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68 వ భాగం
అజామీళోపాఖాయ్నం – 2
అజామీళుడి జీ తం
ఇంతవరకూ పాప పుణాయ్లు ఎలా విడివిడిగా లెకిక్ంచబడతాయో, ఒక కరమ్ చేత మరొకటి కడిగేసుకోవడం ఎందుకు, ఎలా కుదరదో చెపాప్డు
శుకమహరిష్. అయితే భకిత్యోగం వలల్ – కేవలం ముకుందుణిణ్ నిరంతరం మనసులో ఉంచుకోవడం వలేల్ ముకిత్ సులభం అనీ, అటువంటిది
విశదీకరించడానికి ఒక ఇతిహాసం ఉందనీ చెపాప్క ఆ కథ మొదలుపెడుతునాన్డు శుక మహరిష్ పరీకిష్తుత్ వినడానికి.
సీ.

నరనాథ! వినుము కనాయ్కుబజ్పురమునఁ;
గలఁడు బార్హమ్ణుఁ డజామిళుఁ డనంగఁ
బాతకుం డతుల నిరాభ్గుయ్ం డవజుఞ్ండు;
నషట్సదాచారి కషట్రతుఁడు
జూదంబులందు దురావ్దంబు లందును;
జౌరయ్ంబునందు మచచ్రము గలిగి
తొతాత్తమ్ పతిన్గా మతుత్ఁడై వరియించి;
కొడుకులఁ బదుగురఁ బడసి చాల

ఆ.

[6-60]

మోహజలధిలోన మునిఁగి ముచచ్ట దీఱ
బాల లాలనాది లీలఁ దగిలి
పెదద్కాల మతఁడు పెంపార సుఖియించి
ఫలిత మెలల్ వదిలి పతితుఁడయెయ్.

[6-60.1]

కనాయ్కుబజ్ంలో ఉనన్ బార్హమ్ణుడు అజామీళుడు అజుఞ్డు, పాతకుడు, నిరాభ్గుయ్డు. జూదం ఆడడం, అనే దురవ్య్సనాలతో, పెళిళ్ చేసుకునన్ దాసీతో
(తొతుత్+ఆతమ్) కాలం గడపడంతో పదిమంది పిలల్లు పుటుట్కొచాచ్రు. చాలాకాలం ఇలా గడిచాక వయసు మీద పడింది. అసలు అజామీళుడు ఎవరిన్ పెళిళ్
చేసుకునాన్డనేది పకక్న పెడితే, ఆయన జీవితంలో జరిగేది దాదాపు మనందరి జీవితంలో జరిగేదే కదా? మొదటోల్ యవవ్నం, చదువు, తరావ్త పెళిళ్,
పిలల్లూ, వాళల్ గురించి చింత, ఏదో ఒకసారి దేవుణిణ్ సమ్రించుకోవడం, మనకి ఏదైనా కషట్ం దాపురిసేత్ ‘ఇదంతా నాకు దేవుడు కావాలని పనిగటుట్కుని
చేసాడు’ అని వేదన. శరీరం పటుట్తపుప్తుంటే, ఇపప్టివరకూ మనసులో మెదలని దేవుడు అపుప్డు మాతర్ం ఎలా గురుత్కొసాత్డు? అందుకే నిరంతరం –
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సరవ్కాల సరావ్వయ్వసథ్లోల్నూ భగవంతుణిణ్ చినన్పప్టినుండి గురుత్పెటుట్కుంటే, చివరి సమయంలో గురుత్కు వచేచ్ అవకాశం ఉంది. కానీ మనకి దేనికీ
సమయం కుదరదు కదా, భగవంతుణిణ్ సమ్రించుకోవడానికాక్నీ మిగతావాటికాక్నీ; అసలే సవా లక్ష పనులునాన్యే? అదే జరుగుతోంది అజామీళుడికి. ఓ
విధంగా చూసేత్ మనందరం కూడా ఒకొక్కక్ అజామీళులమే.
సీ.

