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ందుమాట 
గ జ రన  న త   మం  అ  మాటత్ : "మా  కనక  వ ం  ఎంత సం ం  

ఉం ళ , ఎందుకం  గ జ కృ ల  అరం అధ్ ." ఈ మాట ంత  ఉం  గ జ పంచరత  కృ  ఒక  
డం   అరంత్ ధ్ . అ   కషంట్  ఉం , ఎంద  మ భా  అ  కృ  "చందు  వ  అంద చంద  ణ్

హృద ర ంద న  బ నంద  ందుర్ " అ  అరం ం  ధ్ .  ఎంత అంద న భా  ప క  ౖ
కత్ ? న  మనం  చకం  చదు న  "ఎవ  జ ం  జగ వ  పల ం  నౖ " అ  

పద ం , "ఇం ం  వ ంతౖౖ .." అ  పద ం   ఉం   న తన ఎంత మ మ  ప డం అనవసరంత్ ర్ . 
 తన భాగవతం అం   న  మ న త న అదృషంౖ ట్ .   ప  ం ం కషప  ట్ (అం   

కృ ) .  మనం  ప  ఎంత లం త్ ?  తన ప  కల లం లవ , మనం  మఖ  
 బ  మా వ  రణం ఏ  ఉంట్ ౖ ?  దృ  రణం ఏ టంట్ , భగవత ృప. తన భాగవతం య  

రణం "ప ం   మ భదుడట" అ   . మన  తన  అ  . భగవత ృప ం  ఇ ం  ప  
ఎవ  య(గల)డం అసంభవం. 

భాగవతం  ఉన  ప  చదు ం  ఒ క  తన ద భగవం  ఎ వం  కృప ం  అ ంత్ . 
తన సహజ ం  భగవత ృప ం  ౖ - ర  మన  ం  ఒక వ ల గర్ . తన భాగవతం  ప  ఎ  తరగ  

 లభం  అరం అధ్ ధ్ . ఆయ  కంర్ .  చప ంచడ . ఆయన ఘంట  ం   
అ ంచక మానదు. 

. .   తన భాగవ  ఐదు సం  జం ల పయ   సం ద  . ళ ంద  
 న  అ .  ఈ స  చదు ం  తన రస క  ం అ ం ంత్ . అ  ఇ  య  న  

ఒ  ఒక అరత ఏ టం   యడం చదవడం వ  అ  వడ  తప  ఇం  దు. జం .  య   
మ  ,  వ వ రట్ .  న న ప ,  న  కధ  ఇందు  ం  యడం ద  ట్ . ఇవ  ఒక 
వ స  భాగవతం  ఉన  యడం దుట్ . ఏ ఘటం  వ  అ  యడట్ త్ త్ .  ఇందు  ప ల  అ   అ  త్ ధ్
ఇవ డం ద  గమ ంచగల . అ   ఇంటత్ . ప  సం  ఆఖ  ఇ న ం॓ ద  ఈ  ర్

   ళ వౖ . ఈ స పరంపర   త ల   అ  ఒ వ  ఏ  పడటం దు.  
 

***** 
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6 వ భాగం    
 

అంబరీ పాఖాయ్నం - 1 
క. త! ముని త! 

రి  గ తి క రణ బా ! 
రి ణ! మ జ ల 
రయశ ం ! మచం  న ం !       [9-1] 

పోతన భాగవతం నవమ సక్ంధంలో మొదటిదీ కంద పదయ్ం. ఏ సక్ంధం మొదలు పెటిట్నా ముందో పదయ్ం రాముడుకి అని 

చెపుప్కునాన్ం కదా? అలా ఇదీను. ఇటువంటి పదాయ్లకి అసలు అరధ్ం చెపప్డం అనవసరం ఎందుకంటే పోతన దార్కాష్పాకం ఎంత సులభంగా 

ఉంటుందో ఇవి చెపప్కనే చెపాత్యి.  భగవంతుడిన్ సరవ్కాలాలోల్నూ గురుత్ంచుకునేవారిన్ ఏమీ అడగకుండానే ఆయన ఎలా కాపాడతాడో 

చెపేప్దే ఈ అంబరీషోపాఖాయ్నం. గజేందర్మోక్షంలో ఇందర్దుయ్మన్ మహారాజు భగవంతుడిన్ మరిచ్పోయి చివరిదాకా పోరాటం సాగించి 

అపుప్డు శరణువేడాడు. అయితే ఇందులో శరణు అని అడగడమే లేదు ఎందుకంటే, “సాధుల హృదయము నాయది; సాధుల హృదయంబు 

నేను” అని ఆయనే చెపుత్నాన్డు. 

