
  

øöeTT~ www.koumudi.net @|æÁ˝Ÿ   2020 

1  భాగవతంలో రసగుళికలు

76 వ భాగం  
 

 అజామీళోపాఖాయ్నం – 11 ముగింపు 

యమథరమ్రాజు, నాకంటే అనుయ్డైనవాడూ ఘనమైనవాడొకడునాన్డనీ, వారి దూతలనే మీరు చూసారనీ, సేవకులతో చెపూత్, ఇంకా వివరణ 
ఇసుత్నాన్డు, వాళెళ్టువంటివారో. 

ఉ.  లెకక్కు నెకుక్వై కసటులేని మహాదుభ్త తేజ మెలెల్డం 
బికక్టిలం జరింతు రతి భీమబలాఢుయ్లు విషుణ్దూత లా 
చకక్ని ధరమ్శాంతు లతిసాహసవంతులు దేవపూజితుల 
గిర్కిక్ఱియన జగంబునను గేశవసేవక రక్షణారథ్మై.  [6-174] 

ఈ విషుణ్దూతలు కళంకం లేని మహాదుభ్త తేజంతో, పర్పంచం అంతా చరిసూత్ ఉంటారు. వీళుళ్ అతి బలమైనవారూ, ధరమ్శాంతులూ, అతి 
సాహసవంతులు. ఎవరి కోసం ఇలా చరించడం అంటే కేశవ సేవకుల కోసం, వారిని రకిష్ంచడం కోసమూను.  ఈ దూతలు నా వలాల్, మీ వలాల్, మిగతా 
దేవ, అసుర గణాల వలాల్ భీతి పొందకుండా ఉండడానికి ఈ కేశవ సేవకులని (భగవంతుణిణ్ నముమ్కునన్వాళళ్ని) రక్షణ కలిప్సూత్ ఉంటారు. 

క. భగవతర్ప్ణిహిత ధరమ్ం 
బగపడ దెవావ్రి మతికి ననిమిష గరుడో 
రగ సిదధ్ సాధయ్ నర సుర 
ఖగ తాపస యక్ష దివిజ ఖచరుల కైనన. [6-176] 

ఈ భగవంతుడి ధరమ్ం అనేది ఎంత సూక్షమ్మైనదంటే, దానిన్ గరుడ, ఉరగ (పాములు) సిథథ్, సాథయ్, నర, సుర (దేవత), ఖగ (పకుష్లు), 
తాపసలు (మునులు), యకుష్లు, దివిజ (దేవలోకంలో ఉండేవారు), ఖచరులు (ఖ – ఆకాశం, చరులు - తిరిగేవారు) ఎవరూ కూడా గురిత్ంచలేరు. ఇది 
ఎందుకు చెపుత్నాన్డంటే, ఈ యమదూతలు అజామీళుణిణ్ తీసుకొసుత్నన్పుప్డు థరమ్ం గురిత్ంచలేదు కదా? అది అతి సూకాష్మ్తి సూక్షమ్ం కనక మీ తపుప్లేదు 
అని చెపప్డానికనన్మాట. ఇదే మనం మహాభారతం మొతత్ం ఎకక్డ చూసినా గమనించవచుచ్. పర్తీ క్షణంలో కూడా యుథిషిట్రుడు పడే – నేను చేసేది 
థరమ్మా కాదా? – అనే యమయాతన. అందుకే పర్తీ విషయంలో కూడా థరమ్రాజు కృషుణ్ణిణ్ అడుగుతూ ఉంటాడు – నేను చేసేది తపాప్ ఒపాప్ అనేది అలా 
ఉంచు, థరమ్మా కాదా అనేది చెపుప్. ఆఖరికి దోర్ణుడు చావడానికి ముందు, తన సైనయ్ం ఓడిపోతుందనేది తెలిసి కూడా అదే యాతన. “అశవ్థాథ్మ హతః” 
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అని అనమంటే ఆ మాట అనడానికి థరమ్రాజు పడే యాతన కూడా మనం గమనించవచుచ్. చివరకి “కుంజరః అని చేరచ్వయాయ్ బాబూ, ఇవతల నీ ధరమ్ం 
పటుట్కుని కూరుచ్ంటే మిగతా సైనయ్ం తుడిచిపెటుట్కుపోతుంది,” అని చెపిప్నా ఎంతో కషట్ంతో ఆ మాట అంటాడు – అదీ కృషుణ్డు చెపాప్డు కనకే కానీ 
సవ్ంతంగా తనమటుకిక్, తననోటితో అందామని కాదు. థరమ్ం గురించి జీవితాంతం అలా కషట్పడాడ్డు కనకే బొందితో సవ్రాగ్నికి వెళళ్గలిగేడు కదా? 