నిరమ్లం బనఁ జాలనెఱయు చితత్ం బన;
నలల్ని వెండుర్కల తెలల్నయెయ్ఁ;
దగు మోహపాశ బంధంబు జాఱినమాడిక్ఁ;
బొదలిన యంగముల వదలి వేర్లె;
నిందిర్యంబుల కోరుక్లిఁక నొలల్ నను భంగి;
నుడుగక తల చాల వడఁక జొచెచ్ఁ;
దమకంబు పార్యంబుఁ దగిలిపోయిన మాడిక్;
లోచనంబుల చూడిక్ నీచమయెయ్;

ఆ.

[6-61]

వగరు పుటెట్; నంతఁ బొగలె దంతంబులు;
నుకిక్సయును దగుగ్ఁ బికక్టిలెల్;
శిరసు నొవవ్ఁ దొడఁగెఁ; జెదరె మనం; బంతఁ
గడిఁది యైన ముపుప్ కాలమునకు.

[6-61.1]

యవవ్నంలో నలల్గా ఉనన్ తల తెలల్బడింది – కుళిళ్పోయిన మనసుస్ ఏదో ఒకనాటికి నిరమ్లం అవుతుందనన్టుట్గా. మోహపాశాలు వదిలాక
అవయవాలు పటుల్ తపాప్యి. ఇందిర్యాలు ఇంక కోరెక్లు చాలు అనన్టుట్ తల వణుకుతోంది. కంటిచూపు మందగించింది. ఆకలి లేదు, తినడానికి
దంతాలు ఊడాయి. వదలని ఆయాసం, దగుగ్. చివరి క్షణాలకోసం ఎదురుచూపు మొదలైంది. కానీ సంసారం అంత తొందరగా వదులుత్ందా?
ఆ.

ఎనయ నతని కెనుబ దెనిమిది వరష్ంబు
లంత నరుగుటయును భార్ంతుఁ డగుచుఁ
గోరి పినన్కొడుకు నారాయణాఖుయ్ండు
బాలుఁ డగుట మిగుల భకిత్ఁ జేసి.

[6-62]

అజామీళుడికి ఎనిమిదేళళ్ ఆఖరికొడుకు – నారాయణుడనేవాడి – మీద వాతస్లయ్ం. ఇంతటి వయసులో కూడా ఇనిన్ వయ్సనాలు ఉనాన్ చేసిన
పనులకి పశాచ్తాత్పం ఉందా అంటే లేదనే సమాధానం వసోత్ంది. కొడుకుమీద, సంసారం మీద ఇంకా వాయ్మోహం పోవటేల్దు. ఈ కురార్డి మీద మరింత
పేర్మ.
క.

అతయ్ంత పాన భోజన
కృతయ్ంబులఁ బొతుత్ గలిగి కీర్డలఁ దతాస్ం
గతయ్ంబు వదల కాగత
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మృతుయ్వుఁ గన నేరఁ డయెయ్ మికిక్లి జడుఁడై.

[6-65]

భోజనం చేయడానికో, మరోదానికో పర్తీ చరయ్నీ ఆ కురార్డితో కలిస్ ఆనందించడం అలవాటయి, రాబోయే మృతుయ్వుని గమనించడం
మరిచ్పోయాడు; ఎందుకంటే, మికిక్లి జడతవ్ం వలల్.
తే.

తెలియ కీ రీతి నతఁడు వరిత్ంచుచుండ
భయద మగు మృతుయ్కాలంబు పార్పత్మైన
భూరి వాతస్లయ్వృతిత్ న పుప్తుర్ఁ దలఁచి
యాతమ్ఁ బర్లపించె నారాయణా యటంచు.

[6-66]

