా  పోగేసుకునాన్ అది చివరకి ఎందుకూ పనికిరాదు. ఇకక్డ హిరణయ్కశిపుడికి అదే 
జరుగుతోంది. 

 
వ.  కావున వీఁడు మహాపర్భావసంపనున్ండు వీనికెందును భయంబు లేదు; వీనితోడి విరోధంబునం దనకు మృతుయ్వు 

సిదిధ్ంచునని  నిరణ్యించి చినన్ఁబోయి ఖినున్ండై పర్సనున్ండు గాక కిర్ందు జూచుచు విషణుణ్ండై చింతనంబు జేయుచునన్ రాజునకు 
మంతనంబునఁ జండామారుక్ లి టల్నిరి.      [7-205] 

 
 వీడు మామూలు కొడుకుకాదు. వీడివలల్ తనకి మృతుయ్వు వసుత్ందనేది నిజమైనటుట్ తోసోత్ంది అనుకుని మనసులో 

కోష్భించడం చూసి చండామారుక్లు చెపుత్నాన్రు. వాళళ్కేం? వాళుళ్ రాక్షస గురువులు; రాజుగారికి భజన చేయడం వాళళ్ విధి కదా? 
 

శా. శుభర్ఖాయ్తివి నీ పర్తాపము మహాచోదయ్ంబు దైతేయ్ందర్! రో 
షభూర్యుగమ్విజృంభణంబున దిగీశవార్తముం బోరులన 
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విభార్ంతంబుగఁ జేసి యేలితి గదా విశవ్ంబు వీఁ డెంత? యీ 
దభోర్కుత్ల గుణదోషహేతువులు చింతం బొంద నీ కేటికిన?      [7-206] 

 నీ ఖాయ్తి ఎటువంటిది? నువువ్ జగదేకవీరుడివి కదా? అయిదేళళ్ కురార్డు వీడెంత? మేము తీసుకెళిళ్ చెపిప్చూసాత్ం. 
నువేవ్ం కంగారు పడకు అని చెపిప్ మళీళ్ తీసుకొచేచ్రు గురుకులానికి.  గురుకులానికి వచాచ్క చండామారుక్లు చుటుట్పకక్లలేనపుప్డు 

 
క.  ఆటలకుఁ దనున్ రమమ్ని 
 పాటించి నిశాటసుతులు భాషించిన దో 
 షాటకులేందర్కుమారుఁడు 
 పాటవమున వారిఁ జీరి పర్జాఞ్నివ్తుఁడై.       [7-209] 
 
క. చెపప్ఁ డొక చదువు మంచిది 
 చెపెప్డిఁ దగులములు చెవులు చిందఱ గొనఁగాఁ 
 జెపెప్డు మన యెడ నొజజ్లు 
 చెపెప్ద నొక చదువు వినుఁడు చితత్ము లలరన.      [7-210] 
 
 తాను హరి భకిత్లో మునిగి తేలుత్నాన్డు సరే, కూడా ఉనన్ పిలల్లు ఆడుకోవడానికి రమమ్ంటూంటే ఇపుప్డు చుటూట్ 

ఉనన్ కురర్వాళల్కి అందరికీ పర్హాల్దుడు చెపుత్నాన్డు. ఒరే అబాబ్యిలూ ఆడుకోవడం కాదు మనం చేయవలిస్ంది. హరి భకిత్ తపప్ ఇంకేం 
కావాలి? మనకి ఈ గురువులు ఏవో చెపాత్రు వాళళ్కి తెలిస్నవి. అవి మనకి ఎందుకూ కొరగావు. రండి అందరం శీర్హరి భజన చేదాద్ం అని. 
ఇలా అనేసరికి వాళళ్ందరికీ ఆశచ్రయ్ం వేసి పర్హాల్దుణిణ్ అడుగుతునాన్రు. 

