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67 వ భాగం  
 

 అజామీళోపాఖాయ్నం – 2 
 పాపం, పుణయ్ం సమాంతర రేఖలు  

పాప పుణాయ్ల గురించి అడుగుతూ, చేసిన పాపమే మళీళ్ చేసూత్ ఎపప్టికీ విడిపింఛుకోలేని జనన మరణ చటర్ంలో కూరుకుపోతునన్ మానవుడికి 
అసలు తరుణోపాయం అనేది ఉందా, ఒకసారి పాపం చేసేత్ మరో పుణయ్ం చేసి ఆ పాపానిన్ కడిగేసుకోవడం కుదురుతుందా అని పరీకిష్తుత్ భాగవతం 
వింటూ అడిగాడని కిర్తం వాయ్సంలో చూసాం. దానికి ఇపుప్డు శుకమహరిష్ సమాధానం చెపుత్నాన్డు. 

క.  కరమ్ము కరమ్ముచేతను 
నిరూమ్లము గాదు తెలియనేరక తా నే 
కరమ్ము జేసినఁ దతర్ప్తి 
కరమ్ం బొనరింప వలయుఁ గలుషవిదూరా! [6-48] 

ఒక కరమ్ మరో కరమ్ వలల్ నిరూమ్లం అవుతుందనే పర్శన్ లేదు. దేని దారి దానిదే. ఏదైనా పాప కరమ్ చేసేత్ దానికి పశాచ్తాత్పంతో దానికి విరుగుడు 
(తతర్ప్తి) చేసుకోవాలి. అంతేకానీ ఋణ సంబంధమైన కరమ్కీ ధనసంబంధమైన కరమ్కీ ఒకటికొకటి విరుగుడు కాదు. అంటే చితర్గుపుత్లవారి చిటాట్లో 
పాపపుణాయ్లు వేరువేరుగా రాయబడతాయి. ఆ రెండూ దేనికవి విడివిడిగా అనుభవించవలసిందే.  

ఒకటి గమనించాలి. ఈ జీవితంలో ఏదో చెడు జరిగినదనుకుందాం. దానికి, నాకిలా అయింది, ననున్ దేవుడు పటిట్ంచుకోడు, భగవంతుడు 
నాకిలా చేసాడు, అసలు దేవుడే లేడు అని అనుకోవడం మంచిదేనా? కాసత్ ఆలోచిసేత్ మనకి విశదం అయేయ్దేమిటంటే, ఏదో జనమ్లో మనం ఒక కరమ్ చేసాం 
అది మనకి కిర్తం వాయ్సంలో చెపిప్నటూట్, యధా ధేను సహసేర్షు … అనన్టూట్ అంటుకుని ఇపుప్డు దాని ఫలితం అనుభవిసుత్నాన్ం, ఇందులోకి, మన 
కరమ్లని చూసూత్ సాకిష్గా ఉనన్ భగవంతుణిణ్ ఎందుకు లాగడం? ఇపుప్డు మనం చేయవలిస్నది ఏమిటంటే మరో సారి అటువంటి కరమ్ చేయకపోవడం, ఆ 
కరమ్ ఒకసారి చేసినందుకు పార్యశిచ్తత్ం చేసుకోవడం. 

క.  హితవు గల కుడుపు మఱి రు 
గివ్తతులఁ బొడమంగ నీని విధమున నతి స 
దర్వ్తుఁ డైనవాఁడు నిరమ్ల 
మతిచే నఘరాశి నెలల్ మటట్ము జేయున.  [6-49] 
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 పెదద్లు చెపిప్నటుట్గా సతర్ప్వరత్న అలవరచుకునన్వాడు నిరమ్ల మైన హృదయంతో పాపాలని నివృతిత్ చేసుకోవచుచ్. మరి ఈ సదవ్రత్న ఎలా, వేటితో 
అలవరుచ్కోవాలి? 
 

