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69 వ భాగం     
 

 అజామీళోపాఖాయ్నం – 4 
 ణ్, యమదూతల సం దం 

 
 అజామీళుడు పార్ణం పోతునన్పుప్డు కనబడిన యమదూతలని చూసి భయంతో, కొడుకుమీద మమకారంతో ‘నారాయణ, నారాయణ’ అంటూ 

పోయాడు కదా? ఇనాన్ళూళ్ భగవంతుడు గురుత్కు రాకుండా ఎనిన్ పాపాలు చేసాడో?  ఏమౌతుందిపుప్డు, నరకానికేనా వెళేళ్ది ఇంక? 
అసలు కథ సవ్రగ్ం నరకం గురించి కాదు. జీవితం ఉనన్పుప్డే మంచి పనులు చేయడం – ఎందుకు, దేనికోసం, ఏం సాధించాలి అనే పర్శన్లు 

అడగకుండా – అసలు మనిషనన్వాడు అవతలివారికి మంచి చేయడం కోసమే సృషిట్ంచబడాడ్డు అనేది తెలుసుకుని ఆనందంగా (పాపం చేయకుండా) 
జీవించాలి అనన్ది పరమారధ్ం.  మహాభారతం చదివిన వారు ఓ సారి అవలోకనం చేసి చూడండి – ధరమ్రాజు ఎనిన్ కషాట్లు పడాడ్డో? ఒకక్సారైనా ‘కృషాణ్, 
నాకిలా కషట్ం వచిచ్ంది, నువువ్ భగవంతుడివి, ఆ రోజు కౌరవ సభలో దౌర్పది అడగాగ్నే వచిచ్ సాయం చేసావు కూడా, ఇపుప్డు కూడా వచిచ్ ననున్ ఆదుకో’ 
అని అడగడం ఎకక్డైనా ఉందా? జూదం ఆడుతునన్పుప్డు కానీ, అరణయ్ అజాఞ్త వాసాలలో కానీ, ఎపుప్డైనా ధరమ్రాజు కృషుణ్ణిణ్ అడిగాడా?  ఆయన మొతత్ం 
భారతం లో అంతా ఒకటే అడుగుతాడు, “నేను చేసేది ధరమ్మా కాదా, నువువ్ మా వైపు ఉండు చాలు.” ఓ దశలో భీముడు, దౌర్పది కూడా అరణయ్వాసం 
చేసుత్నన్పుప్డు ధరమ్రాజుని వెకిక్రిసాత్రు – ఏ పనీ చేయకుండా, అలా జూదం ఆడి అనీన్ పోగొటుట్కునాన్వు, నువువ్ రాజాధిరాజువి, నువువ్ సరే అంటే నేనూ 
అరుజ్నుడూ వెళిళ్ ఇపుప్డే వాళల్ందరీన్ చంపేసాత్ం, ధాం, ధూం అనడం, నువువ్ అలా ఎపుప్డో ఏదో రోజు ధరమ్ం గెలుసుత్ందని చూసూత్ కూరుచ్ంటే, 
యముడొచిచ్ నీ పార్ణాలు తీసాత్డు, ఇంతా చేసి నువోవ్ చేతకానివాడివి అనిపించుకుంటావు అని.  ఇంకా పైకి ఎగదోసి,”కృషుణ్ణిణ్ అడగొచుచ్కదా, 
గురుపుతృణిణ్ సాకాష్తూత్ యముడి దగిగ్రున్ంచి వెనకిక్ తీసుకొచిచ్నవాడు నీకు రాజయ్ం ఇపిప్ంచలేడా” అంటారు. 

