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1  భాగవతంలో రసగుళికలు

46 వ భాగం    
   గంగావతరణం – 2 

 సగరుడి రెండో భారయ్కి పుటిట్న అరవై వేల మందీ కపిలుడు కళుళ్ తెరవగానే భసమ్ం అయిపోయారు కదా? వాళుళ్ అలా ఎందుకయాయ్రు అనేదానికి 
ఇపుప్ప్డు సమాధానం చెపుత్నాన్డు. 

సీ.  కొందఱు కపిలుని కోపానలంబున;  
మర్ందిరి సగరకుమారు లనుచు 
నందు రా ముని శాంతుఁ డానందమయమూరిత్;  
తొడరి కోపించునే? దువవ్ నేలఁ 
గాక జనిమ్ంచునే గగనసథ్లంబున? ; 
నే సాంఖయ్మతమున నిదధ్మతులు 
భవసముదర్ము మృతుయ్పదమును లంఘింతు;  
రా బుదిధ్ఁ జేయు పరాతమ్భూతుఁ  [9-209] 

తే.  డఖిలబోధకుఁ డతనికి నరసిచూడ 
సఖు లమితుర్లు నెవవ్రు? సగరసుతులు 
దాము దయచేయు నేరమిఁ దనువులందు 
ననలకీలలు పుటిట్ నీఱైరి గాక.  [9-209.1] 

కపిలుడి కోపానికి ఇలా చచిచ్పోయారని కొంతమంది అంటారు కానీ మహావిషుణ్వు అవతారమైన కపిలుడు, శాంతంతో ఉండే ఆయనకి అంత 
కోపం ఎందుకొసుత్ంది? దుముమ్ అనేది భూమి మీద పుడుతుంది కానీ ఆకాశంలో పుటట్దు కదా? సాంఖయ్ యోగానిన్ ఆపోసన పటిట్న కపిలుడి కోపం రావడం 
అనేది కలల్. అటువంటివారికి శతృవులు, మితృలు అనేవారుండరు కదా? అసలు ఈ సగర సుతులు అలా చనిపోవడానికాక్రణం వాళుళ్ అంతటి మహరిష్కి 
చేయబోయిన కీడు మాతర్మే.  అంటే ఎవరికైనా కీడు చేయడం మనకి మనం చేసుకునన్టేట్. 
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దీనికి రమణ మహరిష్ ఆశర్మంలో జరిగిన కధ చెపుప్కుందాం. రమణులు ఎవరితోనైనా సరే – పశుపకాష్య్దులతోసహా – సునాయాసంగా 
సంభాషించేవారుట. చుటూట్ ఉనన్ కోతులూ, ఉడతలూ వాటికి పిలల్లు పుటిట్నపుప్డూ, ఆకలివేసినపుప్డూ ఈయన దగిగ్రకి వచిచ్ పుటిట్న పిలల్లని చూపించి 
కూరుచ్నేవి. అలాంటి రోజులోల్ ఓ సారి ఎవరో ఒకాయన చింతపండు కోసుకుంటూ ఆశర్మం దగిగ్రలోకి వచిచ్నపుప్డు ఓ కోతిని రాయి పెటిట్ కొటాట్డుట. ఆ 
దెబబ్కి కోతి చచిచ్పోతే మిగతా కోతులనీన్ దీని శవానిన్ తీసుకుని రమణుల దగిగ్రకొచిచ్ ఏడుసూత్ కూరుచ్నాన్యిట. మొతత్ంమీద కధ తెలిసింది. మహరిష్ 
కోతులని ఊరడిసూత్ చెపాప్రుట – చావు అనేది అందరికీ వచేచ్దే, ఏం చేసాత్ం? ఆ కొటిట్నవాడు కూడా ఏదో ఒకరోజు పోవాలిస్నవాడే కదా అని. కాసేపటికి 
ఆ కోతులు వెళిళ్పోయాక మళీళ్ రమణులు మౌనం. మరో కొదిద్ రోజులకి తెలిసొచిచ్న విషయం ఏమిటంటే ఆ కోతిని చంపిన మనిషి మంచం మీద పడాడ్డు. 
జబేబ్మిటో తెలియదు. వాడి పెళాళ్ం పిలల్లూ వచిచ్ రమణుల కాళల్ మీద పడాడ్రు “అయాయ్ ఇలా జరిగింది. మీరిచిచ్న శాపం కాబోలు, ఇపుప్డు మీరే 
రకిష్ంచాలి అంటూ.”  “అబేబ్ నేను ఎవరీన్ శపించనేలేదు, నేను అలా చేయనే, నేను చేసినది కోతులని ఓదారచ్డం మాతర్మే” అని రమణులు ఎంత చెపిప్నా 
వాళుళ్ వినక మీరే ఏదో ఒకటి చేయాలి అంటూ భీషిమ్ంచుకుని కూరుచ్నాన్రుట, చివరిగా రమణులు తన చేతితో విభూది ఇచేచ్వరకూ. అది పటుట్కెళిళ్ 
ఈయన మొహం మీద రాసాక ఆయనకి కాళుళ్ చేతులూ కదలడం మొదలయాయ్యి. వెనకిక్ వచిచ్ తాను చేసిన తపుప్కి క్షమాపణ వేడుకునాన్టట్.  ఇకక్డ 
రమణుల సంగతి చూసేత్ ఆయన కోతుల పటాల్, కోతిని కొటిట్న మనిషి పటాల్ కూడా నిమితత్మాతృలే కదా? ఆయనికిదద్రూ సమానంగానే కనిపించారు. 
ఇదద్రినీ ఆశీరవ్దించనూ లేదు శపించనూ లేదు. ఎవరి కరమ్ వాళళ్ని కాటేసింది.  