సీ.  చితత్ం  మ రిపు పాదముల యంద; 
పలుకులు హరి ణపఠనమంద; 
కరములు మందిర రనములంద; 
వములు హరిక వణమంద; 
పులు ంద ప ణమంద; 

రము శవ నమసక్ృ ల యంద; 
పదము శ ర హపరిసర ణములంద; 
మం  చ ంకరయ్మంద;        [9-82] 

. సంగ మచుయ్తజన తనుసంగమంద; 
ణ మ రి భ త్ం  కమలమంద;  

రసనఁ ల దళములంద; ర లు పుణయ్ 
సంగ ల యంద  జచం మునకు.       [9-82.1] 

మహాభాగవతం నవమసక్ంధంలో వచేచ్ కధ అంబరీషుడిది. అంబరీషుడు సూరయ్వంశంలో పుటిట్న నాభాగుడి కొడుకు. ఆయన 

ఎటువంటివాడంటే, సపత్ దీవ్పాలకీ రాజై ఉండి కూడా ఏమాతర్ం అహంకారం లేని పరమ భాగవతోతత్ముడూ, విషుణ్భకుత్డూను.  శరీరం, 

మనసూస్ శీర్హరికి అరిప్ంచినవాడాయన. చేతులు, కళుళ్, చెవులు, ముకూక్ అనీన్ ఆయనకే అరిప్ంచేడు. 
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క. హరి యని సంభా ంచును; 
హరి యని దరి ంచు; నం ; నా ంచున్; 
హరి యని రుచి నఁ దలఁచును; 
హరిహరి; ఘను నంబ  నల యె గడన్?      [9-86] 

ఏదైనా చూసేముందు 'హరి' అంటాడుట. ఏదైనా తినేటపుప్డు కూడా 'హరి ' అంటాడుట. అంటే సరవ్కాల సరావ్వయ్వసథ్లోల్నూ 

భగవంతుడిన్ గురుత్పెటుట్కుని ఉనాన్డనన్ మాట. అటువంటువాడిన్ భగవంతుడు కూడా అంతే పీర్తితో రకిష్సాథ్డు కదా? ఇటువంటి అంబరీషుడిన్ 

మనం పొగడగలమా అంటునాన్డు పోతన. 

వ. అంతఁ గొంతకాలంబున కమేమ్దినీకాంతుండు సంసారంబువలని తగులంబు విడిచి నిరమ్లుండై యేకాంతంబున 

భకిత్పరవశుండై యుండ నా రాచతపసికి భకత్లోకవతస్లుండగు పురుషోతత్ముండు పర్తిభటశిక్షణంబును, నిజజనరక్షణంబును, 

నిఖిలజగదవకర్ంబును నగు చకర్ంబు నిచిచ్ చనియె; అంత.  [9-89] 

ఇలా ఉండగా అంబరీషుడి భకిత్కి మెచిచ్ విషుణ్వు ఆయనకి తన చకార్నిన్ రక్షగా ఇచాచ్డు. ఎందుకనేది తెలుసుకోవాలంటే కొంచెం ఆగి 

ఆలోచించాలి.  

పర్పంచంలో మనకి తెలిస్నది ఎంత? నాకు ఇది తెలుసు అనేలోపుల, నా పకక్నే ఉనన్తను, “దాని గురించి నాకు ఇంకా బాగా 

తెలుసు” అనేసుత్నాన్డే? అంటే తాడి తనేన్వాడి తలకాయ తనేన్వాడు ఎపుప్డూ సిదధ్ంగానే ఉనాన్డు. కానీ మనందరికీ అనీన్ పూరిత్గా తెలుసా? 

