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71 వ భాగం
అజామీళోపాఖాయ్నం – 6
ణ్దూతల సమాధానం
అజామీళుడి పార్ణం పోతూంటే, తన కొడుకుని తలుచుకుంటూ నారాయణ, నారాయణ అంటూ పోయాడు కదా. బతికునన్పుప్డు ఎనోన్ పాపాలు చేసాడు
కనక అతనిన్ యమదూతలు తీసుకెళూత్ంటే వాళల్ని అడుడ్కునన్ విషుణ్దూతలని అడిగారు ఎందుకు అతనిన్ యముడి దగిగ్రకి తీసుకెళల్కోడదో. అసలు
తీసుకెళళ్డానికాక్రణం కూడా చెపాప్రు – ఈ పాపాలకి శిక్ష అనుభవించాక పర్కాష్ళన జరిగి బాగుపడతాడు అంటూ. అపుప్డు విషుణ్దూతలు చెపుత్నాన్రు
ఇదంతా వినాన్క.
క.

అవురా! ధరమ్వివేక
పర్వరుల పస గానఁబడియెఁ బాపము పుణోయ్
దభ్వుల యదండుయ్ల దండన
వివరం బొనరింపఁ బడియె విధి యెఱుఁగమిచేన.

[6-111]

మీరు ధరామ్ధరమ్ విచక్షణ ఎలా చేసాత్రో, అసలు అలా ధరమ్దూతలం అని చెపుప్కునే మీ ‘పస’ (సామరథ్య్ం) ఎటువంటిదో ఇపుప్డు తెలిసివచిచ్ంది.
పుణయ్ం చేసుకునన్ వాళల్కీ పాపులకీ తేడా మీరు కనిపెటట్లేరని తెలుసోత్ంది.
చ.

సములును సాధులున విహితశాసనులునుస్దయాళురున శుభో
తత్మగుణులైన యటిట్ తలిదండుర్లు బిడడ్ల కెగుగ్ జేయుచోఁ
గర్మమున వార లెవవ్రికిఁ గైకొని కుయియ్డఁజాలువారు సం
భర్మమున మీ మనంబులఁ దిరంబుగఁ జరచ్యొనరిచ్ చూడుఁడా

[6-112]

ఓ సారి ఆగి ఆలోచించి చూడండి (మనంబుల దిరంబుగ జరచ్యొనరిచ్) – సమబుథిథ్ కలవారు, సాథువులైనటి వంటివారు, నియమాలతో
జీవితం గడిపేవారు, మంచి గుణాలునన్వారు అయిన తలీల్ తండీర్ వాళల్ పిలల్లకే అపకారం తలపెడితే (బిడడ్లకెగుగ్ జేయుచో) అపుప్డు వాళుళ్ ఎవరితో
మొరపెటుట్కోవాలి (ఎవవ్రికి గైకొని కుయియ్డజాలువారు)? ఇకక్డ వీళుళ్ చెపేప్దేమిటంటే, సరావ్ంతరాయ్మి అయిన భగవంతుడు పర్జలందరికీ తలీల్ తండీర్
కదా? అటువంటి భగవంతుడెటువంటివాడు? సమబుథిథ్, సాథువు, దయాళువు, శుభోతత్మగుణాలు కలవాడు. అటువంటి తండిర్ అతని పిలల్లమైన మనకి
అపకారం చేయడు కదా? అలాగే ఇకక్డ అజామీళుడు ఎంత చెడడ్వాడైనా భగవంతుడు దయాళువు కనక ఓ సారి ఆలోచించండి, ఇతను దండనారుహ్డా?
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ఆ.

ఎఱుక గలుగు నాతఁ డేది యొనరిచ్న
నది యొనరుత్ రితరు లైన వార
లతఁడు సతయ్ మిటిట్ దనె నేని లోకంబు
దతర్ప్వరత్నమునఁ దగిలి యుండు.