 
ఇంతకీ చెపొప్చేచ్దేమిటంటే, తనకి తానే చేసుకునన్ కరమ్ ఇది. ఆ కరమ్ ఇదే జీవితంలో వదిలితే అదో సంతోషం. వదలకపోతే మరో జనమ్ ఎతాత్లిస్ 

ఉంటుంది. ఇదే విధంగా సగర పుతుర్లు గురార్నీన్ కపిలుణిణ్ చూసి అసలేం జరిగిందో తెలుసుకోకుండా, ఈయనే మన గురర్ం దొంగిలించాడంటూ 
దాడిచేయబోతే వారి కోపం వారినే చంపేసింది. దీనికి రమణుల లాగానే కపిలుడు ఒక సాకిష్గా ఉనాన్డంతే. సగరపుతుర్ల విషయంలో జరిగినది ఇదే. 
 
వ.  మఱియు సగరుండు గేశిని యందు గనన్ పుతుర్ం డసమంజసుం డనువాఁడు, సమంజస గుణంబులు లేక పూరవ్ జనమ్ంబున యోగీశవ్రుండై యుండి, 
సంగ దోషంబువలన యోగభర్షుఠ్ండయి సగరునకు జనిమ్ంచి, జాతిసమ్రజాఞ్నంబు గలిగి లోకంబువారలకుఁ దమ వారలకు నపిర్యంబగు వరత్నంబునం 
దిరుగుచు నొకక్నాఁడు.  [9-210] 
 
 ఇలా జరిగేసరికి ఈ అరవై వేల మందీ ఏమయాయ్రో తెలియలేదు సగరుడికి. ఈ కధ ఇలా ఉంటే సగరుడి పెదద్ భారయ్ కేశినికి అసమంజసుడు 
అనేవాడు పుటిట్ ఉనాన్డు. ఈ అసమంజుసుడు కిర్తం జనమ్లో యోగీశవ్రుడు కానీ చుటూట్ ఉనన్వాళల్ సనిన్హితయ్ంతో యోగభర్షుట్డయేయ్డు. అంటే ఎంతటి 
యోగం అవలంబించి అభాయ్సంతో ఎంతవరకూ పురోగమించినా సతస్ంగం అనేది తపప్నిసరి. లేకపోతే ఆ దారిలోంచి భర్షుట్డవవ్డం తపప్దు. అందుకే 
చివరి వరకూ ఏ చెడు వాసనలూ దగిగ్రకి రానీయరు అసలైన యోగులనేవారు.  
 
 మరి యోగ భర్షుట్లైన వారు మరో జనమ్ ఎతిత్తే ఏమౌతుంది? వాళుళ్ చేసుకునన్ కరమ్ పర్కారం ఎలా పుడతారు? యోగ మారగ్ం లోంచి బయట 
జారిపోయినవారు అధోలోకాలోల్ పడిపోరు కదా? దీనికి భగవదీగ్త లో సమాధానం దొరుకుతుంది మనకి. అరుజ్నుడు అడుగుతునాన్డు కృషుణ్ణిణ్,  
 

  అయతిః శర్దధ్యోపేతో యోగాచచ్లిత మానసః 
  అపార్పయ్ యోగ సంసిదిధ్ం కాం గతిం కృషణ్ గచచ్తి 
 

కచిచ్నోన్ భయవిభర్షట్ శిఛ్నాన్భర్ మివనశయ్తి 
అపర్తిషోట్ మహాబాహో విమూఢో బర్హమ్ణః పథి  (భగవదీగ్త, ధాయ్న యోగం 6.38, 39) 
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శర్దధ్తో యోగసాధన ఆరంభించి తరావ్త నియమ రహితం వలల్ యోగ భర్షుట్డైన వాడు ఎటువంటి గతి పొందుతాడు? కరమ్, ధాయ్న, యోగ 

మారాగ్లనుండి భర్షుట్డై చెదిరిపోయిన మేఘం లాగా వినాశనం పొందడు కదా? 
 

