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1  భాగవతంలో రసగుళికలు

       

19 వ భాగం     
 రణయ్క పుడు, పర్ ల్ ద చరితర్  – 1 

 
 బర్హమ్ ఇచిచ్న కోరికలోత్ అందరీన్ జయించి ఇషట్ం వచిచ్నటూట్ జనాలిన్ వేపుకు తినడం మొదలుపెటాట్డు కదా హిరణయ్కశిపుడు? ఈ సిథ్తిలో 
హిరణయ్కశిపుడికి నలుగు కొడుకులు పుటేట్రు. అందులో ఒకడే పర్హాల్దుడు. అహరిన్శలూ హిరణయ్కశిపుడు కోపంతో హరిని తలుచ్కుంటూంటే అతడి కొడుకు 
భకిత్తో తలుచ్కుంటునాన్డు.  మనకి ఇకక్డ కధలో కాసత్ ఉతక్ంఠ. శీర్హరితో అంతటి శతృతవ్ం ఉనన్ తండిర్కి అటువంటి కొడుకు ఎలా పుటేట్డా అని. 
పార్ణులు పుటట్డం వరకే కానీ వాటి వాటి కరమ్లోల్ భేధం ఉంటుంది కదా? ఒకే తలిల్కి పుటిట్న పిలల్లందరూ ఒకేలాగ బతకలేరు. దీనేన్ బైబిల లో కూడా - 
ఎవడి శిలువ వాడు మోసుకోవలిస్ందే అని చెపూత్ ఉంటారు. కొంచెం లోతుగా ఆలోచిసేత్, భగవంతుడు అంతటి కౄరుడైన హిరణయ్కశిపుడికి కూడా 
మారతాడేమో నని ఇంకో అవకాశం ఇచిచ్ చూసుత్నాన్డు కొడుకు రూపంలో.  
 
 హిరణయ్కశిపుడు ఇలా కోరికలు కోరతాడనీ, తరావ్త ఇవనీన్ జరుగుతాయనీ  శీర్హరికి ముందే తెలుసు. అందుకే అతడలా తపసుస్కి వెళల్గానే 
లీలావతి దగిగ్రకి నారదుణిణ్ పంపించి శీర్ హరి కధ చెపిప్ంచాడు పర్హాల్దుడు ఇంకా కడుపులో ఉండగానే. గురువిచేచ్ మంతర్ం కానీ దీక్ష కానీ ఒక బీజం 
వంటిది. అది ఒకసారి నాటబడితే సరైన వాతావరణం కోసం ఎదురుచూసూత్ ఉంటుంది. ఒకసారి అటువంటి వాతావరణం ఏరప్డగానే మహావృక్షమై 
ఎదగడం మొదలౌతుంది. అపుప్డు మనలో ఉండే రాక్షసతవ్ం దానికదే అంతరిసుత్ంది. సరిగాగ్ ఇదే నారదుడు చేసాడు గురువుగా. పర్హాల్దుడికి దీక్ష ఇచిచ్ 
తపుప్కునాన్డు ఏమీ తెలియనటూట్.  
 
 Murphy’s Law అనేది ఒకటి చెపూత్ ఉంటారు. దీని పర్కారం దేనికైతే పాడవడానికి శతసహసార్ంసమైనా అవకాశం ఉందో అది పాడయియ్ 
తీరుతుంది. దీనిన్ జీవితంలో అనుకోని  పరిసిథ్తుల వలల్ వచేచ్ సంఘటనలని చెపప్డానికి వాడుతూ ఉంటారు. ఇపుప్డు సరిగాగ్ ఇదే హిరణయ్కశిపుడికి 
జరిగింది. హిరణయ్కశిపుడి కోరిక పర్కారం చూసేత్ ఎకక్డా తేడా రావడానికి వీలు లేదు అవునా? కానీ అది మన ఆలోచన పర్కారం. కొంచెం లోతుగా 
ఆలోచిసేత్ "అవునవును వీడు చావడానికో అవకాశం ఉంది కానీ అది చాలా తకుక్వ అవకాశం" అనిపిసోత్ందా? సరిగాగ్ అదే ఈ Murphy’s Law.   
 
