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70 వ భాగం
అజామీళోపాఖాయ్నం – 5
,ణ్ యమదూతల సం దం
అజామీళుడి పార్ణం తీసే యమకింకరులని విషుణ్దూతలు అడుడ్కునాన్క ఆ దూతలు యమకింకరులని అసలు పాపపుణాయ్లనేవి ఎటువంటివి, ఎవరు
నరకానికి వెళేళ్ది, పర్పంచంలో అందరూనా లేకపోతే పాపాతుమ్లేనా అని అడిగారని కిర్తం వాయ్సంలో చూసాం. ఇలా విషుణ్దూతలు అడిగేసరికి
యమకింకరులు వాళల్కి తెలిసినది చెపుత్నాన్రు.
క.

వేదపర్ణిహితమే యను
మోదంబుగ ధరమ్ మయెయ్ మునున్; త దనయ్ం
బేది యగునది యధరమ్ం
బాదియు హరిరూపు వేద మని విను కతనన.

[6-84]

వేదం అనేదానిలో ఏం చెపప్బడిందో అదే ధరమ్ం అంటునాన్రు. ఏదైతే దీనికి అనయ్మైనదో అదే అధరమ్ం అనీ చెపుత్నాన్రు, ఎందుకంటే వేదం శీర్హరి
రూపం అని వింటునాన్ం కదా? (అంతరబ్హిశచ్ నారాయణః, నారాయణ ఏవేదం సరవ్ం యదూభ్తం, యశచ్భవయ్ం… నారాయణోపనిషత)
సీ.

ఎవవ్నిచేఁ దన యిరవొందు తిర్గుణ సవ్;
భావమైనటిట్ యీ పార్ణిచయము
లనుగుణ నామకిర్యారూపములచేత;
నేరప్డుగతిఁ దాన యెఱుఁగఁబడును
నరయ్ముం డనలంబు నాకాశమును బర్భం;
జనుఁడు గోచయమును శశధరుండు
సంధయ్లు దినములు శరవ్రీచయములుఁ;
గాలంబు వసుమతీ జాలములును
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తే.

దేహధారికి సాకుష్లై తెలుపుచుండు
దండనసాథ్న విధము సదధ్రమ్గతియుఁ
దగులు మీరీ కర్మానురోధనముఁ జేసి
యఖిల కరుమ్లు దండారుహ్ లరయ నెపుడు.

[6-85.1]

భగవంతుడు ఏ తిర్గుణాలతో లోకాలలో ఉండే పార్ణులలో అనేక నామరూపాలతో అంతరగ్తంగా ఉనాన్డో ఆ భగవంతుడు సరావ్ంతరాయ్మి.
సూరయ్ చందుర్లు (ఆరయ్ముడు, శశధరుడు), ఆకాశం, రేయింపవళుళ్, కాలం, భూమి ఇవనీన్ దేహం ధరించినవాడికీ, ఆ దేహధారి చేసే కరమ్లకీ సాకుష్లు.
ఈ కరమ్లనిన్ంటికీ శిక్ష పడేటపుడు ఈ సాకుష్ల సమక్షంలో ధరామ్ధరామ్లు నిరణ్యించబడతాయి. ధరమ్నిరణ్యం చేసుత్నన్పుప్డు అడుడ్తగిలారు కనక ఇపుప్డు
మీరు కూడా శికాష్రుహ్లే. గమనించారా మనం చేసే కరమ్కి సాకుష్లెవరో? ఎవరూ చూడటేల్దు కదా అని తపుప్ చేసేత్ సాకుష్లు ఒకరు కాదు, చాలామంది
ఉనాన్రు – పంచభూత, సూరయ్ చందర్, భూమాయ్కాశాలతో సహా.
బుదుధ్డికి జాఞ్నం కలగడానికి కొంతముందు మరుడు వచిచ్ అడుగుతాడు, నువువ్ పర్తీ జనమ్లోనూ ధరమ్ం తపప్లేదని ఋజువు చూపించడానికి
ఎవరైనా సాక్షయ్ం ఉనాన్రా అని ఆఖరి పర్శన్గా. కుడిచేయి భూమిమీద ఆనించి ‘ఈ పుడమే నాకు సాకిష్’ అని చూపించాడనీ, దానితో మరుడు ఓటమి
ఒపుప్కుని జాఞ్నం కోసం అనిన్ అడడ్ంకులూ తొలగించాడని చెపాత్రు. బుదుధ్డి మీద వేసిన కొనిన్ చితార్లోల్ ఈ విషయం చూడవచుచ్, గౌతముడు నేలమీద కుడి
చేయి/వేలు వేసి ఇదే నాసాకిష్ అని చూపించాడని చెపప్డానికి.
తే.