 
క.  ఎనన్ఁడుఁ దెలియఁగ నేరరు 

పనన్గపతిశాయి తతత్వ్ మేనం 
గనున్ల వేలుప్ను డాపలఁ 
జనన్మరిన వేలుప్ ముదుక చదువుల వేలుప్న.     [6-177] 

 
 విషుణ్వు గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇందుర్డికి గానీ (వంటినిండా కనున్లు ఉనన్వాడు – మేనలో కనున్ల వేలుప్), శివుడు (డాపలజనమరిన వేలుప్ 
– అరథ్నారీశవ్రుడైనవాడు), బర్హమ్దేవుడికి గానీ (ముదుక చదువుల వేలుప్) సాథయ్ం కాదు.  
 

తే. ఏది జపియింప నమృతమై యెసఁగుచుండు 
నేది సదధ్రమ్పథ మని యెఱుఁగ దగిన 
దదియె సదభ్కిత్ యోగంబు నావహించు 
మూరిత్మంతంబు దా హరికీరత్నంబు.       [6-180] 

 
 ఇటువంటి శీర్హరిని మరి తెలుసుకోవడం ఎలా? ఆయన నామం జపించడం ఒకటే మారగ్ం. ఏది జపిసేత్ అమృతతులయ్మవుతుందో, ఏది సథథ్రమ్ 
పదమో, ఏది మూరీత్భవించిన భకిత్ యోగమో అదే శీర్హరి కీరత్నం. ఈ శీర్హరి కీరత్నం జపించే కొదీద్ అమృతతులయ్మవడం గురించి వాలీమ్కి నే ఉదాహరణగా 
చెపుప్కోవచుచ్. కేవలం రెండే రెండు అక్షరాలు మ-రా అంటూ జపించి మామూలు దారిదోపిడీ దొంగ ముని అవడం మనకి తెలిస్నదే కదా? 

 
తే. కంటిరే మీరు సుతులార! కమలనేతుర్ 

భవయ్ మగు నామకీరత్న ఫలము నేఁడు 
దవిలి మృతుయ్వు పాశబంధములవలన 
జాణతనమున నూడె నజామిళుండు.      [6-181] 

 
ఈ సంగతి మీ మటుకు మీరే చూసారు కదా ఎనోన్ పాపాలు చేసిన అజామీళుడు పోయేటపుడు ‘నారాయణ’ అనడం తోటే మృతుయ్పాశాలోల్ంచి 

విడిపోయి నేరుప్తో (జాణతనమున) వైకుంఠానికి జేరాడు. 
 

ఉ.  ఏటికి జాలిఁ బొంద? నరులే కిర్యఁ గృషుణ్ని కీరత్నంబు పా 
పాటవులన దహింపఁ గల దౌటకు సందియ మేల? యిపుప్ డీ 
తూఁటరి దోషకారి పెనుదోషి యజామిళుఁ డంతమొందుచుం 
బాటిగ విషుణ్నామ సుతుఁ బలుక్చుఁ గేవలముకిత్ కేగఁడే?    [6-182] 
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 నేను చేసిన పాపాలకి విముకిత్ లేదే అని మానవులు అసలు విచారించడం దేనికి? పెదద్ దోషి అయిన అజామీళుడు పార్ణం పోతూండగా ఆయనిన్ 
తలుచ్కుని ముకిత్ పొందాడు కదా, ఇంకా సందేహం దేనికీ? హరి కీరత్నం చేసి పాపాలని దహింపచేసుకోవచుచ్. 
 

క.  ఇంతయును దథయ్ మని మది 
నింతయుఁ దెలియంగలేరు హీనాతుమ్లు దు 
రాద్ంతతర ఘటిత మాయా 
కార్ంతాతయ్ంతపర్కాశ గౌరవ జడులై.       [6-183] 

 
 అయితే ఇందులో మరో వింత ఏమిటంటే చవు తథయ్ం అని తెలిసీ మాయలో చికుక్కొని దానిన్ దాటలేక (దురాద్ంతతర), హీనాతుమ్లు 
అవుతునాన్రు అందరూ. 
 

