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73 వ భాగం  
 

 అజామీళోపాఖాయ్నం – 8 
మరణాంతర గతి

 అజామీళుణిణ్ విడిపించాక, యమదూతలు వాళల్ దారిని వెళాళ్రు. ఇపప్టికి అజామీళుడి తన పార్ణానికి ఏమైందో తెలిసి వచిచ్ంది. పార్ణం 
పోతోంటే, పోయిన వెంఠనే తన జీవితం అంతా ఒకక్సారి గిరుర్న తిరిగి కళళ్ముందు కనిపిసుత్ందంటారు. అలా ఇపుప్డు అజామీళుడికి కనిపించడం 
మొదలైంది. తాను ఇనిన్ పాపాలు చేసాడు, యమదూతల పాశాలోల్ ఇరుకుక్నాన్డు కానీ ఏదో జరిగి విముకుత్డయాయ్డు. అలా విముకుత్డయాయ్క భయంతో 
చుటూట్ చూసాడు. ఇపప్టికి మనసు కుదుటపడింది. 

క.  అతఁడును బాశచుయ్తుఁడై 
గతభయుఁడై పర్కృతినొంది కడునుతస్వ సం 
గతిఁ జూచి మొర్కిక్ మదిలో 
నతులిత ముద మొదవి పొదలి హరిదాసులకున. [6-130] 

ఇలా తనని విడిపించిన విషుణ్ దూతలకి (హరిదాసులకి) సంతోషంతో నమసక్రించాడు. సంతోషం ఎందుకంటే యమపాశాలు 
విడిపించినందుకు, భయం పోయినందుకు (పాశచుయ్తుడై, గతభయుడై). 

ఆ.  నిలిచి కేలు మొగిచి పలుక నుదోయ్గించి 
చెలఁగుచునన్ లోనితలఁపు దెలిసి 
చకర్ధరుని కూరిమ్ సహచరు లరిగి ర 
దృశుయ్ లగుచు దేవదేవు కడకు.  [6-131] 

ఆయన నిలుచ్ని, చేతులు జోడించి (కేలు మొగిచి), తనలో సంతోషానికి కారణమైన భావాలని చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచే లోపు, అజామీళుడి 
మనసులో భావాలు తెలిసాయి. వాళుళ్ (చకర్థరుని – సుదరశ్న చకర్ం ధరించేవాడు, విషుణ్వు; కూరిమ్ – సేన్హం; సహచరులు - సేవించేవారు) వెంఠనే 
మాయమై దేవదేవుడి (దేవుళళ్కి దేవుడు - విషుణ్వు) దగిగ్రకి – అంటే వైకుంఠానికి, వెళాళ్రు.  ఈ పదయ్ం పర్కారం చూసేత్ మన మనసులో ఏముందో 
అనేదానికి మనలో ఉండే చైతనయ్మే – ఆతమ్ – సాకిష్. ఆ అతామ్నుభవం అయిన బర్హమ్రుష్లకి, దేవతలకి మనం ఏమీ నోరు విపిప్ చెపప్నవసరం లేదు. మన 
మనసులో జరిగే నిరంతర మథనం, ఆలోచనలూ ఎపుప్డూ భగవంతుడనేవాడికి పర్తయ్క్షంగా తెలుసూత్నే ఉంటాయని తెలిసి వసుత్ంది. అందుకే శంకర 
భగవతాప్దులనన్టూట్ – భవతు భవదరథ్ం మమ మనః - శుథథ్మైన మనసస్నేది భగవంతుడికి అరిప్ంచడం అతి ముఖయ్ం. 
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క.  వేదతర్య సంపాదయ్ము 

మోదంబు గుణాశర్యంబు మొగి భగవదధ్ 
రామ్దేశంబగు తదభ్ట 
వాదంబు నజామిళుండు వదలక వినుచున.      [6-132] 