ఇలా రోజులు గడుసుత్ంటే ముపుప్న కాలకింకరులు ముంగిటోల్కి వచాచ్రు. అజామీళుడికి భయం తాను చచిచ్పోతానేమోనని; ఇంకా కురార్డి మీద
వాయ్మోహం పోలేదు కదా, దానితో వాణిణ్ తలుచుకుంటూ పోయేటపుడు ‘నారాయణా’ అని కలవరిసూత్ పోయాడు.
ఓ సారి వెనక వాయ్సాలోల్ చదివినది గురుత్ తెచుచ్కుందాం – కంచెరల్ గోపనన్ చెపిప్న పదయ్ం – ముపుప్న కాలకింకరులు ముంగిట వచిచ్నవేళ…
అనేదాని గురించి. యమకింకరలు వచిచ్నపుప్డు మనం ఎకక్డ ఏ సిథ్తిలో ఉంటాం? అపుప్డు గొంతులో శేల్షమ్ం అడడ్ంపడకుండా రాముడు గురొత్సాత్డా?
బంధువులు చుటూట్ ఉంటే వాళేళ్ం చేసాత్రు? మనిషి పార్ణం పోయేటపుడు ఎలా ఉంటాడు, ఏమౌతుంది అనే ఉతుస్కతతో వాళుళ్ చూసుత్నాన్రా లేకపోతే
నిజంగా ఏదో పేర్మతో చూసుత్నాన్రా? వాళుళ్ మనకూడా వచేచ్వాళేళ్నా? ఆ సిథ్తిలో మనం నిజంగా చూదాద్మని అనున్కునన్వారు కనిపిసుత్నాన్రా లేకపోతే
ఎవరునాన్రు మనకూడా? ఇటువంటి పరిసిథ్తులోల్ మనకి భగవంతుడు గురుత్రావాలంటే మనం జీవితంలో ఎంత సాధన చేసి ఉండాలి? జీవితంలో ఏనాడూ
భగవంతుణిణ్ నమమ్ని మనకి, ఏదైనా చెడు జరిగితే దానికి ‘భగవంతుడు నాకు కావాలని ఇలా చేసాడు’ అని ఢంకా భజాయించి మరీ చెపిప్న మనకి, “నేను
నాసిత్కుణిణ్ మొదటోల్ కానీ తరావ్త ఆసిత్కుడిగా అయేయ్ను,” లాంటి రకరకాల కథలు చెపిప్న మనకి, పూరిత్గా పీకలోతు సంసారంలో మునిగిన మనకి
భగవంతుడు ఎలా గురుత్కొసాత్డు? పోనీ జీవితాంతం సాధన చేసినా చివరి క్షణంలో గురుత్కొచేచ్ అవకాశం ఉందా? దీనికో చినన్ ఉదాహరణ.
శీర్రామకృషుణ్లు అనడం పర్కారం మీరు ఓ చిలకని తీసుకొచిచ్ ‘రామ రామ’ అనడం నేరిప్ంచారు. అది ఎవరొచిచ్నా కనబడినా, రామ రామ
అంటోంది. ఓ రోజు ఎందుకో ఆ రెకక్లు కతిత్రించిన చిలకని పంజరంలోంచి వదిలారు. దగిగ్రోల్ ఉనన్ పిలిల్ ఒకటి చిలకని చంపి తినడానికి తయారైంది.
అపుప్డు చిలక ‘కేర కేర’ మని చుటూట్ పరుగుపెటిట్ంది. అగండాగండి, అదేమిటండి, మీరు చిలకకి ‘రామ, రామ’ అనడం కదా నేరిప్ంచింది? మరి ఇపుప్డు
‘కేర, కేర’ అంటోందేమిటి? మృతుయ్వు దగిగ్రకొసేత్ ఏం జరుగుతుందనేదానికి అదీ పర్తయ్క్ష దృషాట్ంతం.
క.

కింకరుల ధరమ్రాజ వ
శంకరుల దురంత దురిత సమధిక జన నా
శంకరుల సకలలోక భ
యంకరులం గనియె నిందిర్యాకులుఁ డగుచున.
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ఈ సిథ్తిలో మనసు, ఇందిర్యాలు అలల్కలోల్లమవుతుంటే, జనాలందరినీ నాశనం చేసేవారూ, భయంకరమైనవారూ, ధరమ్రాజు వశంకురులైన
యమకింకరులని చూసాడు. సింగయ కూడా పోతనలాగే పదాయ్లు రాయడం గమనించారా? కింకరుల, వశంకరుల, నాశంకరుల, భయంకరుల అంటూ.
పోతనకి తగిన శిషుయ్డే.
క.