అపుప్డు చెపాత్డు ధరమ్రాజు, “కషాట్లనేవి రావడానికాక్రణం మనం ఏదో జనమ్లో చేసిన కరమ్. నేను అడిగితే కృషుణ్డు రాజయ్ం కాదు, భూమండలం 
అంతా నా చేతిలో పెటట్గలడు నిజమే. కానీ ఆ కొండలనీ ఆ చెటల్నీ చూడండి. ఎంత అందంగా, మనోహరంగా ఉనాన్యో, అవి భగవంతుడి సృషిట్. వాటిని 
చూసి ఆనందించడమే కానీ ‘భగవంతుడా, నీకి అదిచాచ్ను కనక నాకు ఇది ఇయియ్,’ అంటూ నేను బేరం చేయలేను. నేను నా కరమ్ ఎంతటిదైనా 
అనుభవించడానికి సిదధ్మే కానీ భగవంతుడితో బేరం మాతర్ం చేయమని ననున్ అడకక్ండి.”  ఇదే మనం సరిగాగ్ గర్హించవలిస్న విషయం. మన జీవితంలో 
జరిగే మంచి చెడులు మన ఎపుప్డో చేసిన కరమ్ మాతర్మే. వాటికి భగవంతుడో సాకిష్. దానికి ఆయనిన్ విమరిశ్ంచడం సరైనదేనా? ఏ మత గర్ంథం చూసినా 
దాదాపు ఇదే బోధన కనిపిసుత్ంది. నాకు ఇది ఇయియ్, అది ఇయియ్, ఎందుకు ఇవవ్వు అని అడగకుండా, “భగవంతుడా, నువువ్ నా కూడా ఉండు, అంతే 
చాలు; మిగతావి వాటికవే వసేత్ వసాత్యి. రాకపోతే పోనియ, నువువ్నాన్వు అదే చాలు.” మరో విషయం ఎంతటి హాసయ్మైనదో చూడండి, మనకి అనీన్ 
ఉనాన్యి. కూడూ, బటాట్, ఇలూల్, ఉదోయ్గం, భరాత్/భారాయ్, పిలల్లూ ఉనాన్ సరే ఏదో లేదని అసంతృపిత్, పకక్వాడికి ఉంది నాకు లేదని ఏడుపు. భగవంతుడికి 
ఒకరిమీద మోజు, నేనంటే నచచ్దు అని మన భావన. ఇనిన్ ఇచిచ్న భగవంతుడు మనకి ఇంకా ఏమివావ్లి? అదలా ఉంచితే మనం భగవంతుడికి 
ఏమిసుత్నాన్ం? ఓ సారి గుడికి వెళిళ్నపుప్డు – మనకి అనీన్ ఇచిచ్న భగవంతుడికి – వంద రూపాయలు ఇవవ్డానికి వెనుకడుగు! పోనీ ఇసేత్ అకక్డ మనకి 
వెనకిక్ ఏమి వచిచ్ంది అనే పర్శన్. ఇది విచితర్ం కదా? మళీళ్ కథలోకి వసేత్,  
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క.  దూరమున నాడు బాలుఁడు 
బోరనఁ దన చితత్సీమఁ బొడగటిట్న నో!  
నారాయణ! నారాయణ!  
నారాయణ! యనుచు నాతమ్నందను నొడివెన.     [6-72] 

 
 ఎనోన్పాపాలు చేసి ఏనాడూ భగవంతుణిణ్ తలుచుకోని అజామీళుడు, పార్ణం పోతునన్పుప్డు తన కరమ్కి తగిన శిక్ష విధించే 
యమకింకరులని చూసూత్ భయపడుతునన్పుప్డు, చినన్ కొడుకు కనిపించగానే వాణిణ్ ‘నారాయణా, నారాయణా’ అని పిలుసూత్ తలుచుకునాన్డు 
కదా. అదే సమయంలో పార్ణం పోయింది. 

చ. మరణపువేళ నదద్నుజమరద్ను సంసమ్రణంబు జేయఁ ద 
తప్రిసరవరుత్ లాతమ్పరిపాలకు నామము నాలకించి ని 
షుఠ్రగతి నేగుదెంచి పొడచూపి యదలిచ్రి కాలుదాసులన 
ఖరతరభాషులన వికట కలిప్త వేషుల దీరఘ్రోషులన.     [6-73] 

 
 అలా పార్ణంపోయేటపుడు దనుజ (రాక్షస) మరద్నుడైన (అణిచేవాడు) నారాయణుణిణ్ తలుచుకోవడం అయింది అనుకోకుండా. దాంతో ఆ 
పరిసరాలోల్ తిరుగుతునన్ విషుణ్దూతలు ఆ నామానిన్ అజామీళుడు అనడం గమనించి అకక్డకొచిచ్ యమదూతలని అదిలాచ్రు. ఇకక్డ నారాయణుడంటే? 
విషుణ్దూతల ఆతమ్పరిపాలకుడు. అంటే ఈ దూతలు ఎకక్డునాన్సరే ఓ సారి వాళళ్ యజమాని పేరు వినిపించగానే అకక్డకి చేరుకుంటారనన్మాట. అందుకే 
కాబోలు మనవాళెల్పుప్డూ, “మంచి ఆలోచనలతోమాటాల్డాలి, పైన తథాసుత్ దేవతలు ఉంటారు” అని చెపాత్రు కాబోలు. 

 
క.  దాసీభరత్ నజామిళ 

భూసురుఁ దతత్నువువలన బోరన వెలికిం 
దీసిన యమభటులఁ దొలఁగఁ  
దోర్సిరి శీర్వరుని కూరిమ్దూతలు కడిమిన.      [6-74] 
 

వ. ఇటుల్ విషుణ్దూతల వలన నిరూధ్త పర్యతున్లై యమదూత లిటల్నిరి.     [6-75]  
 ఇలా వచిచ్న విషుణ్దూతలు అజామీళుడి పార్ణాలని అతని శరీరంలోంచి బయటకి లాగే యమభటులని కిందకి తోసారు. ఈ విషయంలో వాళల్తో 
గెలవలేక (నిరూధ్త పర్యతున్లై) యమదూతలు ఇలా అడుగుతునాన్రు. 
 