దీనికి – భగవంతుడు మనకి ఎనిన్సారెల్ౖనా సరే మరోసారి అవకాశం ఇసాత్డని చెపప్డానికా అనన్టుట్ండే - కృషుణ్డి అదుభ్తమైన సమాధానం 
చూదాద్ం 

 
శీర్ భగవానువాచ  

పారధ్ నైవేహ నాముతర్ వినాశ సత్సయ్ విదయ్తే 
నహి కలాయ్ణకృ తక్శిచ్ దుద్రగ్తిం తాత గఛచ్తి  
 
పార్పయ్ పుణయ్కృతాం లోకా నుషితావ్ శాశవ్తీః సమాః 
శుచీనాం శీర్మతాం గేహే యోగ భర్షోట్భి జాయతే 
 
అథవా యోగినా మేవ కులే భవతి ధీమతామ 
ఏత దిధ్ దురల్భతరం లోకే జనమ్ య దీదృశమ 
 
తతర్ తం బుదిధ్ సంయోగం లభతే పౌరవ్ దేహికమ 
యతతే చ తతో భూయః సంసిదౌధ్ కురునందన 
 
పూరావ్భాయ్సేన తే నైవ హిర్యతే హయ్ వశోపి సః 
జిజాజ్ఞ్ను రపి యోగసయ్ శబద్బర్హామ్తి వరత్తే 
 
పర్యతాన్ దయ్త మానసుత్ యోగీ సంశుదధ్కిలిబ్షః 
అనేక జనమ్ సంసిదధ్ సత్తో యాతి పరాంగతిమ  (భగవదీగ్త, ధాయ్న యోగం 6.40-45) 

 
యోగ భర్షుట్డైనవాడు ఇహలోకంలో గానీ పరలోకంలో గానీ హీనజనమ్లు పొందడు. ఎందుకంటే మంచి పనులు చేసేవాళుళ్ దురగ్తి పొందడం 

అనేది లేదు కదా? యోగ భర్షుట్డైన వాడు పుణయ్కరమ్లు చేసినవారికి చెందే శుభలోకాలు చేరి అకక్డ కరమ్ తీరగానే సదాచార సంపనున్ల ఇంట, ధనికుల 
ఇంట పుడుతునాన్డు.  అయితే అలా పుటిట్న యోగ భర్షుట్డు తన పూరవ్ జనమ్ వాసనలు అనుసరించి సిదిధ్ పొందడానికి మరింత ఎకుక్వగా పర్యతిన్ం 
మొదలుపెడతాడు. ఆ పర్యతన్ంలో సిదిధ్ని పొంది మోక్షం పొందుతునాన్డు. 
  

మళీళ్ కధలోకి వసేత్, ఈ అసమంజసుడు మంచి కులంలో పుటాట్డు – శుచీనాం శీర్మతాం గేహే అనన్టుట్గా.  మరి ఇంకా పాత వాసనలు పోలేదు 
కదా? ఇపుప్డు ఏమి చేసుత్నాన్డంటే, 
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చ.  వరుస నయోధయ్లోనఁ గలవారల నాడెడు పినన్వాండర్ నా 
సరయువులోనఁ వైచి జనసంఘముఁ దండిర్యుఁ దిటుట్చుండ వాఁ 
డురుమతిఁ గొనిన్ పొర్దుద్లకు యోగబలంబునఁ జేసి బాలురం 
దిరిగి పురంబు లోపలికిఁ దెచిచ్న నివెవ్ఱఁ గంది రందఱున.    [9-211] 

 
అయోధయ్లో పుటిట్న చినన్ పిలల్లనందరినీ సరయూ నదిలో పారేసి చంపేసేవాడు.  మొతత్ం పర్జలూ తండీర్ తిడుతూ ఉండేవారు ఈ పనులకి. 

