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1  భాగవతంలో రసగుళికలు

72 వ భాగం  
 

 అజామీళోపాఖాయ్నం – 7 
ణ్దూతల సమాధానం

 శీర్మనాన్రాయణుడి నామం నోటోల్ంచి వచిచ్నందుకు అంతకు ముందు చేసిన పాపాలనీన్ పోయి ఇపుప్డు అజామీళుడు పుణాయ్తుమ్డయాయ్డని చెపాప్క 
హరినామ కీరత్నం గురించి ఇంకా చెపుత్నాన్రు విషుణ్దూతలు యమదూతలతో – బర్హమ్హతాయ్పాతకం వంటి మహాపాపాలని కూడా పోగొటట్గల నామం 
భగవంతుడిది అంటూ. 

ఉ.  కూలినచోటఁ గొటుట్పడి కుందినచోట మహాజవ్రాదులం 
బేర్లినచోట సరప్ముఖ పీడల నందినచోట నారుత్లై 
తూలినచోట విషుణ్ భవదూరునిఁ బేరొక్నిరేని మీఁద న 
కాక్లుని యాతనావితతిఁ గానరు పూనరు దుఃఖల.  [6-123] 

తూలి కింద పడినపుప్డూ, దెబబ్తిని (గొటుట్పడి) కుంగిపోయినపుప్డూ (కుందినచోట), మహాజవ్రంలాంటివి వచిచ్ పేర్లాపించినపుప్డూ, పాములు 
కరిచినపుప్డూ, ఆరుత్లు (దుఃఖపడేవారు) భవబంథాలని దూరం చేసే విషుణ్వుని తలుచుకుంటే యమయాతల పడరు. 

సీ.  అతిపాపములకుఁ బర్యతన్ పూరవ్కముగఁ;  
దనుపాపముల కమితంబు గాఁగ 
సనుమ్ని వరులచే సంపోర్కత్మై యుండు;  
నిరమ్లం బగు పాప నిషక్ృతములు  
గర్మరూపమున నుపశమనంబులగుఁ గాని;  
తతాప్పచయములు దరువ లేవు;  
సరవ్కరమ్ంబుల సంహార మొనరించి;  
చితత్ంబునకుఁ దతత్వ్సిదిధ్ నొసఁగు       [6-124] 

ఆ.  నొనర నీశు సేవ, యోగిమానస సరో 
వాసు సేవ, హేమవాసు సేవ,  
వేదవేదుయ్ సేవ, వేదాంత విభు సేవ,  
పరమపురుష పాదపదమ్ సేవ.  [6-124.1] 
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 పెదద్పాపాలకి పెదద్ పార్యశిచ్తాత్లూ, చినన్వాటికి చినన్వీ అని మునులు నిరణ్యించారు. అయితే ఈ పార్యశిచ్తాత్ల వలల్ కాసత్ ఉపశమనం 
కలుగుతుంది కానీ అవి పూరిత్గా పోవడం కుదరదు. అజామీళోపాఖాయ్నం మొదటోల్నే శుకయోగి చెపప్డం చూసేత్ ఇదే మరో సారి తెలుసుత్ంది – కరమ్ము 
కరమ్ము చేతను నిరూమ్లము కాదు…(6.48). అయితే చేసిన పాపం పోగొటుట్కోవాలంటే, తతవ్సిథిథ్ కావాలంటే భగవంతుడి సేవ ఒకటే దారి. ఆ సేవ 
యోగుల మనసస్నే సరోవరంలో ఉండేవాడి సేవ, బంగారు వసాత్ర్లు థరించేవాడి (హేమవాసు) సేవ, వేదవేదుయ్డి సేవ, వేదాంతవిభుడిసేవ, పరమ 
పురుషుడి పాద పదామ్లకి చేసే సేవ. 

 
క. హరి నెఱుగని యా బాలుఁడు 

హరిభకుత్లతోడఁ గూడి హరి యను వాఁడున 
సరియై దోషము లడఁచును 
గరువలితో నగిన్ దృణముఁ గాలిచ్న భంగిన.      [6-125] 

 
 హరి అంటే ఏమిటో తెలియకపోయినా, మిగతావాళల్తో కలిసి హరి హరి అని ఏ పిలల్వాడైనా అనాన్డంటే, వాడిపాపాలనీన్ పోతాయి. గాలితో 
కలిసి నిపుప్ గడిడ్ని కాలిచ్నటూట్. ఈ పదయ్ంలో గాలి అనే పదం ఎకక్డుందో చెపప్ండి చూదాద్ం? కరువలి – గాలి. 