చ.  తపమున బర్హమ్చరయ్మున దానమునన శమ సదద్మంబులన 
జపమున సతయ్శౌచముల సనిన్యమాది యమంబులం గృపా 
నిపుణులు ధరమ్వరత్నులు నికక్ము హృతత్ను వాకయ్జంపు పా 
పపుగురిఁ దుర్ంతు రగిన్ శతపరవ్ వనంబుల నేరుచ్కైవడిన.    [6-50] 

 
 తపసుస్, బర్హమ్చరయ్ం, దానం, శమ దమాదులు, జపం, సతయ్ం శౌచం, యమ, నియమాలతో ఉనన్ ధరమ్వరత్నులు ఈ మనసులో (హృత) 
పాపాలని శరీరంతో (తను) చేసిన తుర్ంచుకోగలరు. ఎలాగంటే అగిన్ వెదురు (శతపరవ్) వనాలని దహించినటుట్గా. కొంచెం ఆలోచిసేత్ మనకి తెలిసేది 
ఏమిటంటే ఈ తపసుస్, బర్హమ్చరయ్ం, దానం, శమ దమాదులు, జపం, సతయ్ం శౌచం, యమ, నియమాలతో ఉనన్వాడి మనసుస్, శరీరం ఎకక్డుంటాయి 
నిరంతరం? భగవంతుడిమీద. పర్పంచానిన్ వదిలేసి సరవ్కాల సరావ్వయ్వసథ్లోల్ కూడా భగవంతుడి మీద ధాయ్స ఉండేవాడికి పాపం చేయడానికి ఆసాక్రమే 
లేదు కదా? మరి ఇపుప్డు అందరికీ ఇలా కుదురుతుందా అనే పర్శన్ వసుత్ంది కనక ఇంకా చెపుత్నాన్డు – వేరే దారుల్ ఉనాన్యి ఇంకా. 
 

ఉ.  కొందఱు పుణయ్వరత్నులు గోపకుమార పదారవింద జా 
నంద మరందపాన కలనారత షటప్దచితుత్ లౌచు గో 
వింద పరాయణుల విమలవేషులు దోష మడంతు రాతమ్లం 
జెందిన భకిత్చేత రవి చేకొని మంచు నడంచు కైవడిన.     [6-52] 

 
 ఇంకా కొంతమందు పుణయ్వరత్నులునాన్రు. వాళల్కి కృషుణ్డి పాదారవిందాలమీద తపప్ మరోచోట మనసు నిలవదు. వీళుళ్ మనసులో భగవంతుణిణ్ 
నిరంతరం తలుచుకుంటూ, ఉదయించే సూరుయ్డు మంచుని కరిగించినటూట్ (రవి చేకొని మంచు నడంచు కైవడిన), తమ భకిత్చేత పాపాలకి దూరంగా 
ఉంటారు. 
 

క.  హరిభకిత్చేతఁ గొందఱు 
పరిమారుత్రు మొదలుముటట్ పాపంబుల ని 
షుఠ్రతర కరముల సూరుయ్ం 
డరుదుగఁ బెనుమంచుఁ బించ మడఁచిన భంగిన.     [6-53] 

 
 హరిమీద భకిత్ చేత కొంతమంది తమ కరమ్లని సమూలంగా నాశనం చేసుకోగలుగ్తునాన్రు. మరి ఆ భకిత్ ఎలా వసుత్ంది అందరికీ? అది ముందు 
పదయ్ంలో చెపిప్నటూట్ తపమున బర్హమ్చరయ్మున దానమునన శమ సదద్మంబులన.. అలవరుచ్కోవాలి. లేకపోతే ఏదో పూరవ్జనమ్లో చేసిన మంచి వలల్ ఈ 
జనమ్లో శీర్హరి భకిత్ కలగవచుచ్. 
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క.  దంతిపురనాథ! విను మొక 
మంతన మెఱిఁగింతు శమ దమంబులు నంహో 
వంతు శుభవంతుఁ జేయవు 
కంతుని గురుభకిత్ ముకిత్ఁ గలిగించు గతిన.      [6-54] 