 
 ఈ విషుణ్, యమదూతల సంవాదం ఎటువంటిదో చెపుత్నాన్రు – మూడు వేదాల సారం, సంతోషమైనది (మోదంబు), మంచి గుణాలకి ఆశర్యం. 
పార్ణం పోయిన మరుక్షణంలో కనిపించినది అజామీళుడికి సంతోషం కలిగించింది కనక అదే మరీ మరీ జాఞ్పకం తెచుచ్కుంటునాన్డు.  అయితే ఈ దూతల 
సంవాదం అనేది మూడువేదాల సారం ఎలా అయిందనేది ఓ సారి చూదాద్ం. మతం అనేది ఏదైనా సరే, మత గర్ంథం, పురాణం, అనేవి ఎకక్డివైనా సరే, 
చెపేప్దేవిటంటే, మానవజీవితంలో ఉండే పాపాలు వదులుచ్కోవడానికి, పూరణ్ సంతోషానికి దారి భగవంతుడు, ఆయనకి మన శరణాగతి, పార్ణం 
పోయేటపుడు భగవంతుడు ఏదో విథంగా మనసులోకి, ఆయన నామం నోటోల్కి రావడం. అజామీళుడు నారాయణ అనేసరికి అనిన్ బంథాలు పోయి 
విముకుత్డవగానే తెలిసివచిచ్న విషయం ఇదే – మూడు వేదాలోల్నూ ఉనన్దే – తాను చేసుకునన్ ఎంతో పూరవ్జనమ్ సుకృతం వలల్ తనకి పార్పిత్ంచినది. 
 

క.  శీర్మనాన్రాయణ పద 
తామరసధాయ్నసలిల ధౌత మహాఘ 
సోత్ముండై సదభ్కిత్కి 
ధామం బగుచుండెఁ దెలిసి తతక్ష్ణమాతర్న.      [6-133] 

 
 ఒకక్సారి పార్ణం పోగానే భగవంతుడి నామం తలుచ్కోవడం వలల్ విషుణ్ పాదపదామ్ల (తామరసథాయ్న) మీద భకిత్ ఆ క్షణంలోనే తెలిసివచిచ్ంది. 
ఎలాగంటే, ఆ భకిత్ వలల్ మహా+అఘ+సోత్ముండై – భయంకరమైన పాపాలు, సలిల థౌత (నీటితో పర్కాష్ళన చేయటం), సదభ్కిత్ పుటిట్ంది. 
 

క. బరవసమున నరికటిట్న 
దురితంబులఁ దలఁచి దలఁచి తుదిఁ దాపమునన 
హరి నీశు నాశర్యించుచుఁ 
బరితాపము నొంది పలికె బార్హమ్ణుఁ డంతన.      [6-134] 

 
 ఇనాన్ళూళ్ ఎనిన్ పాపాలు చేసాడనేది ఒకక్సారి గురుత్కొచిచ్ంది. పార్ణం పోగానే ఇవనీన్ ఒకక్సారి మనసులో గిరుర్న తిరుగుతాయి అని 
అనుకోవడం తెలిస్ందే కదా? తాను చేసేవి పాపాలని తెలిసినా వాటిననిన్ంటినీ తుంగలో తొకేక్సి “ఆ ఎవరేం చేసాత్రేల్?” అనుకునన్వనీన్ ఒకక్సారి 
బయటకొచాచ్యి. అయితే ఇపుప్డు సదభ్కిత్ రాగానే పశాచ్తాత్పం కలుగుతోంది – అయోయ్ జీవితం ఇంత వృథా అయిందే అంటూ. 
 

ఉ.  అకక్ట! ఘోర దుషక్ృత మహానలకీలలు ననున్ ముటిట్ పే 
రుకక్డఁగింప కిటుల్ ధృతి నుండఁగ నిచెచ్నహో! దురాతుమ్నిం 
గర్కుక్నఁ దలిల్దండుర్ల నకలమ్షచితుత్లఁ బెదద్లన మఱే 
దికుక్ను లేనివారిఁ బలు తిర్కుక్లఁ బెటుట్చుఁ బాఱఁ దోలితిన.    [6-137] 
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 అజామీళుడెటువంటి జీవితం గడిపాడు? ఎవరినో పెళిళ్ చేసుకుని పిలల్లిన్ కనాన్డు. నైషిట్క కరమ్లూ, తనకి నేరిప్నవీ వదిలేసి అందరికీ తలవంపులు 
తెచాచ్డు. చదువూ నేరిప్న శాసాత్ర్లూ గంగలో కలిపాడు. కనిపించిన తరుణులతో భోగించాడు. తనమీద ఆథారపడిన ముసలి తలిల్తండుర్లని, బంధువులనీ, 
తాను తపప్ మరో దికుక్లేనివారిని గెంటేసి దికుక్లేకుండా చేసాడు. ఇపుప్డనుకుంటునాన్డు – ఇనిన్ పాపాలు చేసిన ననున్ భసమ్ం చేయడానికి అగిన్లో 
పడకుండా ఎందుకు రకిష్ంచారు వీళుళ్? 
 