ఘాతుకుల దండ దండిత
పాతకుల మహోగర్ కరమ్ భర నిషక్రుణా
జాతకులఁ బేర్తనాయక
దూతక సంతతుల నతఁడు దూరమునందున.
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వీడు మావాడు, వాడు మావాడు కాదు అనే తారతమాయ్లు లేని వాళైళ్న యమకింకరులని అజామీళుడు చూశాడు. ఆ యమకింకరులు, పాపులని
దండించేవాళుళ్, మనం చేసిన మహోగర్మైన కరమ్లకి కరుణ అనేది లేకుండా శిక్ష వేయగలవారు, పేర్తనాయకులు. ఎవరెనిన్ పుణయ్కారాయ్లు చేసినా, పాపం
చేసినా వాటికి శిక్ష అనుభవించవలసిందే కనక ఆ యమకింకరులకి ఎటువంటి దయాదాకిష్ణాయ్లు ఉండవు. ఎందుకుండాలి? మనం జీవితాంతం చేసిన
తపుప్లకి, ఏనాడూ పశాచ్తాత్పం పొందని తపుప్లకి చివరి క్షణంలో ‘కాసత్ దయ చూడండి,’ అని ఓ సారి అడగాగ్నే ఎందుకు వదలాలి ఎవరినైనా? బతికి
ఉనన్పుప్డైతే మనం ఎవరికో ఒకరికి ఇషుట్లం, వాళుల్ మన మీద దయ చూపిసాత్రేమో. మరి యముడో? ఆయనెవరికీ ఇషుట్డూ కాదు, మితృడూ కాదు. దీని
గురించే వామనావతారంలో ఓ సారి చూసాం. బలి “చెలియే మృతుయ్వు? చుటట్మే యముడు? సంసేవారుధ్లే కింకరుల? …” అంటూ వామనుడితో
చెపప్డం.
మ.

కనియెన బార్హమ్ణుఁ డంతయ్కాలమున వీఁకన రోషనిషూఠ్య్తులన
ఘనపీనోషఠ్ వికారవకత్ర్ విలసదగ్రేవ్క్షణోపేతులన
జన సంతార్స కరోదయ్తాయత సుపాశశేర్ణికా హేతులన
హననవాయ్పిత్ విభీతులన మువుర నాతామ్నేతలన దూతలన.
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వ. ఇటల్తి వికృత తుండ గండాభోగ విభాగ విషమ వివృతత్ నేతుర్లు, నతి పుషట్ నిషుఠ్ర తనుయషిఠ్ సంవేషిఠ్త మహోరధ్వ్రోములు, నభయ్సత్ సమసత్ జీవాపహరణ
కరణ పర్శసత్ హసత్ వినయ్సత్ పాశధారులు నగు యమభటుల మువువ్రం గనుంగొని యజామిళుండు వికలేందిర్యుండును, వికంపిత పార్ణుండును, వికృత
లోచనుండును, విహవ్లాతమ్కుండునై.
[6-71]
ఇలా పార్ణంపోతునన్ అజామీళుడు, వికార మొహాలతో, కాలం సమీపించగానే పార్ణంతీసే యమభటులు ముగుగ్రిన్ చూసాడు. ఆ సిథ్తిలో అతనికి
ఇందిర్యాలు ఛినాన్భినన్ం అయిపోయాయి, పార్ణం పోతోందనే భయంతో, పార్ణాలని లాగగల కాలపాశాలు (కరణ = చేసే కారయ్ంలో, పర్శసత్ =
పర్సిధిధ్/అనుభవం ఉనన్, హసత్ = చేతులలో, వినయ్సత్ = కదులుతునన్, పాశధారులు) చేతిలో ఉనన్ ఆ ముగుగ్రూ కనిపించారు. ఈ యమ భటులు ఎలా
ఉంటారనేది, ఎలా కనిపిసాత్రనేది మన మనఃసిథ్తి బటిట్ ఉంటుందనేది నిజం అంటారు కొంతమంది. మరి కొందరి పర్కారం అసలు నరకం అనేది ఎవరికి
వారిదే సృషిట్ంచబడుతుందనీ, వాళల్ కరమ్లు, శికాష్ తీరిపోగానే వారికోసం మాతర్మే సృషిట్ంచబడిన ఆ నరకం మాయం అవుతుందంటారు. లేకపోతే
పర్తీరోజూ చేరుకునే పాపులతో నరకం అనేది నిరంతరం రగులుతూ ఉండడం అసంభవం అనేది వారి వాదన. దీని గురించి మరి కొంత వచేచ్ వాయ్సంలో
చూదాద్ం.
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