 
 అయితే ఇందులో ఒక రహసయ్ం ఉంది విను. శమ దమాది సదుగ్ణాలు కూడా శీర్హరి మీద భకిత్ చేసినటూట్ పాప, పుణాయ్లని పటాపంచలు 
చేయలేవు. ఈ పదయ్ంలో శుకమహరిష్ పరీకిష్తుత్ని ఏమనాన్డు? “దంతిపురనాథ.” దంతి అంటే ఏనుగు, హసిత్. దంతిపురం అంటే హసిత్నాపురం. పరీకిష్తుత్ 
హసిత్నాపురానికి రాజు కదా? అందుకే ఆ పర్యోగం. 
 

సీ.  హరికి నరథ్ముఁ బార్ణ మరిప్తంబుగ నుండు;  
వాని కైవలయ్ మెవవ్నికి లేదు 
వనజలోచను భకత్పరుల సేవించిన;  
వాని కైవలయ్ మెవవ్నికి లేదు 
వైకుంఠ నిరమ్ల వర్తపరుండై నటిట్;  
వాని కైవలయ్ మెవవ్నికి లేదు 
సరసిజోదరు కథాశర్వణ లోలుం డైన;  
వాని కైవలయ్ మెవవ్నికి లేదు       [6-55] 

 
తే.  లేదు తపముల బర్హమ్చరాయ్ది నియతి 

శమ దమాదుల సతయ్శౌచముల దాన 
ధరమ్ మఖముల సుసిథ్ర సాథ్నమైన 
వైషణ్వజాఞ్న జనిత నిరావ్ణపదము.       [6-55.1] 

 
 ఎవరైతే శీర్హరికి తన పార్ణాలనీ అరాథ్లనీ అరిప్సాత్రో, విషుణ్భకుత్లని సేవిసాత్రో, విషుణ్కధలు నిరంతరం వింటూంటారో, నిరమ్లమైన మనసుతో 
శీర్హరిని సేవిసాత్రో వారికి లభించే కైవలయ్ం మరొకరికి లేదు. ఈ కైవలయ్ం తపమున బర్హమ్చరయ్మున దానమునన… శమ దమాది వంటి వాటితో 
దేనితోకూడా రాదు. 

 
తే.  అరయ నెనన్ఁడుఁ జేటు లేనటిట్ ముకిత్ 

వరత్మ్ మీ లోకమందు నెవవ్రికిఁ గలదు?  
సాధులును బుణయ్శీలురు సజజ్నులును 
హరిపరాయణ తతప్రు లయినఁ గాక.      [6-56] 

 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                p˝…’   2019 

4  భాగవతంలో రసగుళికలు 

 సాథువులు, పుణయ్శీలురు, సజజ్నులు అయిన హరి భకిత్ పరాయణులు చేరుకునే మోక్షం మరెవరికీ కలిగే అదృషట్ం లేదు. దీనినే యోగులు చెపప్డం 
పర్కారం అనిన్ంటికనాన్ సులభమైన మారగ్ం ఏదంటే, భకిత్ యోగం. భగవంతుణిణ్ చేరడానికి అనేకానేక దారులుండొచుచ్ కానీ అతయ్ంత సులభం ఏమిటంటే 
ఉఠిఠ్ భకిత్ ఒకక్టే చాలు. 
 