మం. ఈ విధమునన విబుధు లేకతమ చితత్ముల నేకతము లేక హరి నీశున 
న నిలిప్ తగు భాగవత యోగిపరిపాకమున నొందుదురు వారిం 
దేవలదు దండన గతిం జనదు మాకు గురితింప నఘముల దలగు మీదన 
శీర్వరుని చకర్ము విశేషగతి గాచు సురసేవితులు ముకిత్ గడు బెదద్ల.   [6-184] 

 
 మరి నిరంతరం హరిని మనసులో సమ్రించే భాగవతులని ఇకక్డికి తీసుకురావదుద్. వాళల్ని దండించడం మనం చేయలేం (దండన గతిం జనదు 
మాకు). వాళల్ని గురిత్సేత్ పాపాలు పోతాయి.  వాళల్ని శీర్వరుడి చకర్ం విశేషంగా కాపాడుతూ ఉంటుంది. ఈ పదయ్ంలో వాడిన వృతత్ం మంగళమహాశీర్.  
సింగయ దీనిన్ దేనికివాడాడో గమనిసేత్ మనకి తెలిసేది, శీర్హరి మంగళం, మహతుత్ చెపప్డానికి. తెలుగులో పదాయ్లు రాసేటపుడు మతేత్భం, చంపకమాల, 
సీసం వంటివి తీసుకుని రాయొచుచ్, కానీ సందరాభ్నుసారంగా రాయడానికీ, దానికి సరైన పదాలు ఎనున్కోవడానికి చాలా పటిమ ఉండాలి.  దీనిన్ మనం 
భాగవతంలో అనేకానేక చోటల్ చూడవచుచ్. 

 
ఉ.  ఎవవ్రు సిదధ్ సాధయ్ ఖచరేశ లసతప్రిగీత గాథలం 

దెవవ్రు ముకిత్భోగతల హేమ మనోహర చందర్శాలలం 
దెవవ్రు శంఖచకర్ గురుహేతి గదా రుచిరోగర్పాణు లా 
మవవ్పు రూపవంతు లసమానులు పో ధరలోని వైషణ్వుల.    [6-185] 

 
 విషుణ్నామం పలికే వారిని తీసుకు రావదుద్ అని చెపాప్క మరి అటువంటి వారిని గురిత్ంచడం ఎలా అనేది ఇపుప్డు చెపుత్నాన్డు. ఈ విషుణ్భకుత్లు సిథథ్ 
సాథుయ్ల చేత కీరిత్ంచబడుతూ ఉంటారు. వారికి చేతులోల్ శంఖ, చకర్, గదా, ఖడగ్ (గురుహేతి – పెదద్ ఖడగ్ము) రేఖలు ఉంటాయి.  ఈ రేఖలు చేతులోల్ 
ఉంటాయి అంటే వాటిని ఒక గురుత్గా మన శరీరం మీద వేసుకోవడం కాదు. ఎందుకంటే యమదూతల కూడా వెళేళ్ది మన సూథ్ల శరీరం కాదు కదా. 
మనసులో కేశవుణిణ్ ఉంచుకునన్వాళల్ని అని అరథ్ం చేసుకోవచుచ్. ఆ సూక్షమ్ శరీరం మీద ఆ రేఖలు ఉండాలంటే నిరంతరం మనసులో భగవంతుణిణ్ సమ్రిసూత్ 
ఉనన్వాళల్నన్మాట. 
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సీ.  ఎకసకెక్మున కైన నిందిరారమణునిఁ;  
బలుకంగలేని దురాభ్షితులను 
గలలోన నైన శీర్కాంతుని సతాప్ద;  
కమలముల చూడని కరమ్రతుల 
నవువ్చు నైనఁ గృషణ్పర్శంసకుఁ జెవిఁ;  
దారప్నేరని దుషక్థా పర్వణుల 
యాతోర్తస్వంబుల నైన నీశుని గుడి;  
తోర్వఁ దొర్కక్ఁగలేని దుషప్దులను       [6-188] 

 
ఆ. బరమ భాగవతుల పాదధూళి సమసత్ 

తీరథ్సార మనుచుఁ దెలియలేని 
వారి వారివారి వారిఁ జేరినవారిఁ 
దొలుతఁ గటిట్ తెండు దూతలార!       [6-188.1] 

 
 ఈ విషుణ్నామానిన్ పఠించలేని దురాభ్షితులని, కలలో కూడా శీర్కాంతుణిణ్ గురుత్ ఎరగలేని వాళళ్నీ, కృషణ్ కరాణ్మృతం చెవికెకక్ని వాళల్నీ, ఉతస్వ 
దినాలలో కూడా గుడికి వెళళ్ని చెడునడత గలవారినీ (దుషప్దులు), పాపులని ముందు ఇకక్డకి తీసుకురండి. 

