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1  భాగవతంలో రసగుళికలు

66 వ భాగం  
 

 అజామీళోపాఖాయ్నం – 1 
 పాప పుణాయ్లు 

అజామీళోపాఖాయ్నం భాగవతం ఆరవ సక్ంధం లోనిది. దీనిన్ తెలుగించిన వారు పోతనకి వలల్మాలిన భకుత్డైన ఏరూచ్రి సింగయ గారు. 
భాగవతంలో 5, 6, 11, 12 సక్ంధాలు పోతన రాయలేదనీ వాటిని తన శిషుయ్లైన నారయ సింగయ లకి ఇచాచ్రనీ ఓ వాదన ఉంది. దీని సంగతి ఒకసారి 
చూదాద్ం. రాముడు ధాయ్నంలో కనిపించి పోతనని ‘నువూవ్, నీ శిషుయ్లూ కలిసి భాగవతం తెనిగించండి’ అని చెపప్లేదు కానీ ‘నువువ్ భాగవతానిన్ తెనిగిసేత్ 
భవబంధాలు తెగుతాయి’ అని చెపాప్డు కదా, అందువలల్ మొతత్ం భాగవతం అంతా పోతనే తెనిగించాడనీ, అవి కొంత మేరకి ధవ్ంసం అవడం వలల్ ఆయన 
శిషుయ్లు పాడైనవాటిని పూరిత్ చేసారనీ అని కరుణశీర్ గారంటారు. అయితే సరిగాగ్ 5, 6 వరసలోనూ 11, 12 మరో వరసలోనూ పాడవడానికి ఆసాక్రం 
ఏమిటి? దానికి ఆయన ఇచేచ్ వివరణ కూడా బాగుంటుంది. మొతత్ం భాగవతం అంతా తెనిగించాక అవి వరుసలో ఒకటి నుంచి ఆరు దాకా ఒక బొతిత్లో, 
ఏడునుంచి పనెన్ండు దాకా మరో బొతిత్లో పెటిట్ ఉండొచుచ్ పోతన. అలా కింద ఉనన్ 5, 6, 11, 12 సక్ంథాలు చెదల వలల్ పాడయేయ్యి. అందువలల్ వాటిని 
తిరిగి శిషుయ్లు తిరిగి రాసారు మొతత్ం పునురుదధ్రించడానికి. 

మరో కథ ఏమిటంటే ఆ రోజులోల్ ఉనన్ రాజు – సరవ్జఞ్ సింగమనీడు, ఈ గర్ంథానిన్ తనకి అంకితం ఇవవ్నందుకు మొతత్ం భాగవతం అంతా 
భూమిలో పాతిపెటిట్ంచాడనీ, అందువలల్ అది కొంతమేర ధవ్ంసం అయిందనీను. కరుణశీర్గారు అనడం పర్కారం ఆ సరవ్జఞ్ సింగమనీడు మరీ అంత 
దురామ్రుగ్డు కాదు, ఆ రోజులోల్నే చాలామంది కవులని చేరదీసినవాడు. భాగవతానిన్ తనకి అంకితం ఇవవ్కపోయినా రాముడికి ఇచిచ్నందుకు కుళుళ్కుని 
ఏడిచే అంతటి నీచుడూ కాదు. అందువలల్ ఇటువంటి గర్ంథానిన్ భూమిలో పాతిపెటేట్ పని ఆయన చేయడు. అదీకాక ఈ గర్ంథం తనకి అంకితం ఇవవ్లేదని 
కోపం అయితే దీనిన్ కాలిచ్పారేయవచుచ్ కానీ భూమిలో పాతిపెటిట్ంచడం దేనికీ? ఇవనీన్ చూసేత్ మనకి తెలిసేది ఏమిటంటే ఇంటోల్నే చెదలవలల్ ఈ గర్ంథం 
కొంతమేర శిధిలమైంది. దానిన్ శిషుయ్లు కషట్పడి తిరిగి రాసారు. అలా కొనిన్ నారయ చేతిలో కొనిన్ సింగయ చేతిలో పడాడ్యి.  

సింగయ కూడా ఈ సక్ంథం మొదలుపెడుతూ తన వంశం గురించీ, తనకి కలిగిన సరసవ్తీ కటాక్షం గురించీ, పోతన మీద భకిత్ గురించీ, తన 
తలిల్తండుర్ల గురించీ రాసూత్ ఆరంభానికి ముందు తనకి నారాయణుడిమీద మనసులో మెదిలిన అదుభ్తమైన శోల్కానిన్ చెపుప్కునాన్రు. 