 
ఉ. ఆరయ వీరయ్వంత మగు నౌషధమెటుల్ యదృచఛ్ఁ గొనన్ ద 

చాచ్రు గుణంబు రోగములఁ జయయ్నఁ బాపెడు మాడిక్ఁ బుణయ్ వి 
సాప్రుని నంబుజోదరునిఁ బామరుఁ డజుఞ్ఁ డవజఞ్ఁ బలిక్నన 
వారక తతర్ప్ ధుర్వంబుగ నాతమ్గుణంబుఁ జూపదే?     [6-126] 

 
 ఇదంతా ఎందుకు చెపుత్నాన్రంటే, ముందు మనకి దాని గుణం తెలియకపోయినా మంచి ఔషథం సేవిసేత్, జబుబ్ నయం అవుతుంది కదా? అలాగే 
పదమ్ం ఉదరంలో ఉనన్ శీర్పతి నామం అజుఞ్డైనవాడు (తెలియనివాడు) అవజఞ్తతో (తెలియకపోయినా, తిరసాక్రంతో అయినా) పలకగానే దాని పర్భావం 
చూపిసుత్ంది. 

 
క.  ధృతి దపిప్న తఱినిఁ బురా 

కృతమునఁ గాకెటుల్ దోఁచుఁ గేశవుఁడు మదిన 
మితి లేని జగముఁ దాలిచ్న 
యతఁ డొకక్ని మనములోన నడఁగెడు వాఁడే?     [6-127] 

 
 వంటిమీద తెలివి పోతునన్ సమయంలో (థృతి తపిప్న తరిని) పూరవ్జనమ్ సుకృతం ఉంటేగానీ (పురాకృతమున) కేశవుడు – అనంతమైన 
(మితిలేని) జగతుత్కి కారణమైనవాడు, ఒకక్డి మనసులో మాతర్మే ఇమిడేవాడు కాదు కదా - మనసులోకి రాగలడా? 

మ. నిరతంబై నిరవదయ్మై నిఖిల చినిన్రామ్ణమై నితయ్మై 
నిరహంకార గుణాఢయ్మై నియమమై నిరోద్షమైనటిట్ శీర్ 
హరి నామసమ్ర ణామృతం బితఁడు పర్తయ్క్షంబు సేవించెఁ దా 
మరణాంతంబున నిటిట్ సజజ్నుని ధరమ్ంబేల వయ్రథ్ం బగున.    [6-128] 
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 అవనీన్ అలాఉంచితే, హరి నామం ఎటువంటిది? నిరతంబై (శాశవ్తం), నిరవదయ్మై (ఏ లోపం లేనిది), అఖిల చినిన్రామ్ణమై (సమసాత్నికీ 
అలవాలము, కారణం), అహంకారం లేనిది, సదుగ్ణాలు కలది, దోషం లేనిది (నిరోద్షమై). అటువంటి అమృతమైన హరినామసమ్రణం పర్తయ్క్షంగా, అదీ 
దేహం వదులుతూ, చేసిన పుణాయ్తుమ్డు ఈ అజామీళుడు. ఇంతటి సజజ్నుడి పుణయ్ం ఎలా, ఎందుకు వయ్రథ్ం అవుతుంది?  
 
 భగవంతుడే సమసాత్నికీ అలవాలం అనేదానిన్ భగవదీగ్త విభూతి యోగం లో కూడా చూడవచుచ్. అహమాతామ్ గుడాకేశ సరవ్భూతాశయసిథ్తః 
(10.20) అంటూ మొదలుపెటిట్ చెపప్డం 
 
  యచాచ్పి సరవ్భూతానాం బీజం తదహమరుజ్న 
  నతదసిథ్ వినా యతాస్య్నమ్యా భూతం చరాచరం  (భగవదీగ్త విభూతి యోగం 39) 
 