కోరి కరమ్ంబు నడపెడు వారి కెలల్
గలిత శుభములు నశుభము లగ్లుగుచుండు;
నరయఁగా దేహి గుణసంగి యైన యపుడె
పూని కరమ్ంబు జేయక మానరాదు.

[6-86]

కావాలని కరమ్ చేసేవారికి శుభాశుభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. అయితే తిర్గుణాలతో పుటిట్న దేహధారి కరమ్ చేయకుండా కూరుచ్ంటానంటే
కుదరదు. అలా కూరోచ్లేడు కూడా.
క.

పర్కృతమునఁ దా నొనరిచ్న
సుకృతము దుషక్ృతము నెంత చూడఁగ నంతే
వికృతిఁ గని యనుభవించు
నన్కృతమతిం దతఫ్లంబు నతి నిపుణుండై.

[6-87]

తాను చేసిన పుణయ్ పాపాలకి ముందు ముందు అనుభవించాలిస్ ఉంటుంది. ఏ విధంగా? అకృతమంతిం.. అంటే పరిపకవ్ం కాని మనసుతో.
మనసు పరిపకవ్ం అయితే అసలు పాపపుణాయ్ల పర్సకేత్ లేదు కదా?
వ. మఱియు వినుండు, జనమ్ంబు శాంత ఘోర మూఢ గుణంబులచేత నైనను, సుఖదుఃఖ గుణంబులచేత నైనను, ధారిమ్కాది గుణంబులచేత నైనను, సకల
భూతంబులుఁ దైరవిధయ్ంబు నే పర్కారంబునం బొందు, నా పర్కారంబున జనామ్ంతరంబునం బొందుచుండు; దేవుండైన యముండు సరవ్ జీవాంతరాయ్మియై
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ధరామ్ధరమ్యుకత్ం బయిన పూరవ్ రూపంబుల మనసుస్చే విశేషంబుగఁ జూచుచుండి, వాని కనురూపంబులఁ జింతించుచుండు; అవిదోయ్పాధి జీవుండు
తమోగుణయుకుత్ం డై పార్చీన కరమ్ంబులచేత నేరప్డిన వరత్మాన దేహంబు, నే నని తలంచుచుండి, నషట్ జనమ్ సమ్ృతి గలవాడై పూరావ్పరంబు లెఱుంగం
జాలకుండు; మఱియుఁ గరేమ్ందిర్యంబులచేతఁ గరమ్ంబులం జేయుచుండి, జాఞ్నేందిర్యముల చేతఁ దమోవిషయంబు లయిన శబద్ సప్రశ్ రూప రస
గంధంబుల నెఱుంగుచుండి, పదియాఱవది యైన మనంబుతోఁ గూడి, పదియేడవవాఁ డగుచుండి, షోడశోపాధయ్ంతరగ్తుం డై యొకక్రుం డైన జీవుండు,
సరేవ్ందిర్య విషయ పర్తిసంధానంబు కొఱకు జాఞ్నేందిర్య కరేమ్ందిర్య మనోవిషయంబులఁ బొందుచుండి, షోడశ కళలు గలిగి, లింగ శరీరం బనం
బరఁగి గుణతర్యకారయ్ం బను నిమితత్ంబున హ రష్ శోక భయంబుల నిచుచ్చునన్ సంసారంబు ధరియించుచుండు; విజిత షడవ్రుగ్ డైన దేహి కరమ్ంబు
లొలల్ని బుదిధ్ నెఱింగియు, వినియుఁ, గరమ్ంబులు జేయుచుండి, తన సంచార కరమ్ంబునం జుటుట్కొనన్ పసిడికాయ పురువునుం బోలె నిరగ్మోపాయం
బెఱుంగక నాశంబు నొందుచుండు, వరత్మాన వసంతాది కాలంబు, భూత భావి వసంతాది కాలయోగయ్ం బైన పుషప్ ఫలాదులు తతాక్ల జాఞ్పకంబు నెటుల్
జేయు, నటుల్ భూత భావి జనమ్ంబులకు ధరామ్ధరమ్ంబులు నిదరశ్నంబులు జేయుచుండు; ఒకక్ నరుండు నొక క్షణంబును గరమ్ంబు జేయకుండువాఁడు