[6-113]

లోకంలో నిరంతరం జరిగే నియమం ఏమిటంటే, జాఞ్నంతో ఉనన్వాడు ఏం చేసాత్డో, మిగతావాళుళ్ కూడా అదే చేయడానికి పర్యతన్ం చేసాత్రు.
ఆ జాఞ్ని సతయ్ం అనేదేమిటో చెపేత్, లోకం కూడా అదే నముమ్తుంది. ఇదే భగవదీగ్తలో చూడవచుచ్ – యదయ్దాచరతి శేర్షట్ః, తతత్దేవేతరో జనః,
సయతర్ప్మాణం కురుతే, లోకసత్దనువరత్తే (కరమ్యోగం-21)
ఆ.

నెమిమ్ఁ దొడలమీఁద నిదిర్ంచు చెలికాని
నమమ్ఁదగినవాఁడు నయము విడిచి
దోర్హబుదిధ్ఁ జంప దొడరునే? యెందైనఁ
బీర్తి లేక ధరమ్దూతలార!

[6-114]

అది అలా ఉంచితే, సేన్హితుణిణ్ నమిమ్ అతని కాళల్మీద తలపెటుట్కుని పడుకుంటే, దోర్హంతో ఆ సేన్హితుడు పడుకునన్వాణిణ్, నాయ్యం విడిచిపెటిట్
చంపడానికి పూనుకుంటాడా?ధరమ్దూతలని చెపుప్కునే మీరే చెపప్ండి దీనికి సమాథానం. ఈ పదయ్ంలో నయము విడిచి అంటే – నాయ్యం విడిచి.
ఆ.

చితత్మెలల్ నిచిచ్ చెలితనంబున వచిచ్
నచిచ్ కలయ మెచిచ్ నముమ్వానిఁ
గరుణ గలుగువాఁడు కడుసౌముయ్ఁ డగువాఁడు
చింతజేయ కెటుల్ చెఱుప నేరుచ్?

[6-115]

తనని మనసారా నమిమ్ సేన్హం చేసి, తనని నముమ్కునన్ వయ్కిత్కి మంచివాడు (కడు సౌముయ్డగువాడు), కరుణ ఉనన్వాడు వేరే ఆలోచన లేకుండా
కీడు చేసాత్డా? ఇవనీన్ ఎందుకు చెపుత్నాన్రంటే, ఎపుప్డో ఈ అజామీళుడు ఏదో పుణయ్ం చేసాడు. ఆ పుణయ్ం వలల్ ఈ జనమ్లో ఎనిన్ పాపాలు చేసినా
భగవంతుడి పేరు నోటోల్కి వచిచ్ంది పూరవ్జనమ్ సుకృతం వలల్. ఆ విషయం యమదూతలకి తెలియదు. కానీ ఈ విషుణ్దూతలకి తెలుసు కాబోలు. అవి
ఇపుప్డు విడమరిచ్ చెపుత్నాన్రు. ఏనోన్ ఏళుల్ నిరంతరం అభాయ్సం చేసినా పార్ణం పోయేటపుడు భగవంతుడు గురుత్ రావదూద్? అసలు పార్ణం పోయేటపుడు ఏ
సిథ్తిలో ఉంటాం?
ఉ.