ఆ.  పెకుక్ పాతకముల భృశదారుణం బైన 
దొడడ్ నరకమందుఁ బడడ్ నునన్ 
నాపదలకుఁ బాపి యరికటిట్ రకిష్ంచి 
రిటిట్ ధరమ్పురుషు లెందు వారొ?       [6-140] 

 
 ఇలా అనేక పాపాలు చేసిన ననున్ నరకంలో పడకుండా తపిప్ంచిన ఈ థరమ్పురుషులు ఎవరో? 
 

శా.  చోదయ్ంబై కలవోలె నీ క్షణమునం జూడంగఁ బర్తయ్క్షమై 
వేదయ్ం బయెయ్ను ననున్ నీడిచ్న మహావీరుల భృశోదగుర్ లా 
యుదోయ్గంబులవారు పాశధరు లీ యుతాస్హముల మాని సం 
పాదాయ్నేక వికారరూప కుటిలపర్ఖాయ్తు లెందేగిరో?     [6-141] 

 
కలలో కనబడినటూట్ విచితర్ంగా ఒకక్ క్షణంలో పర్తయ్క్షమై ననున్ ఈడుచ్కుపోబోయిన యమపాశాలు చేతోత్ పటుట్కునన్ భయంకర రూపులు అలా 

కనిపించినటేట్ కనిపించి ఒకక్సారి వదిలేసి ఎకక్డి వెళాళ్రో? 
 
మ. నను రకిష్ంచిన పుణయ్వంతులు కననాన్ళీకపతార్కుష్ లం 

జనసంకాశులు శంఖచకర్ధరు లాజానూరుబాహుల సిమ్తా 
నను లాలంబిత కరణ్వేషట్న సువరణ్చాఛ్య దివాయ్ంబరుల 
ఘన కారుణయ్ రసైకపూరుణ్లు సమగర్సూఫ్రిత్ నెం దేఁగిరో?    [6-143] 

 
 ఆ వికృతాకారుల సంగతి అలా ఉంచితే, ననున్ రకిష్ంచిన పదమ్పతార్లవంటి కళుళ్ గల శంఖ చకర్థరులు, బంగారు రంగు దేహం కలవారు, 
దివాయ్ంబరాలు థరించినవారు, కరుణామూరుత్లూ కూడా ఇపుప్డు ఎకక్డికి వెళాళ్రో? 
వ.  పాతకుండ నగు నాకు నవివ్బుధోతత్మ దరశ్నంబు పురాకృతంబగు మదీయ పుణయ్ విశేషంబునం గాని పొంద శకయ్ంబు గాదు; తతస్ందరశ్నం బాతమ్కు 
నతిసుపర్సనన్ంబయి యొపెప్; నటుల్ గాకుండెనేనిఁ గలుషవరత్నంబున వృషలీభరత్నై యుండి మృతిఁ బొందుచునన్ నాదు జిహవ్కు శీర్మనాన్రాయణనామ 
గర్హణంబు సంభవింప నేరదు; మఱియును.           [6-144] 
 
 ఏదో పూరవ్జనమ్ సుకృతం వలల్ (పురాకృతంబగు మదీయ పుణయ్ విశేషంబున), మహాపాతకుడినైన నాకు ఆ విబుథులైన దేవతా దరశ్నం, ఆతమ్ 
శాంతి, చివరి క్షణంలో నా నాలికమీదకి శీర్మనాన్రాయణుడి నామం వచిచ్ంది తపప్, నేను గడిపిన ఈ పాపజీవనం వలల్కాదు. 
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            »qe]  2020  

4  భాగవతంలో రసగుళికలు 

ఆ. పాతకుండ జడుఁడ బర్హమ్ఘాతుకుఁడను 
మాన లోభ మోహ మతస్రుండ 
నాకు నెటుల్ దొరకు? నారాయణుని దివయ్ 
నామ విమల కీరత్నంబు మదికి.       [6-145] 

 
 ఘోరమైన పాపాలు చేసిన నాకు, జడుడినీ, బర్హమ్ ఘాతుకుడినీ, మద, మోహ, మాతస్రాయ్లనీ కూడగటుట్కునన్ నాకు నోటోల్కి, మనసులోకి అసలు 
నారాయణుడి దివయ్మైన నామం ఎలా వచిచ్ందనేది అంతుబటట్డం లేదు. ఇనిన్ పాపాలు చేసినా పూరవ్జనమ్ సుకృతం కూడా పొందలేను కదా, అయినా 
చివరి క్షణంలో హరి పేరు నోటోల్కి రావడానికి అరుహ్డినేనా? 
 