లేఁడు; పూరవ్సంసాక్రంబులం గల గుణంబులచేతఁ బురుషుం డవశుండు గావున బలిమిఁ గరమ్ంబులు చేయింపంబడుచుండు; అవయ్కత్నిమితత్ంబు నొంది
తదనురూపంబు లయిన సూథ్ల సూక్షమ్ శరీరంబులు మాతా పితృ సదృశంబు లగుచుండు; ఇటిట్ విపరయ్యంబు పురుషునికిఁ బర్కృతి సంగమంబునం
గలుగుచుండు; ఆ పర్కృతి పురాణపురుషుం డయిన యపప్రమేశవ్రుని సేవించినం దలంగుచుండు.
[6-88]
మన జనమ్లు మూడు రకాలుగా ఉంటాయిట - శాంత ఘోర మూఢ గుణంబులచేత. అంటే కొంతమంది శాంత సవ్రూపులు, కొంతమంది
మూఢులు, మిగతావారు ఘోరమైనవారు. చేసిన పూరవ్ కరమ్లనిబటిట్ ఈ గుణాలు అలవడుతూ ఉంటాయి. తిర్గుణాలతో కలిసి “నేను” అనే భావం ఏరప్డి
కరమ్లు చేసూత్ ఉంటాడు. ఈ జనమ్లో నడవడి బటిట్ కిర్తం జనమ్లో ఎలా ఉండేవాడో, వచేచ్ జనమ్ ఎలా ఉంటుందో చెపప్వచుచ్. అయితే అసలు కరమ్
చేయననడం ఎందుకు కుదరదంటే, కిర్తం చేసిన పూరవ్కరమ్లు దేహధారిని పటిట్ పీడించి మరీ చేయిసాత్యి ఈ కరమ్లని. ఈ విషయంలో పటుట్పురుగు తన
చుటూట్ గూడు అలుల్కుని అందులో నశించినటేట్, మనం కూడా ఒక జనమ్తరావ్త మరో జనమ్లో పుడుతూ నశిసుత్నాన్ం. అలా కరమ్ చేయకుండా ఉనన్
మానవమాతుర్డెవడూ లేదు. అయితే వీటనిన్ంటికీ సాకిష్ జీవిలో ఉండే మా దేవుడైన యముడు (పితౄణామరయ్మా చాసిమ్, యమః సంయతామహం…
భగవదీగ్త విభూతి యోగం). ఇటువంటి బంధనం అయిన – దేహధారికి పర్కృతి సంగమం వలల్ కలిగే - సంసారం వదిలించుకోవడానికి ఒకే ఒక దారి,
పరమేశవ్ర సేవనం. ఈ వచనంలో సింగయ పోతనకంటే తానేం తకుక్వ కాదని చూపించాడు చూసారా?
సీ.

కావున నితఁడు సతక్రమ్ వరత్నమున;
భూదేవకులమునఁ బుటిట్నాడు;
దాంతుఁడై శాంతుఁడై ధరమ్సంశీలుఁడై;
సకల వేదంబులఁ జదివినాఁడు;
అనయంబు గురువుల నతిథులఁ బెదద్లఁ;
జేరి శుశూర్షలఁ జేసినాఁడు;
సరవ్భూతములకు సమబుదిధ్యై చాల;
బహు మంతర్ సిదుధ్లఁ బడసినాఁడు;

తే.

[6-89]

సతయ్భాషణ నియమంబుఁ జరపినాఁడు;
నితయ్నైమితిత్కాదుల నెఱపినాఁడు;
దండి లోభాది గుణములఁ దరపినాఁడు;
మంచిగుణములు దనయందు మరపినాఁడు.
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ఇంత చెపాప్క ఇపుప్డు ఈ అజామీళుడి గురించి చెపుత్నాన్రు. పూరవ్కరమ్ వలల్ మంచి కులంలో పుటాట్డు. శాంత సవ్భవుడూ, ధరమ్శీలుడై వేదాలు
చదివాడు. అతిథులనీ గురువులనీ గౌరవించాడు. మంతర్సిధుధ్లనీన్ పటుట్బటాట్డు. సతయ్భాషణంతో నితయ్కరమ్లనీన్, మంచి గుణాలతో చేసేవాడు.
క.