 
ఉ.  మంటిమి కూడి, భారగ్వకుమారకులొదద్ ననేకశాసత్రముల 

వింటిమి. లేఁడు సదుగ్రుఁడు వేఱొకఁ డెనన్ఁడు, రాజశాల ము 
కక్ంటికి నైన రాదు చొరఁగా, వెలికిం జన రాదు, నీకు ని 
షక్ంటకవృతిత్ నెవవ్ఁడు పర్గలుభ్ఁడు చెపెప్? గుణాఢయ్! చెపుప్మా.     [7-220] 
 

 ఇకక్డకి ఈ గురువులు తపప్ శివుడికైనా లోపలకి వచేచ్ బయటకి వెళేళ్ దారి లేదు. వేరే గురువులు లేరు. వీళుళ్ 
నువువ్ చెపేప్వి ఏవీ చెపప్టేల్దు. నీకివనీన్ ఎలా తెలిసాయి?  

 
క. చికక్ఁడు వర్తములఁ గర్తువులఁ 

జికక్ఁడు దానముల శౌచశీలతపములం 
జికక్ఁడు యుకిత్ని భకిత్ని 
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జికిక్నకిర్య నచుయ్తుండు సిదధ్ము సుండీ!      [7-243] 
 

 మన తలిల్తండుర్లతోసహా అందరూ ఇకక్డ సంసారంలో ఈదుతునాన్రు చూసారుగా? విషయ వాసనలోల్ పడి 
ఉనన్వాళళ్కి హరిభజన చేయడం కుదరదు, కుదిరినా మనసు ఒపప్దు. సవ్తహాగా పూరవ్ పుణయ్ఫలం వలల్ కలగాలి. నేను మా అమమ్ కడుపులో 
ఉనన్పుప్డు ఇవనీన్ నారదుడు మా అమమ్కి చెపూత్ంటే వినాన్ను. మీకు కూడా నేరుప్తాను. వర్తాలూ, కర్తువులూ, దానం, తపం ఇలాంటివనీన్ 
చేసినా చికక్ని శీర్హరి భకిత్కి అవలీలగా చికుక్తాడు.  

 
క. చాలదు భూదేవతవ్ము 

చాలదు దేవతవ్ మధిక శాంతతవ్ంబుం 
జాలదు హరి మెపిప్ంప వి 
శాలోదయ్ములార! భకిత్ చాలిన భంగిన.       [7-244] 
 
నారాయణుణిణ్ మెపిప్ంచాలంటే దేవతవ్ం, బార్హమ్ణతవ్ం ఇలాంటివి చాలవు. భకిత్ ఒకటే చాలు. 
 

క.  గురువులు దమకును లోఁబడు 
తెరువులు చెపెప్దరు విషుణ్ దివయ్పదవికిం 
దెరువులు చెపప్రు; చీఁకటిఁ 
బరువులు పెటట్ం గనేల బాలకులారా!       [7-246] 

 
 ఇంక గురువుల సంగతి. వాళళ్కొచిచ్నవి వాళుళ్ చెపుతారు. మోక్షం ఎలా సంపాదించాలో వాళళ్కి తెలిసేత్ కదా 

చెపప్డానికి? విషుణ్పదం చేరేదారి వాళళ్కి తెలియదు. చీకటోల్ పరుగులు పెటట్డం వంటిదే వాళుళ్ చెపేప్ చదువు.  
 

వ.  అని యిటుల్ పర్హాల్దుండు రహసయ్ంబున న యైయ్వేళల రాక్షస కుమారులకు నపవరగ్మారగ్ం బెఱింగించిన; వారును 
గురుశికిష్తంబులైనచదువులు చాలించి నారాయణభకిత్ చితత్ంబులం గీలించి యుండుటంజూచి వారల యేకాంతభావంబు దెలిసి వెఱచి వచిచ్ 
శుకర్నందనుండు శకర్వైరి కిటల్నియె.      [7-250] 

 
 అని ఇలా కురర్వాళళ్ందరీన్ తనవైపుకి తిపుప్కుంటునాన్డు. దీనితో చండామారుక్లవారు చేతులెతత్క తపప్లేదు. 

ఇపుప్డు పర్హాల్దుణిణ్ రాజుగారిదగిగ్రకి తీసుకొచిచ్ చెపుత్నాన్రు మహాపర్భో మావలల్ కాదు అని. 
 