ఈ పర్పంచంలో ఏదైతో ఉందో అందులో నా బీజం లేనిదేదీ లేదు. నా అంశ లేకుండా చరాచర (కదిలే, కదలని) వసుత్వులోల్ సవ్తంతర్ంగా నిలబడగలిగేది ఏ 
ఒకక్టీ లేదు. అలా పర్పంచానిన్ నిలుచోబెటేట్ శకిత్ భగవంతుడు కనక అది శాశవ్తం. దీనినే మనకి కొతత్గా కనుగొనన్ విషయంగా పాఠశాల పుసత్కాలోల్ 
చెపప్డం గమనించవచుచ్ – శకిత్ అనేది నశింపచేయలేనిది. అది ఒకరూపంలోంచి మరో రూపంలోకి మారవచుచ్ కానీ శకిత్ అనేది ఎపుప్డూ శాశవ్తం. 

 
వ. అని యిటుల్ భగవదూద్తలు భాగవతధరమ్ంబు నిరణ్యించి, ఈ యరథ్ంబున మీకు సంశయంబు గలదేని మీ రాజు నడుఁగుడు; పొం" డని పలికి 
బార్హమ్ణుని నతిఘోరం బైన యామయ్పాశబంధ నిరుమ్కుత్నిం గావించి, యమభటుల వలని యుదుటు వాపి; రంత నా యమదూత లా భగవదూద్తల 
సంభాషణ పర్భావంబునఁ దమ మనంబుల శాంతి నొంది భగవతత్తత్వ్ జిజాఞ్సులై చేయునది లేక నిరాకృతులై, యమలోకంబునకుం జని, పితృపతికి 
సరవ్ంబును నెఱింగించిరి; అంత.            [6-129] 
 

శీర్హరి గురించి ఇంత చెపాప్క, మీకు ఇంకా ఈ విషయంలో థరమ్ సందేహం ఉంటే, ధరామ్నిన్ నిరణ్యించే మీ యజమాని యమథరమ్రాజు దగగ్రకి 
వెళిళ్ అడగండి అని అజామీళుణిణ్ యమపాశాలోల్ంచి విడిపించారు.  యమదూతలు ఇంక ఏం చేయాలో తెలియక వాళల్ రాజు దగిగ్రకెళిళ్ జరిగినదంతా 
చెపాప్రు. తరావ్త కథ చదవడానికి ముందు అభాయ్సం గురించి చినన్ పిటట్ కథ చెపుప్కుని ఈ నెల వాయ్సం ముగిదాద్ం. 
 

ఓ ఊరోల్ ఒక షావుకారు ఉండేవాడు. పొదుద్నన్ లేచినపప్టినుంచి సాయంతర్ం దాకా ఏదో ఒక పని, ఊపిరి సలపని వాయ్పారం, డబుబ్ 
పోగేసుకోవడం వగైరా. ఏదో ఒకసారి ఎవరో పోరితే హరికథ వినడానికి వెళాళ్డు.  ఇలా వెళేళ్వారి సంగతి మనకి తెలిసిందే కదా – మనందరం కూడా 
అలాంటివాళళ్మే. హరి కథ జరిగినంతసేపూ ముళల్మీద కూరుచ్నన్టూట్ కూరోచ్వడం. “ఆ, ఆయనేదో చెపాత్రేల్, అందులో నాకు పనికొచేచ్దేముంది?” 
అనుకోవడం. అది అయిపోయాక మరాన్టికి ఏదీ గురుత్ండదు. మళీళ్ మనగోల మనదే.  ఆ హరికథ చెపిప్న సావ్మిగారు ఈ వాయ్పారసుత్ణిణ్ చూసి మరాన్డు 
వాళిళ్ంటికి వచేచ్రు వాళళ్ పిలుపుమీద.  ఈ సావ్మిగారిని కుటుంబం అడిగారు – ఈ వాయ్పారసుత్డికి దేనికీ తీరికలేదు కాసత్ భగవంతుణిణ్ గురుత్ంచుకునే 
మారగ్ం చెపప్ండి అని. పూరవ్జనమ్ సుకృతం అనండీ, మరొకటో అనండీ, ఆ సావ్మిగారికి ఈయన మీద దయ ఉందేమో, “అయాయ్ మీరు రోజూ 
విషుణ్సహసర్నామం చేయండి” అని చెపాప్రు. షావుకారికి అరికాలి మంట నెతిత్మీదకొచిచ్ అరిచాడు, “నాకు సమయం లేదు, ఆ విషుణ్ సహసర్నామం 
చేయడానికి అరగంట పడుతుంది, నాకు నోరు తిరగదు” వగైరా కారణాలు చెపూత్. 