సతతాచార సమంచిత
మతియై సుజాఞ్నమునకు మరగెడు తఱి నా
యతగతి నాతని కంగజ
మతమై నవయౌవనాగమం బెడ జొచెచ్న.

[6-90]

ఇదంతా యవవ్నం (అంగజ మతము – మనమ్ధుడి విధానం) వచేచ్దాకానే. యవవ్నం రాగానే ఏమౌతుందో మనకి తెలిసినదే కదా?
ఇపప్టివరకూ చేసిన కరమ్లని, ఇవెందుకు చేయాలి అనడం, వీటివలల్ ఏమీ ఉపయోగం లేదనడం, ఎకక్డో ఉనన్ భగవంతుడు నాకేం చేసాత్డనడం, మదం,
ఉదేర్కం వచిచ్ చేరడం వగైరా.
ఆ సమయంలో అజామీళుడు యవవ్నంలో ఉనన్ ఒక వెలయాలిని చూసాడు. కామోదేర్కం పర్బలింది. దాంతో మిగతావనీన్ మరిచ్పోయి ఆవిడ
తోటే లోకం అనన్టూట్ గడపడం మొదలుపెటాట్డు.
త.

బహుళ దృకప్రిపాక మోహ నిబదుధ్ఁ డౌచు మనంబులో
సహజ కరమ్ము వేదశాసత్రము సాతిత్వ్కంబుఁ దలంచి త
నిన్హిత చితత్ము పటిట్ పటట్ఁగ నేరఁ డయెయ్ సదా మనో
గహనమందు మరుండు పావకు కైవడిం జరియింపగాన.

[6-103]

సదా ఆవిడ మోహంలో కొటుట్మిటాట్డుతూ గడుపుతూంటే మనమ్థుడు అగిన్లా దహిసూత్ంటే చితత్ం పటుట్తపిప్ంది. నేరుచ్కునన్ సహజ కరమ్లూ, జప
తపాలూ, వేద పాఠాలు అనీన్ మరిచ్పోయాడు.
ఉ.

బంధులఁ దిటిట్ సజజ్నులఁ బాధలఁ బెటిట్ యనాథకోటిఁ బెం
బందెలు చుటిట్ యీరములు పటిట్ పథంబులు గొటిట్ దిటట్యై
నిందల కోరిచ్ సాధులకు నిందితుఁడై గడియించు వితత్ మా
సుందరి కిచిచ్ మచిచ్కలు సొంపెదఁ గూరిచ్ వసించెఁ దతక్ృపన.

[6-107]

చివరికి పరిసిథ్తి ఎకక్డకి వచిచ్ందంటే, బంధువులనీ, సజజ్నులని, అనాథులనీ పీడించి, డబుబ్కోసం దారి కాసి మనుషులని కొటట్డం చేసి ఆ
డబుబ్లనీన్ తీసుకొచిచ్ చేరదీసిన సుందరికి ఇచేచ్వాడు. ఇకక్డోసారి ఆగి అవలోకనం చేసుకుంటే అజామీళుడి జీవితానికీ మనకీ కొంతవరకూ పోలికలు
కనిపిసాత్యి.
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క.

అటు గాన పాపకరుమ్నిఁ
గుటిలుని సుజనారుత్ ధూరుత్ఁ గూర్రుని నే మా
రటమునఁ గొని యేగెద మం
తట దండమువలన నితఁడు ధనయ్త నొందున.

[6-109]

ఇటువంటి పాపకారాయ్లు చేసిన కుటిలుణిణ్, ధూరుత్ణిణ్, కూర్రుణిణ్ మేము తీసుకెళుత్నాన్ం. మా వలల్ శిక్ష అనుభవించాక ధనుయ్డవుతాడు. ఇపుప్డు
చెపప్ండి ఇతణిణ్ ఎందుకు నరకానికి తీసుకెళళ్కూడదో?
దీనికి విషుణ్దూతలు ఏమని సమాధానం చెపాత్రో వచేచ్ వాయ్సంలో.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS
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