క. ఎవవ్నివారలు? మాతోఁ 
జివవ్కుఁ గత మేమి? యిటుల్ చికిక్నవానిం 
గొర్వువ్న విడిపించితి; రిఁక 
నవువ్లకో? జముని శాసనంబులు జగతిన.      [6-76] 

 
 మీరెవరు? మాతో దెబబ్లాటకి ఏమిటి కారణం, ఇంతకు ముందు మిమమ్లిన్ ఎకక్డ చూసాం, ఇతని పార్ణం తీసుకెళుత్నన్ మమమ్లిన్ అడుడ్కుని వాణిణ్ 
ఎందుకు విడిపించారు. యమ శాసనాలు జగతుత్లో సరదాగా నవువ్లాటకి సృషిట్ంచబడాడ్యనుకుంటునాన్రా? 
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సీ.  ఎవవ్రు మీ రయయ్? యీ భవయ్రూపముల;  
గనున్ల కదుభ్తకర్మ మొనరెచ్;  
దివిజులో? భువిజులో? దేవతాపర్వరులో? ; 
సిదుధ్లో? సాధుయ్లో? చెపప్రయయ్;  
దళిత పాండుర పదమ్దళ దీరఘ్ నేతుర్లు, ; 
వర పీత కౌశేయ వాసు లరయ 
గండమండల నట తుక్ండల దవ్యులును, ; 
బటు కిరీటపర్భా భాసితులును,       [6-78] 
 

తే.  భూరి పుషక్ర మాలికా చారువకుష్,  
లమిత కోమల నవయౌవ నాధికులును,  
బాహు కేయూర మణిగణ భార్జమాన 
ఘన చతురుభ్జు, లభర్సంకాశ రుచులు.      [6-78.1] 

 
 మీ రూపాలు చూడబోతే పదామ్లవంటి నేతార్లతో, కిరీటాలతో, హార కేయూరాలు, చతురుభ్జరూపులై ఉనాన్రు; మీ యవవ్నం, పసుపు బటట్లోత్ 
వెలుగులు చిందే మిమమ్లిన్ ఎపుప్డూ చూడలేదు, మీరు దేవతలా, ఆకాశంలో ఉండేవారా, భూమి మీద ఉండేవారా, సిధుధ్లో, సాధుయ్లో, మీ రూపాలు మా 
కళల్కి ఆశచ్రయ్ం గొలుపుతునాన్యి.  
 

ఈ భటుల విషయం చూసేత్ విషుణ్దూతలు కూడా, సాకాష్తూత్ విషుణ్వులాగానే చతురుభ్జాలతో ఉండడం గమనించవచుచ్. మన హిందూ 
మందిరాలలో కూడా విషుణ్ దావ్రం వదద్ తలో పకాక్ శంఖ చకార్యుధులైన జయ విజయులని చూడవచుచ్. పోతన కవితవ్ం పర్కారం వీళల్ందరూ కూడా – 
కిరీట మకరకుండల కేయూర హార కటక కంకణ, మణి మేఖలాంబర విరాజితులు. విషుణ్వుకీ వీళల్కీ తేడా ఒకటే – ఆయన మామగారు సముదుర్డు ఇచిచ్న 
కౌసుథ్భం వక్షసథ్లంలో ఉంచుకునన్ మణిమేఖలాంబర వనమాలికా విరాజితుడు.  
  

క.  ధనువులు, నిషంగచయములుఁ,  
గన దంబుజ, శంఖ, చకర్, ఖడగ్, గదా, సా 
ధనములు ధరియించిన మీ 
తనువులు లోకముల కదుభ్తం బొనరించెన.      [6-79] 

 
 మీరు ధనసుస్లూ, అముమ్లపొదలూ (నిషంగచయములు), శంఖ చకార్యుధాలు ధరించడం చూసేత్ మీ శరీరాలతో లోకాదుభ్తంగా 
కనిపిసుత్నాన్రు. 

క.  శాంతంబు లయిన మీ తను 
కాంతులు జగములను దిశలఁ గలిగిన బహుళ 
ధావ్ంతములఁ బాఱఁదోలుచు 
సంతస మొనరించె నిపుడు సరవ్ంకషమై.      [6-80] 
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శాంతమూరుత్లైన మీ శరీరాలు జగంలో చీకటల్ని, పాపాలని పోగొడుతూ (సరవ్ంకషమై - సమసాత్నీన్ సానబెడుతూ), దిశదిశలా కాంతులు 
పర్సారం చేసుత్నాన్యి. ఈ పదయ్ంలో చీకటి అనే పదం ఎకక్డుందో గమనించారా? ధావ్ంతము = అంధకారము/చీకటి. 