 
ఆ.  ఎలల్ పాపములకు నిలెల్ౖన యింటిలో 

బదధ్తృషుణ్ లగుచు బుదిధ్ దలఁగి 
పరమహంసకులము గుఱిదపిప్ వరిత్ంచు 
ధూరత్జనులఁ దెండు దూతలార!       [6-189] 

 
 అనేక పాపాలకి నిలువైన ఇళళ్లో కోరికలకి తగులుకుంటూ (బథథ్ తృషుణ్లగుచు), పరమహంసల (మహాతుమ్ల) దారిని అనుసరించకుండా 
పోయేవారిని ఇకక్డకి తీసుకురండి. 

 
ఆ.  పదమ్నయను మీఁది భకిత్ యోగం బెలల్ 

ముకిత్ యోగ మనుచు మొద లెఱుంగు 
వారి వారివారి వారిఁ జేరినవారి  
తోర్వఁ బోవ వలదు దూతలార!       [6-191] 

 
అంతే కానీ విషుణ్వు మీద భకిత్ (పదమ్నయనుని) ఒకటే ముకిత్కి దారి అని తెలిసిన వాళల్ దగిగ్రకి కూడా వెళల్కండి.  ఈ పదయ్ంలో రెండు మూడు 

పాదాలోల్ పదాలు గమనించారా? మొద లెఱుంగు వారి, వారివారి వారిఁ జేరినవారి. ముకిత్యోగం అని తెలిసినవారినీ (ముకిత్ యోగ మనుచు మొద 
లెఱుంగు వారి), వారివారి (వారి యొకక్వారి, అంటే వాళల్ వాళల్నీ), వారి జేరినవారి (అలా ముకిత్యోగం గురించి తెలిసినవారిని అనుసరించే వారినీ 
కూడా) తీసుకురావదుద్. 
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వ. అని పలికె" నని చెపిప్ మఱియు శుకుం డిటల్నియె "శీర్కృషణ్నామ కీరత్నంబు జగనమ్ంగళం బనియును, జగనోమ్హనం బనియును, జగజేజ్గీయమానం 
బనియును, నిఖిలపాపైక నిషక్ృతి యనియును, నిఖిల దుఃఖ నివారణం బనియును, నిఖిలదారిదర్య్ నిరూమ్లనం బనియును, నిఖిల మాయా గుణవిచేఛ్దకం 
బనియును, నుదాద్మంబు లగు హరి వీరయ్ంబుల నాకరిణ్ంచు వారల చితత్ంబు లతి నిరమ్లంబులగు భంగిం దకిక్న వర్తాచరణంబులం గావనియును, శీర్కృషణ్ 
పదపదమ్ంబులు హృతప్దమ్ంబుల నిలుపు వార లనయ్ పాపకరమ్ంబు లగు నవిదాయ్ వయ్సనంబులం బొరయ నేరరనియును, నిజసావ్మియైన యమధరమ్ 
రాజుచేతఁ గీరిత్ంపంబడిన భగవనమ్హతత్వ్ంబు నాకరిణ్ంచి, విసిమ్తులై కాలకింకరులు నాఁటనుండియు వైషణ్వజనంబులం దేఱిచూడ వెఱతురు; నరేందార్! 
పరమగుహయ్ంబగు నీ యితిహాసంబును బూరవ్కాలంబున సకల విజాఞ్నగోచరుండైన కుంభసంభవుండు సకలదుఃఖ విలయంబును సకలపుణయ్ 
నిలయంబును నైన మలయంబునఁ బురాణపురుషుండైన పురుషోతత్ము నారాధనంబు చేయుచుండి నాకెఱింగించెను;" అని చెపిప్న విని విసమ్యానంద 
హృదయుండై పరీకిష్జజ్నపాలుం డిటల్నియె.  [6-192] 
 