ఈతఁడు కోటిసంఖయ్లకు నెకుక్డు పుటుట్వులందుఁ జెంది యా
యాతము లైన పాప నివహంబుల ననిన్టిఁ బాఱఁ దోలెఁ బర్
ఖాయ్తమతిన మహా మరణ కాలమునన హరిపుణయ్నామ సం
భూత సుధామయాదుభ్త విభూతిక రాక్షర సంగర్హంబునన.
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ఈ అజామీళుడు పోయేటపుడు భగవంతుడి పుణయ్నామం నోటోల్ంచి రావడం వలల్ కోటానుకోటల్ పుటుట్కలతో వచిచ్న పాపాలనిన్ంటినీ
పోగొటుట్కునాన్డు. ఆ పాపాలు ఎటువంటివి? ఆయతములు అంటే ఎనెన్నోన్ జనమ్లతో కూడబెటుట్కుంటూ వచిచ్నవి. మరి అటువంటి పాపాలు ఎందుకు
పోయాయి ఒకక్సారి? మరణకాలంలో – అదుభ్తమైన, అమృత తులయ్మైన (సుధామయ), వైభవం (విభూతి) కల అక్షరాల తో కూడింపబడిన భగవంతుడి పుణయ్ నామం నోటోల్ంచి రావడం వలల్.
సీ.

బర్హమ్హతాయ్నేక పాపాటవుల కగిన్;
కీలలు హరినామ కీరత్నములు;
గురుతలప్ కలమ్ష కూర్రసరప్ములకుఁ;
గేకులు హరినామ కీరత్నములు;
తపనీయ చౌరయ్ సంతమసంబునకు సూరయ్;
కిరణముల హరినామ కీరత్నములు;
మధుపాన కిలిబ్ష మదనాగ సమితికిఁ;
గేసరుల హరినామ కీరత్నములు;

తే.

[6-118]

మహిత యోగోగర్ నితయ్సమాధి విధుల
నలరు బర్హామ్ది సురలకు నందరాని
భూరి నిరావ్ణ సామార్జయ్ భోగభాగయ్
ఖేలనంబులు హరినామ కీరత్నములు

[6-118.1]

ఆ “నారాయణ, హరి” అనే పుణయ్నామానికి ఇంత సామరథ్య్ం ఉందా అని అడుగుతారేమో అని దాని గురించి చెపుత్నాన్రు. బర్హమ్ హతయ్తో సహా
అనేక పాపాలకి హరినామం అనేది అగిన్కీల; గురువు భారయ్తో సంగమం చేసిన గురుదోర్హం అనే కూర్రసరాప్లకి హరినామ కీరత్నలు నెమళుళ్ (కేకులు);
బంగారం వంటి వసుత్వులు దొంగతనం చేసేత్ వచేచ్ చికక్ని చీకటల్వంటి (సంతమసంబునకు) పాపాలకి సూరయ్కిరణాలు; మదయ్ం తాగితే వచేచ్
మదపుటేనుగు వంటి పాపాలకి సింహాలు (కేసరులు). ఎంతో యోగంతో నితయ్ సమాథి వలల్, బర్హమ్ నుంచి ఏ దేవతలకీ కూడా అందని విలాసాలు
(నిరావ్ణ సామార్జయ్ భోగభాగయ్ ఖేలనంబులు)
సీ.

ముకిత్కాం తైకాంత మోహన కృతయ్ముల;
కేలిమై హరినామ కీరత్నములు;
సతయ్లోకానంద సౌభాగయ్యుకత్ముల;
కేలిమై హరినామ కీరత్నములు;
మహిత నిరావ్ణ సామార్జాయ్భిషికత్ముల;
కేలిమై హరినామ కీరత్నములు;
బహుకాల జనిత తపఃఫల సారముల;
కేలిమై హరినామ కీరత్నములు;
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తే.

పుణయ్మూలంబు లనపాయ పోషకంబు
లభిమతారథ్ంబు లజాఞ్న హరణ కరము
లాగమాం తోపలబద్ంబు లమృతసేవ
లారత్శుభములు హరినామ కీరత్నములు;

[6-119.1]