  మ. యత చితేత్ందిర్యమారుతుండ నగుచున యతన్ం బొనరుత్న హరి 

వర్త సంపతిత్కిఁ బుణయ్వృతిత్కిఁ జిదావాసోనుమ్ ఖాసకిత్కిన 
యుత నిరావ్ణ పదానురకిత్కి సుఖోదోయ్గకిర్యాశకిత్కిన 
ధృతి లబోధ్తత్మ ముకిత్కిన సకల ధాతీర్ధురయ్ సదభ్కిత్కిన.    [6-148] 

 
 ఇంతవరకూ ఆలోచించాక ఇపుప్డు ఏమి చేయాలో నిరణ్యించుకుంటునాన్డు అజామీళుడు. ఇంక మనసుస్నీ ఇందిర్యాలనీ శావ్సనీ నియంతిర్ంచి 
– ఆతమ్జాఞ్నానికి అలవాలమైనదీ (నిరావ్ణ పదాను రకిత్కి), తపప్కుండా లభించే ముకిత్ ఇచేచ్దీ (ధృతి లబోధ్తత్మ ముకిత్కిన), మొతత్ం భూమండలం అంతా 
భరించగలదీ (సకల ధాతీర్ధురయ్ సదభ్కిత్కిన) - అయిన భకిత్తో హరిని పొందుతాను.   
 

ఈ పదయ్ం లో – ఆసకిత్కిన, కిర్యాశకిత్కిన, సదభ్కిత్కిన అంటూ చూసేత్ – ఇది పోతన రాసిందే అనిపించిందంటే ఆ గొపప్దనం ఆయన శిషుయ్డైన 
ఏరూచ్రి సింగయ గారిదే. 
 
 పార్ణంపోయాక ఈ బాహయ్ శరీరం లోనుంచి సూక్షమ్ శరీరం బయటకి వసుత్ందిట. అది నడుచుకుంటూ తాను చేసిన పాప పుణాయ్లని 
అనుసరిసూత్ తన దారిని వెళల్డానికి మరో ఏడాది పడుతుందనీ అందుకే ఆ సూక్షమ్ శరీరానికి కావాలిస్న శకిత్ ఇవవ్డానికి నెలకొకసారి మాసికం పెడుతూ 
ఉండాలనీ అంటారు. ఈ ఏడాది గడిచేసరికి నరకదావ్రం దగిగ్రకి చేరతాం. అకక్డనుంచి మనం చేసిన పాపం బటిట్ ఒకోక్ మెటూట్ దాటుకుంటూ మరో జనమ్ 
కలుగుతుందంటారు. అయితే మనసు ఎకక్డిది శరీరం పోయాక? పార్ణం పోతూంటే మొదట ఒకోక్ ఇందిర్యం మనసులోకి లాగబడి (చివరగా పోయే 
ఇందిర్యం వినికిడి శకిత్ అంటారు), అవనీన్ మనం పేరుచ్కునన్ సంసాక్రాలతో మూటకటుట్కుని మనకూడా వసాత్యనన్మాట. మరో జనమ్ కలిగినపుడు 
ఇవనీన్ కొతత్ శరీరంలో పర్వేశించి పాత సంసాక్రాలు ఒకొక్కక్టీ, సమయానుసారంగా పురి విపుప్కుని బయటకొసాత్యి. అందుకే మనసుని (చితత్ం) ఆరో 
ఇందిర్యంగా చెపాత్రు. అంటే పార్ణంపోయాక వెంఠనే చేసిన పుణయ్పాపాల సమ్ృతి, పశాచ్తాత్పం అవీ కలిగాక మరో జనమ్ రావడానికి ఇంకా సమయం 
ఉంది.  ఈ సమయంలోనే అజామీళుడికి యమకింకరులూ, విషుణ్దూతలూ కనిపించడం, హరిమీద సదభ్కిత్ ఉదభ్వించడం, ఇంక భగవంతుడిమీదే మనసు 
నిలుపుతానని అనుకోవడం జరిగిందని చెపుప్కోవచుచ్.   

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
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