శా. రకోష్బాలుర నెలల్ నీ కొడుకు చేరం జీరి లోలోన నా 
శికాష్మారగ్ము లెలల్ గలల్ లని యాకేష్పించి తా నందఱన 
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మోకాష్యతుత్లఁ జేసినాఁడు మనకున మోసంబు వాటిలెల్; నీ 
దక్షతవ్ంబునఁ జకక్ఁజేయవలయున దైతేయవంశాగర్ణీ!      [7-251] 
 

 మీ కురార్ణిణ్ తీసుకెళిళ్ ఏదో నేరుప్దాం అనుకునాన్ం, కానీ వీడెంతటివాడంటే, మేము చెపేప్ చదువులనీన్ తపుప్ల 
తడకలు అని తేలేచ్సి మిగతా వాళళ్ందరీన్ కూడా మోకాష్యితుత్లిన్ చేసి నారాయణ సమ్రణం చేయిసుత్నాన్డు. మనకి మొదటికే మోసం వచిచ్ంది. 
ఇంక వీణిణ్ నువేవ్ సరిచేసుకోవాలి.  

 
క. ఉడుగఁడు మధురిపుకథనము 

విడివడి జడుపగిదిఁ దిరుగు వికసనమున నే 
నొడివిన నొడువులు నొడువఁడు 
దుడుకనిఁ జదివింప మాకు దురల్భ మధిపా!       [7-253] 
 

 వీడేమో ఈ విషుణ్భకిత్ వదలడు. ఇంక మేము చేయగలిగేది ఏమీలేదు. మీ ఇషట్ం అనేసరికి హిరణయ్కశిపుడికి ఒళుళ్ 
కంపరం ఎతిత్ంది. కోపం ఎకుక్వై ఇపుప్డు అంటునాన్డు. 

 
వ. అని యిటుల్ గురుసుతుండు చెపిప్నఁ గొడుకువలని విరోధవయ్వహారంబులు గరణ్రంధర్ంబుల ఖడగ్పర్హారంబులయి 

సోఁకిన; బిటుట్ మిటిట్ పడి పాదాహతంబైన భుజంగంబు భంగిఁ బవనపేర్రితంబైన దవాన లంబు చందంబున దండతాడితంబయిన 
కంఠీరవంబుకైవడి భీషణరోషరసావేశ జాజావ్లయ్మానచితుత్ండును బుతర్సంహారోదోయ్గాయతుత్ండును గంపమానగాతుర్ండును 
నరుణీకృతనేతుర్ండును నై కొడుకును రపిప్ంచి సమామ్నకృతయ్ంబులు దపిప్ంచి నిరద్యుండై యశనిసంకాశ భాషణంబుల నదలుచ్చు.  
      [7-255] 

 
 ఇకక్డున్ంచి పోతన రాసిన తెలుగు వచనం చదవాలంటే నోరు తిరగడం కషట్ం. ఎంతటి సహజ కవి అయినా భకిత్ 

గురించి రాసేటపుప్డు సరళమైన భాషా (ఎవవ్నిచే జనించు జగమెవవ్ని లోపలనుండు లీనమై ... )  రోషం కోపం గురించి రాసేటపుప్డు 
భీకరమైన తెలుగు (దండతాడితంబయిన కంఠీరవంబుకైవడి భీషణ రోష రసా వేశ జాజావ్లయ్మాన చితుత్ండును…) వాడడం పోతనకే 
దకుక్తుంది. 

 ఈ మాటలు చెవులోల్ శూలాలు పొడిచినటుట్ అనిపించాయిట హిరణయ్కశిపుడికి. ఇపుప్డు రాబోయే ఘటాట్నికా 
అనన్టుట్ రాజుగారి సిథ్తి ఎలా ఉంది? “... బుతర్సంహారోదోయ్గాయతుత్ండును గంపమానగాతుర్ండును నరుణీకృతనేతుర్ండును నై" పర్హాల్దుణిణ్ 
రపిప్ంచి గదిద్ంచి అడుగుతునాన్డు.  