క.  అరుదుగ నరహరి భకిత్ం 
బొరయని యా పురుషు సుకృత పుంజంబులు వేఁ 
మఱుఁ బుణుయ్ఁ జేయ నేరవు 
నరవర మధుఘటముఁ బెకుక్ నదులుం బోలెన.     [6-57] 

 
 ఎనిన్ పుణాయ్లు చేసినా భగవంతుడి మీద భకిత్ లేకపోతే అవనీన్ వయ్రధ్ం కిందే లెకక్. ఎనిన్ నదులు పర్వహించినా మదయ్ం ఉనన్ కుండని పవితర్ం 
చేయలేవు కదా? ఇందులో మరోసారి చెపేప్దేమిటంటే, పాప పుణాయ్లు సమాంతర రేఖలు. వేటికవే అనుభవించాలి. అంటే పాపం మాతర్ం మానేసి పుణయ్ం 
ఒకటే చేసినా ముకిత్ లభించదు. పాపాలు మాతర్మే చేసేత్ ఆ కరమ్ అనుభవించినటేట్, చేసిన పుణాయ్లకి సరిపడా కరమ్ కూడా అనుభవించాలి. భగవంతుడు 
తిర్గుణాలకీ పాప పుణాయ్లకీ అతీతుడు కనక ఆయనిన్ చేరాలంటే ఈ పాప పుణాయ్లనే సమాంతర రేఖలనీ, ఆ మూడు గుణాలనీ వదులుచ్కోవాలి. 
ఎందుకంటే భగవంతుడి మీద అననయ్మైన భకిత్ తపప్ మిగతావనీన్ బంధనాలు కనక. 

 
చ.  సతతముఁ గృషణ్పాదజలజంబుల యందు మనంబు నిలుప్ సు 

వర్తులు దదీయ శుదధ్ గుణరాగులుఁ గాలుని యుగర్పాశ సం 
హతుల ధరించు తతుస్భటకౌఘములం గలలోనఁ గాన రే 
గతులను దుషట్కరమ్ములు గైకొని వారలఁ జెందనేరుచ్నే?    [6-58] 

 
 నిరంతరం (సతతము) కృషుణ్డి పాద పదామ్లని (జలజము – నీటిలో పుటిట్నది, పదమ్ం) మనసులో తలుచుకునేవారికి యముణిణ్ గానీ, యమ 
భటులని కానీ కలలోగాని చూడరు. నిరంతరం వారి మనసు నిరమ్లంగా ఉండడం వలల్ పాపాలు వాళల్ని చేరలేవు కూడా. 
  
వ. కావున నీ యరథ్ంబునకుం బురాతనంబగు నొకక్ యితిహాసంబు గలదు; అది విషుణ్దూత యమదూత సంవాదం బనంబడు; దాని నెఱింగింతు; 
ఆకరిణ్ంపుము.       [6-59] 
 
 ఇది ఎలా జరుగుతుంది, అసలు జరిగేదేనా అని అడుగుతావేమో, దీనికి పురాతనమైన కథ ఒకటి ఉంది దానిన్ విషుణ్, యమదూతల సంవాదం 
అంటారు.  దీనిన్ చెపుత్నాన్ను అంటూ శుకమహరిష్ అజామీళుడి గురించి చెపప్డం మొదలుపెడుతునాన్డు. 
 
 ఇపప్టివరకూ జరిగిన కథ చూసేత్ శుకమహరిష్ ఇదంతా – హరి భకిత్ ఒకక్టే చాలు, మోకాష్నికి అనడానికి కారణం, పరీకిష్తుత్ మరో వారం రోజులోల్ 
దేహం చాలించబోతునాన్డు. ఇనాన్ళూళ్ ఏయే కరమ్లు ఎలా చేసాడో అనవసరం. ఇపుప్డు పోయేటపుప్డు నిరంతరం తన మనసులో భగవంతుడు మెదిలితే 
చాలు, ఎందుకంటే ఈ తపమున బర్హమ్చరయ్మున దానమునన… శమ దమాలనీన్ అంతకుముందు కలిగి ఉండకపోతే, ఈ ఒకక్ వారం రోజులోల్ 
జరగకపోవచుచ్కదా? అందువలల్ మిగతావిషయాలనీన్ పకక్నపెటిట్ భగవంతుడి మీద ధాయ్స ఉంచు అని శుకమహరిష్ పరోక్షంగా చెపుత్నాన్డు. 
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