కొనాన్ళల్కి తాను చేసే పనులనీన్ తెలిసొచాచ్యి. నది ఒడుడ్కి వెళిళ్ యోగ బలంతో ఆ పిలల్లనందరినీ బతికించి తీసుకొచాచ్డు. ఇదంతా చూసి పర్జలందరూ 
నివెవ్ర బోయేరు. ఎంత యోగ బలంతో పిలల్లిన్ బతికించి తెచిచ్నా పోయిన అరవైవేల మందినీ వెతికి తెమమ్ని ఇటువంటి అసమంసుజుణిణ్ పంపలేదు 
సగరుడు. 

 
వ. అయయ్సమంజసుని కొడుకంశుమంతుం డనువాఁడు వినీతుండై తన యొదద్ఁ బనులు జేయుచుండు నంత; సగరుండమమ్నుమని నంశుమంతు నశవ్ంబు 
వెదకి తెమమ్నిపంచిన నతండు దనతండుర్ల చొపుప్నం జని, వారలు దర్వివ్న మహాఖాతంబుచొచిచ్, యందు భసమ్రాసులపొంత నునన్ హయంబుఁ గని, యా 
సమీపంబు నందునన్ కపిలాఖుయ్ం డయిన విషుణ్దేవునికి దండపర్ణామంబు చేసి, యిటల్ని సుత్తియించె.    [9-212] 
 
 ఈ అసమంజుసుడి కొడుకు – అంటే సగరుడి మనుమడు – అంశుమంతుడనేవాడు తాత దగిగ్ర వినయంగా చెపిప్న పనులు చేసూత్ ఉండేవాడు. 
పోయిన ఆశవ్ం ఇంకా రావాలిస్ ఉంది యజఞ్ం పూరిత్ కావడానికి. అతణిణ్ పంపించాడు సగరుడు ఏమైందో చూసిరమమ్ని.  అంశుమంతుడు వెళిళ్ కపిలుడి 
సమక్షంలో ఉనన్ గురార్నీన్, తండుర్ల భసమ్రాసులనీ చూసి కపిలుడు సాకాష్తుత్ విషుణ్వని గర్హించాక, పర్ణామం చేసి ఇలా అనాన్డు. 
 

సీ.  మతిచికక్ఁబటిట్ సమాధి గౌరవమున;  
వాసిగాఁ దనకు నవవ్ల వెలుంగు 
నినుఁ గానఁ డొకనాఁడు నినెన్ఱుంగునె? బర్హమ్;  
యజుని మనంబున నవయవముల 
బుదిధ్ జనిమ్ంచిన భూరిజంతువులందు;  
హీనులమైన మా కెఱుఁగ వశమె?  
తమలోన నీ వుండఁ దా మెఱుంగరు నినున్;  
గుణములఁ జూతురు గుణములైనఁ       [9-213] 

 
తే.  గాన రొకవేళఁ జీఁకటిఁ గందు రాతమ్ 

లందుఁ దెలియరు వెలుపల నమరు బొందు 
లరయుదురు దేహధారు లతయ్ంధు లగుచుఁ 
గడిఁది నీ మాయ నెనన్ఁడుఁ గడువ లేక.      [9-213.1] 
 

 మనసుస్ సిథ్రంగా ఉంచి యోగ సమాధిలో పెంజీకటి కవవ్ల ఏకాకృతి వెలుగైన నినున్ దరిశ్ంచడం మానవావయవాలతో పుటిట్న మాకు 
కుదురుతుందా? మాలోనే ఉనన్ నినున్ గురుత్ పటట్లేకపోతునాన్ం. నీ మాయలు దాటేది ఎలా? 
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 కథ ఇంత వరకూ వచాచ్క అంశుమంతుడికీ, వాడి తండుర్లకీ తేడా తెలుసోత్ంది కదా? గురర్ం కనబడగానే “ఈయనే మన గురర్ం 
పటుట్కుపోయాడురా” అనుకుంటూ ఆయనమీద దాడి చేయబోయారు సగరులు. మరి అంశుమంతుడో? వచిచ్ గురార్నిన్ చూసి కూడా ముందు కపిలుడికి 
పర్ణామం చేసి ఆయనెటువంటివాడో గర్హించాడు. “గురార్నిన్ తీసుకోమంటారా” అని అడగటేల్దు.  దాని సంగతి తరావ్త చూసుకోవచుచ్. ముందు 
కావాలిస్ంది భగవతక్ృప. మిగతావి వాటంతటవే వసాత్యి. వచేచ్ వాయ్సంలో కపిలుడు అంశుమంతుడితో ఏమంటాడో, తరావ్త కథా చూదాద్ం. 
     పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/   

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
COMMENTS 

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