ఒకటి గమనించారా? యమకింకరులని వరిణ్ంచేటపుడు వాళల్కి నలుపు వరణ్ం, కోపగర్సుత్లై, రోమాలు నికక్బొడుచుకునన్టుట్ ఉండడం, అదే 
విషుణ్భటులైతే పసుపు బటట్లూ, శాంతమూరుత్లూ, కిరీట హార కేయూరాలూ అనేవి వరిణ్ంచడం. ఒకటి ఋణాబంధమైన పాప కరమ్ అయితే దానికి 
విరుధధ్మైనది ధనానుబంధమైన పుణయ్కరమ్. ఇటువంటి విషయాలు మనం పాటించే హిందూ ధరమ్ంలో కూడా గమనించవచుచ్ – పెళిళ్ లేక ఏదైనా 
శుభకారయ్ం చేసే చోట పసుపు కలిపిన అకిష్ంతలూ, పేర్త కరమ్ చేసే చోట నలల్టి నువువ్లూ నీళళ్తో వదలడం. ఈ రెండూ కూడా బంధనాలే భగవంతుణిణ్ 
చేరడానికి ఎందుకంటే భగవంతుడు తిర్గుణాతీతుడు. ఏ కరమ్కీ అంటనివాడు.  అయితే శుభకారాయ్లతో (అంటే చేసే మంచిపనులతో) ఈ బంధనాలు 
వదులుచ్కుని ఆయనిన్ చేరవచుచ్. వివరంగా చెపాప్లంటే, చేసే శుభాశుభ కరమ్లు రెండింటోల్ ఒకటి భగవంతుడికి దూరంగా తీసుకెళేత్ రెండోది ఆయన 
దగిగ్రగా తీసుకెళుత్ంది. కానీ ఆయనిన్ చేరేకొదీద్ ఈ రెండింటినీ వదులుచ్కోవాలి. 
వ. ఇటల్ఖిల లోకానందకర కమార్కారులు, నఖిల విభార్జమాన తేజో దురిన్రీక్షయ్మాణులును, నిఖిలధరమ్పాలురును నగు మీరు ధరమ్ పరి పాలుర మముమ్ 
నడడ్పెటట్ం గతం బేమి?" యనిన మందసిమ్త కందళిత ముఖారవిందులయి గోవిం దుని కందువ మందిరంబు కావలివారలు వారివాహ గంభీర నిరోఘ్ష 
పరిపోషణంబు లైన విశేషభాషణంబుల నిటల్నిరి.  

[6-81] 
ఇలా లోకానందకారులు, అఖిలమైన తేజంతో ఉనన్వారైన మీరు, యమధరమ్రాజు ధరామ్నిన్ పాలించే మమమ్లిన్ అడడ్ం పెటట్డానికి ఏమిటి కారణం?  

యమకింకరులు ఇలా అడిగేసరికి విషుణ్దూతలు (గోవిందుని కందువ మందిరంబు కావలివారు) సమాధానం చెపుత్నాన్రు. ఎలాగ చెపుత్నాన్రు? వారివాహ 
గంభీర నిరోఘ్ష పరిపోషణంబులైన విశేష భాషణంబుల – మేఘ గరజ్నవంటి గంభీరమైన విశేషమైన సవ్రంతో. 

ఉ.   మీరు పరేతనాయకుని మేలిమి దూత లఁటేనిఁ బలుక్ఁ డా 
తోరపుఁ బుణయ్లక్షణము, దుషక్ృత, దండకృతయ్మున 
బీరముతోడ నీతని కభీషట్నివాసముఁ, బోలి దండుయ్ లె 
వావ్రలొ? సరవ్భూతములొ? వారొక కొందఱు పాపకరుమ్లో? [6-82] 

మీరు కనక యముడి (పరేత = మరణించినవారు; భూతములు, నాయకుడు) దూతలైనటెట్ౖతే ముందు ఈ పర్శన్కి సమాధానం చెపప్ండి – 
పుణయ్లక్షణం, పాపకృతయ్ం అనేవి ఎటువంటివి? వాటిని బటిట్ ఈ అజామీళుడు ఉండవలిస్న సాథ్నం ఏమిటి? యముడు దండానికి బలయేయ్ది 
(దండుయ్లెవావ్రలో - దండింపదగినవారు) పాపాతుమ్లు కొందరు మాతర్మేనా, పర్పంచంలో పుటేట్ పర్తీ పార్ణీనా? 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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