 ఏ తపసైస్తే తనని అమరుణిణ్ చేసుత్ందనుకునాన్డో ఆ తపసుస్ చేసే సమయంలో తన ఇంటోల్ తన నాశనానికి బీజం పెటట్బడింది అదీ తన సవ్ంత 
కొడుకు రూపంలో. ఇపుప్డో సారి భగవంతుడి గురించి ఆలోచిదాద్ం. భగవంతుడు అవయ్కుత్డు. మన మనసుకి గానీ బుదిధ్కిగానీ అందేవాడు గాదు. ఇంక 
ఇందిర్యాల సంగతెందుకు? కానీ వీటనన్ంటినీ పకక్నబెటిట్ – “ఎవవ్నిచే జనింతు జగమెవవ్ని లోపలనుండు.." అనగానే సంతోషంగా వాయువేగ 
మనోవేగాలతో పరుగెటుట్కుంటూ వసాత్డు ఆయన. హిరణయ్కశిపుడు చేసే ఈ తపసుస్ అలా జరుగుతూండగానే అతడిలో రాక్షసతవ్ం పోవడానికి సరిగాగ్ 
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అపుప్డే భగవంతుడు ఏరాప్టుల్ చేసేడు. ఆయన భూత భవిషయ్త వరత్మానాలు తెలిసినవాడు కనక భగవంతుడు. ఇపుప్డు పుటిట్న పర్హాల్దుడెలాంటివాడు? 
ఇదిగో చెపుత్నాన్డు పోతన సీస పదయ్ంలో.   
 
 
సీ. శీర్వలల్భుఁడు దనున్ఁ జేరిన యటెల్ౖన, 
 జెలికాండర్ నెవవ్రిఁ జేర మఱచు; 
 నసురారి దనమోర్ల నాడిన యటెల్ౖన, 
 నసురబాలురతోడ నాడ మఱచు; 
 భకత్వతస్లుఁడు సంభాషించినటైల్న, 
 బరభాషలకు మాఱుపలుక మఱచు; 
 సురవందుయ్ఁ దనలోనఁ జూచినయటెల్ౖనఁ, 
 జొకిక్ సమసత్ంబుఁ జూడ మఱచు;        [7-122] 
 
తే. హరిపదాంభోజయుగ చింతనామృతమున 
 నంతరంగంబు నిండినటైల్న, నతఁడు 
 నితయ్ పరిపూరుణ్ఁ డగుచు ననిన్యును మఱచి 
 జడత లేకయు నుండును జడుని భంగి.       [7-122.1] 
 
 విషుణ్వు గురించి ఆలోచన రాగానే ఇంక ఎవరూ గురుత్ండరు అతనికి. పకక్నునన్ పిలల్లోత్ ఆటలనీన్ మరిచ్పోతునాన్డు. ఎవరితోనూ మాటాల్డడు. 
అనీన్ మరిచిపోయి జడుడిలాగా ఉండిపోతునాన్డు.  ధృవుడి కధ చదువుకునన్పుప్డు చెపుప్కునాన్ం "శుచీనాం శీర్మతాంగేహే యోగభర్షోట్భిజాయతే " అని. 
పర్హాల్దుడు కూడా ఇటువంటివాడే. మిగిలిపోయిన ఆ కాసత్ కరమ్ ఈ జనమ్లో తీరిపోబోతోంది. కానీ ఆ కరమ్ పర్కారం తాను తన తండిర్కి పటిట్న దరిదర్ం 
వదిలించి మరీ జనమ్ రాహితయ్ం పొందబోతునాన్డు. దానికోసం ఇకక్డ తండీర్ కొడుకులు సరిగాగ్ ఒకరికొకరు అమరచ్ బడాడ్రు. కానీ కోరికలు తీరడం వలల్ 
వచేచ్ అహంకారం అంత తవ్రగా అంతరిసుత్ందా?  
 