ఎంత తెలుస్కునాన్ ఏదో మిగిలిపోతోంది. హిగస్ బోసాన లాంటి డివైన పారిట్కిల తెలిస్నా ఇంకా తెలియవలిస్ంది ఏదో ఉండిపోయిందే? అయితే 

హిమాలయాలోల్ ఎవరికీ కనపడని గుహలోల్ చీకూ చింతా లేకుండా కూరుచ్ని తపసుస్ చేసుకునే ఋషులకి అలాంటి బర్హమ్ వరఛ్సుస్ ఎలా 

సాధయ్ం అవుతోంది? అయిదో కాల్సు కూడా చదువుకోని రామకృషణ్ పరమహంసా, సావ్మి వివేకానందులూ, బుదుధ్డూ  వాళుళ్పోయి వంద(ల) 

సంవతస్రాలౌతునాన్ వాళళ్ అసిత్తవ్ం ఇంకా ఎలా నిలుపుకోగలిగేరు? దీనికేదో పర్బలమైన కారణం ఉండుండాలే? దీనేన్ మనవాళుళ్ బర్హమ్ 

జాఞ్నం అనాన్రు. అది ఎటువంటిది? 'ఏది తెలుసుకంటే ఇంకేమీ తెలుసుకోనకక్రలేదో, ఏది తెలిసేత్ అనీన్ తెలుసాత్యో అదే బర్హమ్ జాఞ్నం' 

అంటారు శివానంద సరసవ్తి (Realize the Brahman or the Absolute the attainment of which leaves nothing 

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). ఆ జాఞ్నం నితయ్ం ఉనన్వాడే భగవంతుడు. అంటే ఆయనకి భూత భవిషయ్త 

వరత్మానాలోల్ ఎపుప్డు, ఎకక్డ ఏమి ఎలా జరుగుతుందో పూరిత్గా తెలుసు. అవి అలా జరగడానికి కారణం కూడా ఆయనకి తెలుసు. వాటి వలల్ 

వచేచ్ ఫలితాలు కూడా బాగా తెలిస్నవాడు ఆయన. ఆయన  సాథ్యికి వెళేత్ మనకీ అనీన్ తెలుసాత్యి.  

అంబరీషుడికి ఈ చకర్ం ఎందుకు రక్షగా ఇచాచ్డంటే భగవంతుడికీ ఈ భూత భవిషయ్త వరత్మానాలు బాగా అవగాహన ఉండడం 

వలేల్. అంబరీషోపాఖాయ్నం చివరోల్ మళీళ్ చూదాద్ం దీని గురించి. 

క. తన తోడినీడ వడి 
నను ప ఢయ్ న తమ్మ తో 
జన భుఁడు దా ద త 

నరన్ హరిఁ రిచ్ చే  క ఁ డ పా!      [9-90] 
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అయితే చకర్ం తన రక్షలోకి రాగానే పేటేర్గిపోయి ఒకోక్ రాజయ్ం మీదకి దండెతుత్కుపోలేదు అంబరీషుడు. అధికారం ఉంది కదా ననున్ 

ఎవడేంచెయయ్గలుడ్ అనీ అనుకోలేదు. పూరవ్ంలాగానే ఉనాన్డు. అటువంటివాడని తెలుసుకనకే అసలు విషుణ్వు చకర్ం రక్షగా ఇచాచ్డు. ఇలా 

భగవంతుడి కరుణ పర్సరించాక ఈ భాగవతోతత్ములు ఏం చేసాత్రంటే ఇంకా ఎకుక్వగా భగవంతుడి సేవలో గడుపుతూ ఉంటారు. 

ఎందుకంటే ఇదొక వలయం. ఎంత అణుకువగా ఉంటే అంత భగవతక్ృప లభిసుత్ంది. అది వచాచ్క ఇంకా అణుకువగా ఉంటారు. అపుప్డు 

మరింత కరుణ, అలా ఒకదాని వెంబడి మరోటి వసూత్ భకుత్డు భగవంతుడికి చేరువగా వసాత్డు. (Faith brings grace. Grace 

manifests itself as experience of His Presence. His saving grace further augments faith. Thus the devotee 

ascends the spiritual ladder till he experiences His omnipresence, omnipotence and omniscience – 

Sivananda Saraswati, Divine Life Society).  నానయ్ః పంథా విదయ్తే అయనాయ. వేరు దారి లేదు. ఈ కారణంగానే అంబరీషుడు 

దావ్దశీ వర్తం మొదలు పెటాట్డు.  