 అందువలల్ శీర్కృషణ్ నామం ఎంతటి గొపప్దంటే, అది జగనమ్ంగళం, అనిన్పాపాలకీ నిషక్ృతి కలిగించేది, దుఃఖాలని పోగొటేట్ది, ఎంతటి 
మాయనైనా సరే ఛేధించగలిగేది. అలా భగవంతుడి నామం గురుత్ంచుకునేవారికి మనసు నిరమ్లమవడం వలల్ కాలకింకరులు వాళళ్కేసి చూడలేరు.  ఇది 
విజాఞ్న గోచరుండైన కుంభసంభవుడు (కుంభము, కుండ లో పుటిట్నవాడు, అగసుత్య్డు, విజాఞ్న గోచరుండు - ఆతమ్సాకాష్తాక్రం పొందిన వాడు) 
మలయపరవ్తం సమీపంలో నారాయణుణిణ్ ఆరాథన చేసుత్నన్పుప్డు నాకు (శుకమహరిష్కి) చెపాప్డు. అది నీకు చెపాప్ను అని ముగిసుత్నాన్డు మహరిష్.  
ఇంతలా ఎందుకు అని మరో సారి ఆలోచిదాద్ం. 
 

ఒకక్ వారం రోజులోల్ చావబోయే పరీకిష్తుత్ ఇంతకు ముందు ఏమేం పాపాలు చేసాడో అవనీన్ ఇపుప్డు అనవసరం. అహం పాపాతామ్ అనేదే 
మొదటి దరిదర్ం కదా. అది వదిలించుకోవాలి ముందు.  “అహం బర్హామ్సిమ్, తతవ్మసి అని కదా పంచమహావాకాయ్లు చెపేప్ది? ఏమీ పుణయ్ం 
చేయకపోయినా పోయేటపుడు ఒకక్ పదం ‘నారాయణ’ అనడం తోటే అజామీళుడు వైకుంఠం చేరాడు. అందువలల్ ఇంకా నీకు మిగిలిన ఈ వారం రోజులోల్ 
నారాయణ అనే నామం ఉఛఛ్రించడానికి సమయం ఉంది. అదే అభాయ్సం చేసూత్ ఉండు. అనిన్ దరిదార్లకీ భగవనాన్మమే దారి, ధైరయ్ంగా ఉండు” అని 
చెపుత్నాన్డనన్మాట. ఇదే మనకి కూడా వరిత్సుత్ంది. ఎవరు ఎపుప్డు పోతారో ఏ సిథ్తిలో పోతారో ఎవరూ చెపప్లేరు కనక నిరంతరం భగవనాన్మం మనసులో 
ఉంచుకుంటే మంచిదని ఈ కథ. అయితే ఏ రూపంలో భగవంతుడు గురుత్నాన్డనేది అనవసరం. నారాయణీయం రాసిన భటాట్తిత్రి గారు అనడం పర్కారం 
పౌండర్క వాసుదేవుడు, కృషుణ్డిలాగే శంఖ చకార్లు తయారు చేయించి వేసుకుని “నేనే అసలు వాసుదేవుణిణ్, నువెవ్డవి, ఇంకో వాసుదేవుడివా, అలా అయితే 
నాతో యుథాథ్నికి వచిచ్ నీ పర్తాపం చూపించు” అనాన్టట్ కృషుణ్డితో.  

 
భటాట్తిత్రి గారు అనడం ఏమిటంటే,  
జాడేయ్న బాలకగిరాపి కిలాహమేవ,  
శీర్వాసుదేవ ఇతిరూఢమతి శిచ్రం సః 
సాయుజయ్మేవ భవదైకయ్థియాగతోభూత,  
కోనామ కసయ్సుకృతం కథమితయ్వేయాత     (నారాయణీయం 83.5) 
 
జాడయ్ం చేత (బుథిథ్ లేక) అయితేనేం, మరొక కారణం అయితేనేం, వింతలోల్ వింతగా పౌండర్కవాసుదేవుడు కృతిర్మంగా నీలాంటి వేషం వేసుకుని, 

గరవ్ంతో ఎగిసిపడుతూ, నీ చేతులోల్ సంహరించబడి నీ సారూపయ్భావన వలనే సాయుజయ్ం పొందాడు కదా. సావ్మీ లోకంలో ఏ జీవి ఏ పుణయ్ం చేసుకుందో 
చెపప్డం ఎవరితరం? 
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పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/  

 
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