శోల్.  హంసాయ సతత్వ్నిలయాయ సదాశర్యాయ  నారాయణాయ నిఖిలాయ నిరాశర్యాయ 
సతస్ంగర్హాయ సగుణాయ సదీశవ్రాయ సంపూరణ్ పుణయ్పతయే హరయే నమసేత్.  [6-20] 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               pHY    2019 

2  భాగవతంలో రసగుళికలు 

పరమహంస సవ్రూపుడూ, సతవ్గుణానికి, మంచివారికి ఆశర్యమైనటివంటివాడైన నారాయణునికి, మంచిని గర్హించేవాడికీ (సతస్ంగర్హాయ), 
పుణయ్లోకాలకి నాయకుడైనవాడికీ నమసాక్రం. 
 
 కథ మొదలుపెటేట్ముందు పరీకిష్తుత్ అడుగుతునాన్డు శుక మహరిష్ని. 
 

సీ.  షడుగ్ణైశవ్రయ్ శాశవ్తమూరిత్ వయినటిట్;  
మునినాథ! దయతోడ ముకిత్పదము 
మునున్గా నేమారగ్మున వినిపించితి;  
వారయ నపవరగ్ భూరిమహిమఁ  
గర్మయోగసంభవ బర్హమ్ంబుతోఁగూడ;  
ననుబొంద నగు నని వినుతి కెకక్ 
మఱియు సతత్వ్రజ సత్మః పర్భావంబులఁ;  
గడిఁదియై యునన్టిట్ కరమ్చయము       [6-39] 

 
తే.  నపప్టపప్టి కడఁగని యటిట్ పర్కృతి 

గలుగు పురుషుని భోగారథ్ఘటన దేహ 
కారణా రంభ రూపమారగ్ంబు మొదలు 
మాటిమాటికి ననిన్యుఁ దేటపడఁగ       [6-39.1] 

 
 భాగవతం వినిపిసూత్ ముకిత్ మారగ్ం ఏమిటో చెపాప్వు, యోగులు ఏ నివృతిత్ మారగ్ం అవలంబించి బర్హామ్నిన్ చేరుకుంటారో కూడా చెపాప్వు. 
అయితే భోగాలని అనుభవిసూత్ ఒక జీవితం తరావ్త మరో జీవితం లోకి తోయబడుతూ పర్వృతిత్ మారగ్ం అనుసరించేవారు అదే కర్మంలో మాటిమాటికి 
పుడుతూ ఛసూత్ ఉనాన్రు కదా? 
 

ఈ సీస పదయ్ంలో శుకమహరిష్ని పరీకిష్తుత్ ఏమంటునాన్డో గమనించారా? “షడుగ్ణైశవ్రయ్ శాశవ్తమూరిత్ వయినటిట్ మునినాథ.”  దీనికో చినన్ 
వివరణ. శుకమహరిష్ వాయ్సుడికి కొడుకు, శిషుయ్డూ కూడా. బాగా చినన్తనం నుంచీ సంసారం అంటే విరకిత్ పుటిట్ తపసుస్తో బర్హమ్రిష్ అయినవాడు. ఒకసారి 
ఎవరో సతరీలు చెరువులో సాన్నం చేసుత్ంటే వాయ్సుడు అటువైపు రావడం చూసి వెంఠనే వాళళ్ బటట్లు కటుట్కోవడం ఒళుళ్ దాచుకోవడం జరిగిందిట. ఆ తరావ్త 
అదే దారిలో శుకమహరిష్ వెళాళ్డు. అయితే ఈ సతరీలు ఆయనిన్ అసలు పటిట్ంచుకోకుండా సాన్నాలు సాగించడం వాయ్సుడికి అమితాశచ్రయ్ం కలిగించింది. 
వెళిళ్ వాళల్నే అడిగాడుట, “ఇదేమిటి, వాడు నా కొడుకు, నేను నేరిప్తే నా దగిగ్ర శిషయ్రికం చేసి బర్హమ్రిష్ అయేయ్డు. నా కనాన్ వయసులో బాగా చినన్వాడై, 
యవవ్నంలో ఉనన్ వాణిణ్ చూసీ చూడనటుట్ వదిలేసి, నేను వసేత్ బటట్లు సరుద్కునాన్రేం?”  వాళల్ సమాధానం ఏమిటంటే, “అయాయ్ మీరు పెళిళ్ చేసుకుని 
బర్హమ్రిష్ అయాయ్రు, అందువలల్ ఏదో పాత వాసనల వలల్ మీకు మమమ్లిన్ చూసేత్ ఏమౌతుందో అనే, మేము అలా చేసాం. ఇంక మీ అబాబ్యికి ఇటువంటి 
వాసనలు లేవు ఆయన సాకాష్తూత్ పరబర్హమ్ సవ్రూపుడు. మమమ్లిన్ ఎలా చూసినా ఆయనకి వికారాలు కలగవు. అందువలేల్ అలా ఆయనిన్ వదిలేసాం.”  
అదే “షడుగ్ణైశవ్రయ్ శాశవ్తమూరిత్” అంటే. ఐశవ్రయ్ం, ధైరయ్ం, కీరిత్, తేజసుస్, జాఞ్నం, వైరాగయ్ం అనే ఆరు గుణాలనీ పుణికిపుచుచ్కునన్వాడు ఆయన. 
ఎపుప్డు? ఏదో వయసు వచాచ్క కాదు, చినన్పుప్డే వళుళ్ సావ్ధీనంలో ఉండగానే ఈ సంసారం వలల్ భాధలే తపప్ సంతోషం లేదని తెలుసుకుని 
దానిన్ వదులుకునాన్డు. ఇకక్డ సంసారం అంటే పెళీళ్ పిలల్లూ కాదని, జనన మరణ చటర్ం అనీ గమనించాలి.  సావ్మి వివేకానంద, 
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రామకృషుణ్లూ, రమణ మహరిష్, బుదుధ్డూ అలా ఏ బర్హమ్రిష్ కధ చూసినా దాదాపు ఇదే విధంగా వాళుళ్ చినన్వయసులోనే సనయ్సించడం 
గమనించవచుచ్.  