వ. ఇటుల్ వర్తంబు చేసి, యా వర్తాంతంబునం గారిత్కమాసంబునమూఁడు రాతుర్ లుపవసించి, కాళిందీజలంబుల 

సాన్తుండయి,మధువనంబున మహాభిషేక విధానంబున విహిత పరికరసుసంపనున్ండయి, హరి నభిషేకంబు జేసి, మనోహరంబులయిన 

గంధాక్షతంబులు సమరిప్ంచి యభినవామోదంబులైన పుషప్ంబులం బూజించి తదనంతరంబ.   [9-91] 

ఎటువంటి సమయంలో చేసాడు వర్తం? భగవంతుడికి అతయ్ంత పీర్తికరమైన కారీత్క మాసంలో. మూడు రోజులు ఉపవాసం చేసేడు 

ఈ వర్తంలో మళీళ్.  

శా. పా  వ ంప నంగరుచులం యం లున్ పము 
మ్  రుత్లు క ండి రిజ రు శృంగం లుం 
లం పుల య  నాఁకుచును రంగచేచ్ల  యునన్ మం 

దాలన్ నయ్రుదషటక్ చ్ భుఁ డుదయ్ దిక కిన్     [9-92] 

దావ్దశీ వర్తం ఒక ఏడాది పాటు అయాయ్క ముగించే ముందు భూరిదానాలు ఇచాచ్డు. అందులో ఇచిచ్న గోవులు ఎటువంటివో 

చెపుత్నాన్డు చూడండి. వటిట్పోయిన పనికిరాని ఆవులు కాదు. పాలేరై పర్వహించేవి. అసస్లు ఎవరినీ పొడిచేవి కాదు. వెండి కాలి గిటట్లూ, 

బంగారం కొముమ్లూ ఉనన్టువంటి గోవులని దానమిచాచ్డు. ఎనిన్ గోవులో చెపుత్నాన్డు చూడండి - అరుబ్ద షటక్ం. అంటే ఆరువందల కోటుల్. 

ఎవరికిచాచ్డు? వేదఙాఞ్నముగల విపుర్లందరికీ ఇచాచ్డు.  

ఇచేచ్టపుప్డు ఎలాంటివిసేత్ కీరిత్ కలుగ్తుందో చెపుత్నాన్డు ఈ పదయ్ంలో. చినన్ పిటట్ కథ ఇకక్డ. మనం పర్పంచానికేది ఇసాత్మో దానికి 

రెటిట్ంపు మనకి వెనకిక్ వసుత్ంది అని చెపూత్ ఉంటారు. ఒకసారి రామకృషాణ్ మిషన కి వెళిళ్ 'ఏమండి నా దగిగ్ర కొనిన్ వాడేసిన బటట్లు ఉనాన్యి. 

అవి మీకిసేత్ మీరు ఎవరికేనా పేదలకి ఇసాత్రా?' అని అడిగేను తెలివిగల వాడిలాగా, ఏదో పెదద్ దానం చేసేసూత్నన్టూట్ పోజు పెటిట్. అకక్డునన్ 

సావ్మిగారు నాకేసి ఓ చూపు చూసి ఇలా చెపేప్రు "మేము ఇకక్డ ఎవరికీ ఏదీ వాడేసినది ఇవవ్ము. అనీన్ కొతత్వే ఇసాత్ము. మీరు కొతత్వి తెసేత్ 

తపప్కుండా తీసుకుంటాము. ఈ మధయ్ వరదలోల్ చాలామందికి ఇలూల్ వాకిలీ పోగుటుట్కునాన్రు. వాళళ్కి కొతత్ ఇళుళ్ కటిట్ంచి ఇచాచ్ము. బటట్ల 

షాపులోంచి పంచెలూ, చీరలూ చెపిప్ంచి ఇచాచ్ము." అనాన్రు. మొహం ఎకక్డ పెటుట్కోవాలో తెలియక నేల చూపులు చూసూత్ంటే ఇంకా ఇలా 