 
శా.  పర్ఙాఞ్వంతులు లోకపాలకులు శుంభదేధ్వ్షు లయుయ్న మదీ 

యాఙాఞ్భంగము చేయ నోడుదురు రోషాపాంగదృషిట్న వివే 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                nø√ºãsY  2015 

7  భాగవతంలో రసగుళికలు

కఙాఞ్నచుయ్త మై జగతిత్ర్తయముం గంపించు నీ విటిట్చో 
నాఙోఞ్లల్ంఘన మెటుల్ చేసితివి సాహంకారతన దురమ్తీ!     [7-258] 
 

 లోకపాలకులు, వివేకం ఉనన్వాళుళ్ అందరూ కూడా ములోల్కాలకీ రాజుని నేనే అని తెలిసి నోరుమూసుకుని నేను 
చెపిప్నటుట్ వింటునాన్రు. నేనంటే తిర్లోకాలు కంపిసుత్నాన్యి.అటువంటివాడి ఆజఞ్లిన్ నువువ్ ఎలా అతికర్మిసుత్నాన్వు? 

  
శా. ఆచారోయ్కత్ముగాక బాలురకు మోకాష్సకిత్ఁ బుటిట్ంచి నీ 

వాచాలతవ్ముఁ జూపి విషుణ్ నహితున వరిణ్ంచి మదైధ్తయ్వం 
శాచారంబులు నీఱు చేసితివి మూఢాతుమ్ం గులదోర్హినిన 
నీచుం జంపుట మేలు చంపి కులమున నిరోద్షముం జేసెదన.     [7-260] 
 

 పోనీ అకక్డ గురుకులంలో ఊరుకునాన్వా అంటే అదీలేదు. నీతోటి కురార్ళళ్కి మోకాష్సకిత్ పుటిట్ంచి వాళళ్నికూడా 
పాడుచేసుత్నాన్వు. నీలాంటి నీచుడు బతకడం కంటే చావడమే మేలు. నినున్ చంపి రాక్షస కులానికి దోషం లేకుండా చేసాత్ని అని గరిజ్ంచాడు. 

 
 ఇకక్డొక విషయం చూదాద్ం, మనకి బాగా తెలిస్ందే. మీకో ఇదద్రు పిలల్లునాన్రనుకోండి. అందులో ఒకడు నేను 

సనాయ్సం తీసుకుని ఆశర్మంలో చేరతాను అనాన్డు. మీరేమంటారు? అసలు నిజంగా ఎంతమంది ఒపుప్కుంటారు? ఈ సంసారంలో ఎంత 
సుఖం ఉందో పీకదాకా దిగిన మనందరికీ తెలుసు కదా? ఇకక్డ సంసారం అంటే భారాయ్భరత్ల, పిలాల్ పీచూ ఉండే కుటుంబ సంసారం కాదని 
గమనించాలి. జనిమ్ంచడం, పునరపి జననం పునరపి మరణం అనేదే అసలైన సంసారం. మనలో ఒకడు సనాయ్సం తీసుకుని ఈ జనన 
మరణాల చటర్ంలోంచి తపుప్కోవడానికి, మోక్షం కోసం పర్యతన్ం చేసాత్ను అంటే  (సనాయ్సం తీసుకునన్వాడికి ఈ జనమ్లోనే మోక్షం వసుత్ందా 
రాదా అనే విషయం పకక్న పెడదాం పర్సుత్తానికి) మనం ఎందుకు ఒపుప్కోలేకపోతునాన్ం? అసలు పర్యతన్మే చేయని మనకంటే ఆ 
సనాయ్సం తీసుకోబోయే అతని  మోక్షం గురించి ఆలోచనలు, ముముక్షతవ్ం మంచివే కదా? మోకాష్సకిత్  ఉనన్వాణిణ్ సంసారంలోకి ఎందుకు 
లాగాలని చూసుత్నాన్ం? ఒకసారి అవలోకనం చేసుకుంటే ఈ విషయంలో మనం కూడా హిరణయ్కశిపుడిలాంటి వారమే అని అరధ్ం అవుతుంది.  

 
 వచేచ్ వాయ్సంలో హిరణయ్కశిపుడికి పర్హాల్దుడు వినయంగా నచచ్చెపప్డం, వాడింకా రెచిచ్పోయి చావు 

కొనితెచుచ్కోవడం చూదాద్ం. 
 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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