 
శా.  పానీయంబులు దార్వుచుం గుడుచుచున భాషించుచున హాసలీ 
 లానిదార్దులు చేయుచుం దిరుగుచున లకిష్ంచుచున సంతత 
 శీర్నారాయణపాదపదమ్యుగళీచింతామృతాసావ్ద సం 
 ధానుండై మఱచెన సురారిసుతుఁ డే తదివ్శవ్మున భూవరా!     [7-123] 
 
 ఏ పని చేసుత్నాన్ శీర్హరి నామసమ్రణతో ఉండేవాడు. అందులో ఎంతగా లీనమైపోయాడంటే బాహయ్ పర్పంచం గురుత్కు వచేచ్ది కాదు. ఇదంతా 
అంతటి రాక్షసుడి కొడుకిక్ ఎలా అబిబ్ంది? రెండు కారణాలు. ఒకటి పూరవ్ జనమ్లోచేసుకునన్ కరమ్. రెండు - నారదుడంతటి గురువిచిచ్న దీక్ష. ఇదంతా 
నారదుడు ధరమ్రాజుకి చెపుత్నాన్డు కదా, ధరమ్రాజు అడగవచేచ్మో ఇవెలాగా అని ముందే చెపుత్నాన్డు. 
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వ. ఇటుల్ పూరవ్జనమ్పరమభాగవత సంసరగ్సమాగతంబైన ముకుంద చరణారవింద సేవాతిరేకంబున నఖరవ్ నిరావ్ణభావంబున 
విసత్రించుచునపప్టపప్టికి దురజ్న సంసరగ్ నిమితత్ంబునం దనచితత్ం బనాయ్యతత్ంబుగానీక నిజాయతత్ంబు చేయుచునపర్మతుత్ండును, సంసార 
నివృతుత్ండును, బుధజనవిధేయుండును, మహాభాగధేయుండును, సుగుణమణిగణగరిషుఠ్ండును, పరమభాగవతశేర్షుఠ్ండును, 
కరమ్బంధలతాలవితుర్ండును, పవితుర్ండును నైన పుతుర్ని యందు విరోధించి సురవిరోధి యనుకంపలేక చంపం బంపె" నని పలికిన 
నారదునకు ధరమ్జుం డి టల్నియె. [7-125] 

ఇపుప్డు పర్హాల్దుడికి శీర్హరి నామం తపప్ వేరే లోకం లేదు. తండిర్ ఎంత నిరాద్కిష్ణయ్ంగా శీర్హరిని దేవ్షిసుత్నాన్డో కొడుకు అంత 
భజిసుత్నాన్డు. వీళిళ్దద్రికీ ఎలా పెటాట్డో చూసారా జత?  ఏ నామం అయితే తనకి వినపడకూడదని అనుకునాన్డో అదే నామం సవ్ంత కొడుకు 
అహరిన్శలూ జపిసుత్నాన్డు. హిరణయ్కశిపుడు ఇంక తటుట్కోలేక “వీణిణ్ చంపి పారేయండిరా” అనాన్డు.  
ఉ.  బాలుఁ బర్భావిశాలు హరిపాదపయోరుహచింతనకిర్యా 
 లోలుఁ గృపాళు సాధుగురులోకపదానతఫాలు నిరమ్ల 
 శీర్లు సమసత్ సభయ్నుతశీలు విఖండితమోహవలిల్కా 
 జాలు న దేల? తండిర్ వడిఁ జంపఁగఁ బంపె మునీందర్! చెపప్వే.     [7-127] 
 
 ఇదేమిటండోయ, ఎంత శతృవు నామం జపంచేసినా కొడుకంటే కాసత్ పేర్మ ఉండదూ? అదీ అంతటి హరిపాదపయోరుహచింతనాకిర్యలోలుడి 
మీద? కోపం రావచేచ్మో గాక మరీ చంపించడమా? ఇదేమి వింత అని అడుగుతునాన్డు యుధిషుట్రుడు నారదుణిణ్.  
 