అనాన్రు నవువ్తూ "మీకు ఎవరేనా వాడేసిన బటట్లు ఇసేత్ తీసుకుంటారా? మీకు ఏది కావాలని అనుకుంటునాన్రో అలాంటిదే మీరు అందరికీ 

ఇవావ్లి. అయినా మనందరికీ ఇచేచ్ది భగవంతుడైనపుప్డు అలా వాడేసినవి ఇదాద్ం అని ఆలోచించకూడదు."   
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పెదద్ గుణపాఠం నేరుచ్కునాన్ను ఆ రోజున.  పోతన సరిగాగ్ ఇదే చెపుత్నాన్డు ఈ పదయ్ంలో.  ఇచేచ్ది ఎపుప్డూ మంచిదై ఉండాలి. అలా 

ఇసేత్ భగవంతుడు సంతోషిసాత్డు కానీ పనికిరానివీ, పారేసేవీ ఇసేత్ మనకి భగవంతుడు కూడా అలాంటివే ఇసాత్డు. బిల గేటస్ తన సంపద 

దాదాపు పర్జలకోసం ఖరుచ్పెటట్డానికి ఒక వయ్వసథ్ పెటాట్డు. ఏమైంది వెంటనే? తను ఎంత ఇచాచ్డో దానికి సమానమైన సంపద వారెన బఫెట 

గారు ఇవవ్లేదూ? 'మీరు ఇవవ్ండి అది అనంతమై మీ దగిగ్రకే వసుత్ంది మళీళ్' అనే శివానంద సరసవ్తి గారి సూకిత్ ఎంత నిజమో 

గమనించారా? అందుచేతనే బలి చకర్వరీత్, అంబరీషుడూ, శిబి పర్ముఖులందరూ ఇవవ్డానికే మొగుగ్ చూపుతారు తపప్, తీసుకోవడానికాక్దు. 

తీసుకోవడంలో పెదద్గా నేరుచ్కుందుకేముంది? నేరుచ్కునేది ఏమైనా ఉంటే అది ఇవవ్డంలో ఉండాలి గానీ. 

క. పెకక్ం  వరులకు 
కుక్న నతిభకిత్తోడఁ గడుపులు నిండం 

జొకక్పు టనన్ంబిడి భుఁ 
డొకెక్డఁ బారణము చేయ నుదోయ్గింపన్.       [9-93] 

 

అపుప్డు ఇంకా సంతోషించలేదు అంబరీషుడు. దానాలిచాచ్క కూడా వాళళ్ందరికీ భోజనాలు పెటిట్ంచి, అందరూ సంతృపుత్లయేయ్క 

తాను వర్తం సమాపిత్ కోసం ఉపవాస దీక్ష విరమించడానికి పారణ చేయడానికి కూరోచ్బోయేడు. ఇకక్డున్ంచి అసలు కధ మొదలౌతోంది.  

క. భా ర నిగమ పదోప 
నాయ్ ఁడు తపో లా ఁ డనుపమ యో  
భాయ్ ఁడు ర భా ఁడు  

ఁ డతి  యయెయ్ఁ దనిన్ సం నకున్.      [9-95] 

 

సరిగాగ్ ఈ పారణ మొదలు పెటేట్సరికి వచాచ్డు దూరావ్సుడు. ఆయన ఎటువంటివాడంటే నిరంతరం యోగాభాయ్సం చేసేవాడు, 

మంచి తపశశ్కిత్ ఉనన్వాడూను. మనం ఏదైనా మంచి పని చేసుత్ంటే ఇలా ఎవరైనా యోగి పుంగవులొసేత్ ఏం చేసాత్ం?  