 
దీనేన్ కంచెరల్ గోపనన్ కూడా చెపుత్నాన్డు చూడండి. 

 
ఉ.  ముపుప్న గాలకింకరులు ముంగిట నిలిచ్నవేళ, రోగముల 

గొపప్రమైనచో గఫము కుతుత్కనిండినవేళ, బాంధవుల 
గపిప్నవేళ మీ సమ్రణ గలుగ్నో గలగ్దో, నాటి కిపుప్డే 
తపప్క చేతు మీ భజన దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ 

 
 ఎపుప్డో యమకింకరులు వచిచ్నపుప్డు, వళుళ్ కుళిళ్పోయి రోగాలు వచాచ్క గొంతుకలో శేల్షమ్ం నిండిపోయి మాటరానపుప్డు, చుటూట్రా 
బంధువులూ ఉనన్పుప్డు నీ సమ్రణ కలుగుతుందో లేదో కరుణా సముదుర్డవైన రామా, ఇపుప్డే బలసతావ్లు ఉండగానే నీ నామ భజన చేసాత్ను. 
 
వ.  మఱియు ననేక పాపలక్షణంబులగు నానావిధ నరకంబులును వాని కాదయ్ంతంబులును, సావ్యంభువ సంబంధి యగు మనవ్ంతరంబును, 
బిర్యవర్తోతాత్నపాదుల వంశంబును, దచచ్రితర్ంబును, దీవ్ప వరష్ సముదార్దిర్ నదుయ్దాయ్నవనసప్తులును, భూమండల సంసాథ్పనంబును, వాని 
పరిమాణంబును, జోయ్తిశచ్కర్చలన పర్కారంబును, విభుండయిన పరమేశవ్రుం డెవివ్ధంబున నిరిమ్ంచె నా విధంబంతయు నెఱింగించినాడవు; ఇపుప్డు. [6-
40]  
 
 పరీకిష్తుత్ ఇంకా అడుగుతునాన్డు, “పాపాలు అనేకం ఎటువంటి నరకాలనిసాత్యో, మనవ్ంతరాల గురించీ, అందులో పుటిట్న వంశాల గురించీ, 
భూమండలం, ధృవ నక్షతర్ంతో ఉండే జోయ్తిశచ్కర్ం అది ఎలా నడుసుత్ంది, ఇదంతా పరమేశవ్రుడు ఎలా నిరిమ్ంచాడు, ఎలా ఆడిసాత్డనేది పూరిత్గా 
చెపాప్వు.” 
 