ఇపుప్డు అసలు మొదటున్ంచీ జరిగిన మొదలుపెడుతునాన్డు నారదుడు. ముందిలా పర్హాల్దుడు శీర్హరి పేరు చెపప్గానే అనీన్ వదిలేసి 
జడుడిలాగా పడి ఉండడం చూసాడు తండిర్. వీడికి చదువూ సంధాయ్ లేదు అందుకే ఇలా ఉనాన్డు అనుకునాన్డు కామోసు. దగిగ్రకి పిలిచ్ ఇదద్రు 
గురువులని చూపించి అచచ్ం తండిర్లాగానే చెపుత్నాన్డు. హిరణయ్కశిపుడు శీర్హరికి శతృవే కానీ తన తండిర్ బాధయ్తలు మరిచ్పోయేంతటి వాడు 
కాదు. 
క. చదువనివాఁ డఙుఞ్ం డగు 
 జదివిన సదసదివ్వేక చతురత గలుగుం 
 జదువఁగ వలయును జనులకుఁ 
 జదివించెద నారుయ్లొదధ్ఁ జదువుము తండీర్!       [7-130] 
 

ఒరే అబాబ్యీ, చదువులేకపోతే అజాఞ్నంతో ఉండిపోతావు. మనదగిగ్ర మాంఛి ఆరుయ్లైన గురువులునాన్రు. వాళళ్ దగిగ్ర చదివిసాత్ను. 
చదువుకోరా అని చెపిప్ శుకార్చారుయ్ల కొడుకులైన చండామారుక్లతో ఇలా చెపేప్డు. 
 
శా.  అంధపర్కిర్య నునన్వాఁడు, పలుకండ సమ్తర్ప్తాపకిర్యా 
 గంధం బించుక లేదు, మీరు గురువుల కారుణయ్చితుత్ల మనో 
 బంధుల మానుయ్లు మాకుఁ బెదద్లు, మముంబాటించి యీబాలకున 
 గర్ంథంబుల చదివించి నీతికుశలుం గావించి రకిష్ంపరే."      [7-132] 
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వీడేమో జడుడిలాగా అంధకారంలో ఉనాన్డు. వీడిని తీసుకెళిళ్ గర్ంధాలు చదివించండి, నీతిశాసత్రం అంతా నేరిప్ రకిష్ంచాలి అనాన్డు. 
ఇలాంటి విషయాలోల్నే హిరణయ్కశిపుడిలాగే మనం కూడ ఉంటాం జీవితంలో. చదువులు చదువుతాం, ఉదోయ్గాలు చేసాత్ం. డబుబ్లొసాత్యో, 
పోతాయో ఏదో ఒకటి అవుతుంది. కానీ చివరకి మనం సాధించిందేమిటీ అని వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంటే, దాదాపు అందరిదీ ఒకే రకమైన 
సమాధానం - ఏమీ లేదు.   సావ్మి వివేకానంద కూడా ఇదే అంటారు. కొనిన్ లక్షలు ఖరుచ్పెటిట్ ఒక ఆసుపతిర్ కటిట్సాత్ం. ఒకక్ భూకంపంతో 
అది సరవ్నాశనం అవొవ్చుచ్. ఒక ముఫైఫ్ నలభై ఏళళ్లో మనం ఎవరమో కూడా ఎవరికీ గురుత్ండదు. మరి బర్హమ్ జాఞ్నం సంపాదించిన 
వయ్కుత్లో? ఒక రామకృషుణ్లో, ఒక వివేకానందో, ఒక రమణ మహరిష్నో అడిగితే? వాళల్ జీవితం పరిపూరణ్ం.   

పర్హాల్దుడు బర్హమ్జాఞ్నం కోసం పాటుపడుతూంటే వాణిణ్ తీసుకెళిళ్ నీతి శాసత్రం నేరప్మంటునాన్డు హిరణయ్కశిపుడు. ఇదే శంకరులు 
అంటునాన్రు చూడండి శివానందలహరిలో. 