వ. అటల్తిథి యై వచిచ్న న ముమ్నివలల్భునకుఁ బర్తుయ్తాథ్నంబు చేసి,కూరుచ్ండ గదిద్య యిడి పాదంబులు గడిగి పూజించి కేష్మం 

బరసి తన యింట ననన్ంబు గుడువు మని నమసక్రించిన న మమ్హాతుమ్ండు సంతసించి భోజనంబునకు నంగీకరించి, నిరమ్లంబులగు 

కాళిందీజలంబులం బరమధాయ్నంబు చేయుచు, మునింగి లేచి రాక తడవు చేసిన, ముహురాత్రాధ్వశిషట్ యగు దావ్దశి యందుఁ బారణ 

చేయవలయుటఁ జింతించి బార్హమ్ణాతికర్మదోషంబునకు శంకించి విదవ్జజ్నంబుల రావించి వారల నుదేద్శించి.   [9-96] 

కాళుళ్ కడిగి ఆ నీళుళ్ నెతిత్మీద చలుల్కుని, చెపేప్డు అంబరీషుడు. "చాలా సంతోషం, మీరు సరైన సమయానికి వచాచ్రండి, రండి కలిస్ 

భోజనం చేదాద్ం, ఇపుప్డే పూజా అదీ పూరిత్ అయింది", అనాన్డు. ఈ దూరావ్సుడు మామూలు వాడా? అందరీన్  పరీక్ష చేసూత్ ఉంటాడు. 

ఆయనకి కోపం వసేత్ శపిసాత్డు కూడాను. ఎపుప్డాయనికి కోపం వసేత్ అపుప్డు చటుకుక్న శపించేసాత్డు. అంచేత అందరూ భయంతో 

జాగర్తత్గా ఉంటారు. "సరే అయితే భోజనం చేసాత్ను కానీ ఇపుప్డు వెళిళ్ కాళిందీ నదిలో సాన్నం చేసి వసాత్ను" అని బయలేద్రి వెళాళ్డు. అంటే 

అరధ్ం ఏమిటంటే 'నేను వచేచ్దాకా ఉండూ' అని కదా? దూరావ్సుడికి కోపం ఎటువంటిదో అంబరీషుడికి వినయం అటువంటిది. "సరే 

తపప్కుండా వెళిళ్ రండి. నేను మీ గురించి చూసూత్ ఉంటాను." అనాన్డు. కానీ వెళిళ్నవాడు ఎంతకీ రాడే? ఈ లోపుల దావ్దశీ ఘడియలు 
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వెళిళ్పోతునాన్యి. ఇటు పారణ చేయకపోతే వర్తం ఫలితం దకక్దు. అటు ముని రాకుండా భోజనం చేసేత్ పాపం వసుత్ంది. అదీగాక 

వచిచ్నవాడు దూరావ్సుడు. శపిసాత్డేమో? ఏం చేయాయ్లి? 

క. ముని నీరు జొచిచ్ డలడు 
చనియెడు దా ద యు నింత చనియె నీన్లో 
నన పారణయున్ వలయును 
నిపింపుం డరధరమ్ ధ మెటిట్దియో?       [9-97] 

తనకి ఎపుప్డూ ఎదురవవ్ని ధరమ్ సంకటం సిదిద్ంచింది. అంచేత ధరమ్ం తెలిస్న వాళళ్ని పిలిచ్ అడిగేడు, "ఇదిగో ఇలా ఈయన 

సాన్నాకికెళాళ్డు. దావ్దశీ ఘఢియలు వెళిళ్పోతునాన్యి. పారణ చేయకపోతే వర్తం చెడుతుంది. చేసేత్ పాపం చుటుట్కుంటుంది. మీరు చెపప్ండి 

ఏది ధరమ్ సమమ్తమో."   

విషుణ్వు నాకు చకర్ం ఇచాచ్డు ననెన్వడూ ఏమీ చెయయ్లేడు, నేను చేసేదే ధరమ్ం అని అనుకోలేదు. ఎందుకంటే అంబరీషుడు హరి 

భకుత్డూ, అతయ్ంత వినయం కలవాడు కనక.  అపప్టోల్ ఉనన్ ధరమ్ం ఎటువంటిదీ, అంబరీషుడు అడిగితే ఈ విపుర్లందరూ ఏం చెపాప్రూ, ఆ 

తరావ్త ఏమైందీ వచేచ్ వాయ్సంలో చూదాద్ం.  

 

  

 
 తన భాగవతం ఇంట  ఇక డ డవ : http://telugubhagavatam.org/   
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