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74 వ భాగం  
 

 అజామీళోపాఖాయ్నం – 9 
పుణయ్లోక పిత్

 పార్ణం పోయిన అజామీళుడికి తనని బంధించి తీసుకెళల్బోయిన యమకింకరులూ, వాళల్ని అదిలించి తనని విడిపించిన విషుణ్దూతలూ కనిపించలేదు. 
విషుణ్దూతలు ఒకక్ క్షణకాలం కనిపించడానికాక్రణం – తన నోటమమ్ట పూరవ్జనమ్ సుకృతం వలల్ శీర్హరి నామం రావడం – అని తెలిసి వచిచ్ంది. 
భగవంతుడిమీద భకిత్ కలిగింది. పూరవ్ జనమ్లో చేసిన పనులకి పశాచ్తాత్పం కలిగాక ఇంక శీర్హరి మీదే మనసు లగన్ం చేయాలని నిరణ్యించుకునాన్డు. 
ఇనిన్ కలమ్షాలతో కూడిన తన మనసు పర్కాష్ళనం కావాలి కనక ముందు దానిన్ భగవంతుడిమీద కేందీర్కరించాలి. అదయాయ్క భవబంథాలు తెగితే 
మరోసారి పుణయ్లోకాలు పార్పిత్సాత్యి. ఇపుప్డదే చేయబోతునాన్డు అజామీళుడు. 

సీ. అనుచు నా బార్హమ్ణుం డతి తతత్వ్వేదియై;  
భవబంధముల నెలల్ఁ బాఱఁ దోలి 
మొనసి గంగాదావ్రమున కేగి యచచ్టఁ;  
బర్బిబ్న దేవతాభవనమందు 
నాసీనుఁడై యోగ మాశర్యించి చెలంగు;  
దేహేందిర్యాదుల తెరువువలన 
దనుఁ బాపుకొని పరతతత్వ్ంబుతోఁ గూరిచ్;  
మానుగా నాతమ్సమాధిచేత  [6-154] 

ఆ. గుణగణంబుఁ బాసి కొమ రొపిప్న భగవ 
దనుభవాతమ్యందు నాతమ్ఁ గలిపి 
రమణఁ దనున్ మొదల రకిష్ంచినటిట్ యా 
పురుషవరులఁ గాంచి పొసఁగ మొర్కెక్.  [6-154.1] 

ఇలా ఒకక్సారి పశాచ్తాత్పం కలిగి భకిత్ మనసులోకి రాగానే జాఞ్నదీపం పర్కాశించింది. దానితో భవబంధాలు తెంచుకుని గంగాదావ్రానికి చేరాడు. 
అకక్డునన్ దేవతా భవనంలో కూరుచ్ని యోగమారగ్ంలో దేహం, ఇందిర్యాలనీ తెంచుకుని తిర్గుణాతీతుడై (గుణగణంబు బాసికొని) సమాథి దావ్రా తన 
ఆతమ్ని పరమాతమ్లో లీనం చేసాక (భగవదనుభవాతమ్యందు – భగవంతుడి అనుభవంతో కలిగినది), ముందు తనని యమకింకరులనుంచి విడిపించిన 
విషుణ్దూతలు కనిపించడంతో వాళల్కి నమసాక్రం చేసాడు. 
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వ. అటల్జామిళుండు యోగమారగ్ంబున దేహంబు విడిచి పుణయ్ శరీరుండై యగర్భాగంబునం బార్గుపలబుధ్లైన మహాపురుష కింకరులం గాంచి, సమంచిత 
రోమాంచిత చలచఛ్టాపింజరిత సేవ్దబిందుసందోహ మిష నిషయ్ంద మహానందవలీల్కామతలిల్కాంకుర సంకుల పరిశోభిత తనుండును, హరష్ నికరష్మాణ 
మానసోదోయ్గ యోగపర్భావోతాస్హ విసమ్య మందసిమ్త కందళిత ముఖారవిందుండును, నిఖిల జగజేజ్గీయమానాఖండ శుభపర్ద శుభాకార సందరశ్న 
సమాసాదిత కుతూహల మానసుండును నై, పర్ణామంబు లాచరించుచు భాగీరథీ తీరంబునఁ గళేబరంబు విడిచి, తతక్ష్ణంబ హరిపారశ్వ్వరుత్ లైన 
దాసవరుల సవ్రూపంబుఁ దాలిచ్, యా విషుణ్సేవకులతోడం గూడి దివయ్ మణిగణఖచితంబై సువరణ్మయంబైన యసమాన విమానం బెకిక్, నిఖిలానంద 
భోగభాగాయ్నుభ వాకుంఠితం బైన వైకుంఠనగరంబునకు శీర్మనాన్రాయణ పదారవింద సేవాచరణ పరిమాణ సిథ్తికిం జనియెను; ఇటుల్ విపాల్విత 
సరవ్ధరుమ్ండైన దాసీపతి, గరిహ్త కరమ్ంబులచేతఁ బతితుండును, హతవర్తుండును నై నరకంబునం గూలుచుండి భగవనాన్మ గర్హణంబున సదోయ్ముకుత్ం 
డయెయ్; కావున.      [6-155] 
 