ఆ.  కడిఁది వేదనలకుఁ గారణంబై యుండు 
గుఱుతులేని నరక కూపరాశి 
పాలుగాక నరుఁడు బర్తికెడు మారగ్ంబు 
పరమపుణయ్! తెలియఁ బలుకవయయ్!      [6-41] 

 
 “ఇపుప్డు మరి నా పర్శన్ ఏమిటంటే, అనేక జనమ్లు ఎతుత్తూ పర్తీసారి బాథలకి కారణం అవుతూ అనేకానేక నరకాలోల్ పడుతూ బతకడం కంటే 
ఆ నరకాలోల్ పడకుండా బతికే అవకాశం అసలు ఏదైనా ఉందా?” అది చెపుప్. పరీకిష్తుత్ ఎంత మంచి పర్శన్ వేసాడో గమనించండి.  దీనికి శుక మహరిష్ 
ఏమంటునాన్డంటే, 
 

క.  కటాట్! తిర్కరణ మెఱుఁగక 
పుటిట్న దురితముల నపుడ పొలియింపని యా 
కటట్ఁడి దేహం బుడిగినఁ 
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గొటాట్డును బిటుట్ నరకకూపంబులలోన.      [6-43] 
 
 తిర్కరణాలతో – మనసుస్, వాకుక్, శరీరం, చేసే పాపాలకి నరకం అనుభవించాలి. అయితే ఈ పాపాలని ఎపప్టికపుప్డు పోగొటుట్కోకపోతే అలా 
నరకం చూడాలిస్ వసుత్ంది. మరి అవి పోగొటుట్కోవడం ఎలా? 
 

ఉ.  కావునఁ గాలకింకర వికారము గానకమునన్ మృతుయ్ దు 
రాభ్వనఁ జితత్మున వెడఁగుపాటును జెందకమునన్ మేనిలో 
జీవము వెలుగ్చుండఁ దన చెలవ్ము దపప్కమునన్ పనున్గాఁ 
బావనచితుత్ఁడై యఘముఁ బాయు తెఱం గొనరింపఁ గాఁదగున.    [6-44] 

 
 యమకింకరులు రాకముందే, జవసతావ్లు ఉండగానే, మనసుని పావనం చేసుకోవాలి. ఎందుకిదంతా? ఎందుకంటే జీవితంలో ఏది జరిగినా 
జరగకపోయినా పుటట్డం, చావడం అనేవి ఎవరికీ తపప్వు కనక. ఈ పుటట్డం చావడం మనమూలానే, మనం చేసే కరమ్లమూలానే అని తెలిసి 
ఎపప్టికపుప్డు జాగర్తత్గా ఉండాలి.  
 
 ఈ కరమ్లు ఎటువంటివంటే, అవి ఎనిన్ జనమ్లైనా మనకూడా వసాత్యిట, ఏది వచిచ్నా రాకపోయినా. దాని గురించి ఈ మహాభారతం శోల్కంలో 
చూడవచుచ్. 
 

యథా ధేను సహసేర్షు, వతోస్ విందతి మాతరం,  
ఏవం/తథా పూరవ్కృతం కరామ్ కరాత్రమనుగఛఛ్తి  

 
 వేలకొదీద్ ఆవులునన్ మందలో కూడా దూడ తన తలిల్ని అతి సులభంగా సరిగాగ్ గురిత్ంచగలిగినటేట్, ఎనిన్ వేల జనమ్లెతిత్నా మనం చేసుకునన్ కరమ్ 
మన కూడా తపప్కుండా వెనన్ంటి వసూత్నే ఉంటుంది. అందుకే వాటిని ఎపప్టికపుప్డు వదిలించుకుంటూ ఉండాలి. 
 

క.  కాలం బెడగని పాపము 
మూలముఁ జెఱుపంగవలయు మును రోగములం 
దేలిన దోషము నెఱుఁగుచు 
వాలాయము దాని నడఁచు వైదుయ్ని భంగిన.      [6-45] 

 
 వైదుయ్డు రోగానికి కారణం కనిపెటిట్ మందు ఇచిచ్నటేట్, మనం చేసిన పాపాలకి కారణం ఇదీ అని తెలుసుకుని వాటిని అధిగమించాలి 
ఎపప్టికపుప్డు, ఆలసయ్ం చేయకుండా. 
 