 
 “అయితే పొదుద్నన్ నుంచీ మీరు చేసే పనులు చెపప్ండి. ఎకక్డో ఒకచోట తీరిక చేసుకునే మారగ్ం నేను చూపిసాత్” అని 

సావ్మిగారనేసరికి, ఏ కళనునాన్డో గానీ ఈయన ఓపిగాగ్ చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు. పొదుద్నన్ అయిదింటికి లేవడం, దంత థావనం, సాన్నం, ఫలహారం, 
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అలా మొదలుపెటిట్ రాతిర్పడుకునేదాకా చేసే విషయాలనీన్ చెపాప్డు. “సాన్నానికీ ఫలహారానికీ మథయ్ అయిదు నిముషాలు కుదరదా?” అంటే, కుదరదని 
సమాథానం. “వాయ్పారం జరుగుతునన్పుప్డు మథయ్లో ఒకక్ అయిదు నిముషాలు తీరిక చేసుకోకూడదా?” అంటే, కూడదని సమాథానం. ఇలా అనిన్ంటికీ 
కుదరదని చెపాప్క సావ్మిగారు అనాన్రుట – “మీరు సాన్నం చేసేటపుప్డు మొదటి చెంబు నీళుళ్ తల మీదపడుతూండగానే ‘విశవ్ం విషుణ్రవ్ షటాక్రో 
భూతభవయ్ భవతర్ప్భూ…’ అంటూ మొదలుపెటట్ండి, సాన్నం అయేయ్సరికి మొతత్ం సహసర్నామం చేసేయవచుచ్” అని. ఎందుకో ఈ సారి “సరే అలాగే 
చేసాత్”నని మాట ఇచాచ్డు – ఎకక్డా తనకి సమయం వృథాగా పోదు కదా? అలా రోజూ విషుణ్ సహసర్నామం పారాయణ చేయడం నేరుచ్కునాన్డు. 

 
 కొనాన్ళల్కి అవసానదశ వచిచ్ంది. ఎలాగా పోతాడని తెలిసినపుప్డు ఇంటోల్ వాళల్ంతా చెపాప్రు – “నీకొచిచ్న విషుణ్ సహసర్నామం 

మొదలుపెటుట్, ఇదే మంచి సమయం” అని. ఈయన ఎపప్టాల్గే “అబేబ్ నాకు తీరికలేదు” అని చెపేప్డు ఈ పరిసిథ్తిలో కూడా. వెంఠనే ఎవరో పరుగు 
పరుగున సావ్మివారి దగిగ్రకెళిళ్ ఆయనిన్ తీసుకొచాచ్రు. ఆయన షావుకారుతో మిగతావాళుళ్ అందరూ అనన్దే చెపేత్ అపుప్డు కూడా అదే ‘నాకు తీరికలేదు’ 
అనే సమాథానం. అపుప్డు సావ్మిగారు ఇంటోల్వాళల్తో చెపాప్రు – చెంబుతో నీళుళ్ తలమీదపోయడం మొదలుపెటట్ండి అని. మొదటి చెంబుతో నీళుళ్ 
తలమీద పడడంతోటే, ఇనేన్ళూళ్ చేసిన అలవాటు వలల్ షావుకారు నోటోల్ంచి “విశవ్ం విషుణ్రవ్షటాక్రో..” అంటూ శోల్కం వసూత్ండగానే ఆయన పార్ణం 
పోయింది. బాగుంది కదా? 

 
 అదీ అభాయ్సం మహిమ. అందువలల్ జీవితాంతం అలా అభాయ్సం చేసూత్నే ఉండాలి అంటారు. ఏది మనం అభాయ్సం చేసాత్మో అదే 

అవసానదశలో గురుత్కు వచేచ్ అవకాశం ఉంది కదా? 
 
 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      

COMMENTS 

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