అంతేనా? సతయ్లోకం పర్సాదించేదీ, నిరావ్ణ సామార్జయ్ం వచేచ్దీ, ఏనోన్ఏళుళ్ చేసిన సాధన వలల్ తపోఫలం లభించేది ఈ హరినామ సంకీరత్నం
వలేల్. పుణయ్మూలం, పర్మాదాలనుంచి రకిష్ంచి పోషించేవి (అనపాయ – ఎడబాటు లేకుండా, పోషకంబులు), అభిమతాలని తీరేచ్వి, అజాఞ్నం పోగొటేట్వి,
వేదాంతంలో లభించేవి, అమృతంవంటివి, శుభాలని అందించేవి హరి నామాలు. ఈ పదయ్ంలో వేదాంతం అనేదెకక్డుందో చెపప్ండి చూదాద్ం?
ఆగమాంతోపలబద్ంబు – ఆగమాంత – వేదాంత, ఉపలబద్ంబు – లభించేవి.
క.

కామంబు పుణయ్మారగ్
సేథ్మంబు మునీందర్ సాందర్చే తసస్రసీ
ధామంబు విషుణ్ నిరమ్ల
నామంబుఁ దలంచువాఁడు నాథుఁడు గాడే?

[6-120]

పుణయ్మారగ్ం కి నిలువైనదీ, కోరదగినదీ, మునీందుర్ల చికక్టి సరసుస్ అనే మనసులలో (మునీందర్ సాందర్చే తసస్రసీ) ఉనన్ విషుణ్నామం
తలుచ్కునేవాడు (అదీ పార్ణం పోయేటపుడు) ధనుయ్డే కదా?
క.

డెందంబు పుతుర్ వలనం
జెందిన దని తలఁప వలదు శీర్పతి పే రే
చందమున నైనఁ బలికిన
నందకధరుఁ డందుఁ గలఁడు నాథుం డగుచున.

[6-121]

అయితే వీడు పోయేటపుడు కొడుకుని మనసులో పెటుట్కుని ‘నారాయణ’ అనాన్డు కానీ భగవంతుణిణ్ తలుచ్కుని కాదు అని ఆలోచించకండి –
శీర్పతి పేరు ఏ విథంగా తలిచ్నా నందక ధరుడు (నందకం అనే ఖడగ్ం ధరించేవాడు, విషుణ్వు) అందులోనే ఉంటాడు. దీనేన్ పర్హాల్దోపాఖాయ్నంలో చూసాం
– ‘ఇందుగలడందులేడని సందేహము వలదు చకిర్ సరోవ్పగతుండు…(7.275)’ ‘అంభోజాసనుడాదిగాగ తృణపరయ్ంతంబు విశావ్తుమ్డై సంభావననుండ,
పోర్డ విపుల సథ్ంభంబునందుండడే..(7.282)’ అంటూ పర్హాల్దుడు తండిర్తో చెపప్డం.
ఆ.

బిడడ్పేరు పెటిట్ పిలుచుట విశార్మ
కేళి నైన మిగులఁ గేలి నయినఁ
బదయ్ గదయ్ గీత భావారథ్ముల నైనఁ
గమలనయనుఁ దలఁపఁ గలుషహరము.
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పిలాల్డి పేరు పెటిట్పిలిచినా, ఆటలోల్నైనా, విశార్ంతి సమయంలో అయినా, పదయ్ం, గదయ్ం, గీతారథ్ంలో అయినా ఎలా అయినా సరే కమలనయుణిణ్
(పదామ్ల వంటి కనులు కలవాణిణ్, శీర్హరిని) తలిసేత్ పాపాలు పోతాయి. (కలుష హరము). అంటే భగవంతుణిణ్ ఏదో విధంగా తలుచుకోవడమే కానీ ఏ
విధంగా తలుచ్కునాన్ం అనేది ముఖయ్ం కాదు. దీనేన్ నారదుడు ధరమ్రాజుతో చెపప్డం గమనించాం ముందు వాయ్సాలోల్ – “ కామోతక్ంఠత గోపికల,
భయమునం గంసుండు వైర కిర్యా సామగిర్న శిశుపాల ముఖయ్ నృపతుల …హరి చెందన వచుచ్ థాతీర్శవ్రా (7.18)

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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