సీ.  అనవుడు నాతని కనియె భూకాంతుండు;  
కనుకలి వినుకలి గలిగినటిట్ 
పాపము దనకు నొపప్ని దని కని చాలఁ;  
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బరితపుత్ఁడయుయ్ఁ గర్మమ్ఱ నొనరుచ్ 
మూఢాతుమ్నకు దోషమోచనం బెయయ్ది;  
యారయ నెఱిఁగింపు మదియుఁగాక 
కలుష మొకొక్కచోటఁ గావించు నొకచోటఁ;  
గావింపకుండుఁ దతక్రమ్మెఱిగి       [6-46] 

 
ఆ.  యిటిట్ జనుఁడు పుణయ్ మేరీతిఁ జేసిన 

నది ఫలింపనేర దని తలంతు 
సలిలమందు మేని మలినంబుఁ బోకుండ 
గజము గుర్ంకుబెటుట్ గతియుఁ బోలె.      [6-46.1] 
 

ఇలా శుకమహరిష్ అనేసరికి పరీకిష్తుత్ మళీళ్ అడుగుతునాన్డు, “పాపం తనకి మంచిది కాదని తెలుసుత్ంది ఒకపప్టికి. దానికి పశాచ్తాత్పం కలిగితే 
మంచిదే. అది కలిగినా కొనిన్ పరిసిథ్తులవలాల్, ఒకపుప్డు మరో కారణం వలాల్ మళీళ్ అవే పాపాలు చేయడానికి ఆసాక్రం ఉంది మానవుడికి. కొనిన్చోటల్ 
చేసిన పాపాలు పోగొటుట్కోవడానికి ఏదో పుణయ్ం చేయడం కుదరవచుచ్. కానీ దానివలల్ ఏమీ పర్యోజనం ఉండదని నేను అనుకుంటునాన్ను (యిటిట్ 
జనుఁడు పుణయ్ మేరీతిఁ జేసిననది ఫలింపనేర దని తలంతు).  ఎందుకంటే ఏనుగుని నీళళ్లోకి సాన్నానికి తీసుకెళేత్ అది పూరిత్గా సాన్నం చేసినా బయటకి 
వచాచ్క కూడా తన మీదకి తొండంతో మటిట్ జలుల్కుంటుంది.  మరి ఇటువంటి మూఢులకి – అంటే మనలాంటి వారికి, ఏమిటి తరుణోపాయం? అసలు 
ఏదైనా దారి ఉందా?” 

 
మన పురాణాలోల్ కానీ, ఏ మతానికి సంబంధించిన గర్ంధాలలో కానీ ‘నీకు నరకమే, వేరే గతి లేదుగాక లేదు’ అని ఎపుప్డూ ఉండదు గమనిసేత్. 

ఎందుకంటే, మానవ జీవితం ఇటువంటిది, ఇలాగే పర్తీ ఒకక్రికీ కషాట్లు దాపురిసాత్యి; వాటిని పోగొటుట్కోవడానికో తటుట్కోవడానికో పర్తీవారికీ ఏదో ఒక 
సమయంలో ‘ఆ పై ఉనన్వాడు,’ ‘భగవంతుడు’ లేకపోతే ‘ఏదో తెలియని శకిత్’ గురుత్కొసుత్ంది. ఆ శకిత్ ఎటువంటిది, దానిన్ చేరుకోవడం ఎలా అనేవి తరావ్త 
వచేచ్ ఆలోచనలు. ఈ వైరాగయ్ం, ముముక్షతవ్ం అనేవి ఒకసారి తెలిసివచాచ్క, మనకి తెలిసిన భౌతిక, శారీరక, మానసిక రోగాలకి ఏదో చికితస్ ఉండాలి, ఆ 
చికితస్ చేసే వైదుయ్డు – భవరోగనివారిణి, ఆయన ఏదైనా చేయగలడు అనేది మనసులోకి రాగానే నమమ్కం ఒకటి బయలేద్రుతుంది. అపుప్డు మనం చేసే 
పాపాలని మోసుకెళళ్కక్రేల్దనీ వాటికి ఇకక్డే ఏదో పార్యశిచ్తత్ం ఉందనీ మనకి అవగతం అవుతుంది. ఆ పాప పర్కాష్ళన ఎలా చేసుకోవాలి ఇపుప్డే ఈ 
జీవితంలోనే? పాపం చేసాక, మరో పుణయ్ం చేసేత్ ఈ ఋణ సంబంధమైన పాపం, ఆ ధనసంబంధమైన పుణయ్ంతో కడిగేసుకోవచుచ్కదా, సులభంగా? అదే 
పరీకిష్తుత్ అడుగుతూ, అలా కుదరదేమో, ఏనుగు సాన్నం చేసాక కూడా బురద జలుల్కుంటూ ఉంటుంది కదా అనే దానితో పోలిచ్ సందేహం 
వెలిబుచుచ్తునాన్డు. 

 
పరీకిష్తుత్ అడిగిన ఈ సందేహానికి శుకమహరిష్ ఏమి సమాధానం చెపాత్డో వచేచ్ వాయ్సంలో చూదాద్ం. 
 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
COMMENTS 

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