ఘటోవా మృతిప్ండో పయ్ణురపి చ ధూమోగిన్ రచలః 
పటోవా తంతురావ్ పరిహరతి కిం ఘోరశమనం 
వృధా కంఠకోష్భం వహసి తరసా తరక్వచసా 
పదాంభోజం శంభోరభ్జ పరమసౌఖయ్ం వర్జ సుధీః    [శివానంద లహరి - 6] 
 
కుండలు చేయుటకు మటిట్ సాధనము. దానికి పరమాణువులు కారణం. కొండ మీద పొగ కబడుతోంది, కాబటిట్ నిపుప్ అకక్డ 

ఉంటుంది. బటట్లు దారము వలన జనించును. ఈ తరక్ శాసత్ర విషయాలలో ఏ ఒకక్టీ కూడా మృతుయ్వుకి అడుడ్పడేది కాదు. ఇవి పిడివేసి 
వలిల్ంచి కంఠసథ్ం చేసుకోవడం ఎందుకు? వృధా. మోక్షం శివభజన వలేల్ పొందగలిగేది.  

జాఞ్నం కావాలనుకునేవాడికి పార్పంచిక విషయాలు అఖఖ్రేల్దు. కఠోపనిషతుత్లో యముడు నచికేతుడికి రాజయ్ం ఇసాత్ను, దీరాఘ్యుషుష్ 
ఇసాత్ను, సరవ్ సంపదలూ ఇసాత్, ఇవి ఇసాత్, అవి ఇసాత్ అని పర్లోభపెటట్డానికి చూసాత్డు. అపుప్డు చెపాత్డు నచికేతుడు, 

శోవ్భావ మరత్య్సయ్ యదంతకైతత  
సరేవ్ందిర్యాణాం జరయంతి తేజః 
అపి సరవ్ం జీవితమలప్మేవ  
తవైవ వాహాసత్వ నృతయ్గీతే.        (కఠోపనిషతుత్ - 26) 
 
నువివ్చేచ్వాటికనిన్ంటికీ ఒక మొదలు ఉంది. అంటే తుదికూడా ఉంటుంది. వీటి వలల్ క్షణికానందమే కానీ వేరే ఏమీలేదు. వీటిలో తేలి 

మేము జరా మరణాలు పోందుతూ ఉంటాం. ఎంతపొడిగించినా జీవితం అలప్మే కదా? ఇవనీన్ నీదగిగ్రే ఉంచుకో. నాకు అకక్రలేదు. 
న వితేత్న తరప్ణీయో మనుషోయ్ 
లపాస్య్మహే వితత్మదార్క్షమ్ చేతాత్వ్ 
జీవిషాయ్మో యావదీశిషయ్సి తవ్ం   
వరసుత్ మే వరణీయః స ఏవ.       (కఠోపనిషతుత్ - 27)  
 
ఎంత ధనం ఉనాన్ కూడా ఎవరూ తృపిత్పడేటటుట్ కనిపించదు. అదీగాక చావు గురించి నీ దగిగ్రున్ంచి తెలుసుకునాన్క సంపద అదే 

వసుత్ంది [శివానందులు చెపిప్నటుట్గా - Realize the Brahman or the Absolute the attainment of which leaves nothing 
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more to be attained, the blessedness of which leaves no other blessing to be desired, the knowledge of which 
leaves nothing more to be known]. అందుచేత సంపద కోరుకోవడం అనవసరం. అదీగాక నువువ్ జీవించమనన్ంతకాలం మాకు 
ఆయురాద్యం ఉండనే ఉంది. మిగతావనీన్ నువేవ్ ఉంచుకుని నాకు మరణాంతరం గురించే చెపుప్.  

[కఠోపనిషతుత్ అనువాదం, దివయ్జీవన సంఘంవారి శీర్ కృషాణ్నంద సరసవ్తి] 

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