 ఇలా యోగమారగ్ంలో పర్యాణించిన అజామీళుడు తనని రకిష్ంచిన మహాపురుషులని చూసాడు. ఎలా? సమంచిత రోమాంచిత 
చలచఛ్టాపింజరిత సేవ్దబిందుసందోహ మిష నిషయ్ంద మహానందవలీల్కామతలిల్కాంకుర సంకుల పరిశోభిత తనుండును (రోమాంచితమై, సేవ్దజలం 
వంటిమీద కురుసుత్ండగా), హరష్ నికరష్మాణ మానసోదోయ్గ యోగపర్భావోతాస్హ విసమ్య మందసిమ్త కందళిత ముఖారవిందుండును (మనసంతా 
ఆనందంతో నిండిపోయి), నిఖిల జగజేజ్గీయమానాఖండ శుభపర్ద శుభాకార సందరశ్న సమాసాదిత కుతూహల మానసుండును నై (ఇటువంటి మనసుతో 
ఆ శుభపర్దమైన వారిని దరిశ్ంచడంతో) వారికి పర్ణామం చేసూత్ వాళల్తో పాటు విమానం ఎకాక్డు. అకక్డనుంచి వెళిళ్నది పరమానందం ఇచేచ్ 
వైకుంఠానికి, అందులో ఉండే శీర్మనాన్రాయణ పదారవిందాలకి సేవ చేయడానికి చేరాడు.  అలా పార్ణంపోయే సమయంలో శీర్హరి నామం ఉఛఛ్రించడం 
వలల్ ఎనిన్ పాపకరమ్లు చేసినా ఘోరమైన నరకం చేరవలిస్నవాడైనా భగవనాన్మం వలల్ ముకిత్ లభించింది. 
 

ఇందులో సింగయగారి వచనం పోతన వచనానికి దీటుగా ఉండడం గమనించారా? 
 

క. కరమ్ంబు లెలల్ఁ బాయను 
మరమ్ము దెలుపంగ లేదు మధురిపు పేరే 
పేరిమ్ని నొడువుటకంటెను 
దురమ్దమునఁ జితత్ మెనిన్ తోర్వలఁ జనన్న.      [6-156] 
 

ఉ. పాండవవంశపావన! నృపాలక! యీ యితిహాస మెవవ్ఁడే 
నొండొక భకిత్ లేక విను నోరుప్మెయిం బఠియించు నాతఁ డు 
దద్ండత ముకిత్కామినికిఁ దానకమై దనుజారిలోకమం 
దుండు మహావిభూతి యమదూతల చూడిక్కగోచరాకృతిన.    [6-157] 

 
 ఎనిన్ కరమ్లు చేసి మనసు ఎనిన్ అడడ్దోవలోల్ పోయినా చేసిన కరమ్లనిన్ంటినీ పోగొటుట్కోవడానికునన్ ఒకటే మారగ్ం – మథురిపుడి పేరు (మధు 
అనే రాక్షసుడి శతృవు, విషుణ్వు) గురుత్పెటుట్కోవడం. ఈ అజామీళుడి ఇతిహాసం పఠిసేత్ యమదూతల చేతికి చికక్డు. ఇదీ శుక మహరిష్ పరీకిష్తుత్కి చెపిప్నది. 
అసలు ఇలా ఓ కథ చెపాప్క ఇది గురుత్పెటుట్కుంటే ఇలా అవుతుంది, పాపాలు దరిచేరవు అని చెపప్డం దేనికంటే, ఈ కథ మనసులో నిరంతరం 
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మెదులుతూ ఉంటే మనం పోయేటపుడు కూడా మనకి భగవంతుడు గురుత్ రావడానికి. ఇదే కిర్తం నెల వాయ్సంలో నిరంతర అభాయ్సం వలల్ 
విషుణ్సహసర్నామం మనసులోకి ఎలా వచిచ్ందో అనే కథలో చూసాం. 

 
ఇంత విశదంగా చెపప్డం ఎందుకంటే, ఒకక్వారంలో పరీకిష్తుత్ చావబోతునాడు. “నువువ్ పాపాతుమ్డవి నీకు ఇంక ఏమీ దారి లేదు నరకం తపప్” 

అని చెపప్డంకనాన్ అజామీళుడు అనేకానేక పాపాలు చేసినా ఒకక్ క్షణంలో మోక్షం పొందాడు కనక నువువ్ కూడా అలా చేయవచుచ్ అని చెపుత్నాన్డు శుక 
మహరిష్. మన గర్ంథాలు ఎనిన్ చూసినా ఈ పదాయ్లోల్ చెపుత్నన్టేట్ ఎకాక్డా కూడా ‘నువువ్ పాపాతుమ్డవి నీకు అసలు వేరే దారే లేదు నరకం తపప్’ అని ఎకక్డా 
ఉండదు చూడండి. ఎందుకంటే మనిషిలో ఉనన్ చైతనయ్ం భగవంతుడు. నువువ్ సాకాష్తూత్ ఆతమ్ సవ్రూపుడవి. పాపాతుమ్డవి ఎలా అవుతావు?  ఆ 
పరబర్హమ్లోనుంచి వచిచ్న ఆతమ్యే నువువ్. అహం బర్హమ్సిమ్ అనుకోవడం, అలా అనుకుంటూ అదే పరబర్హామ్నిన్ చేరడం – ఇదీ దారి. అంతే కానీ అహం 
పాపాతామ్, నేను ఎందుకూ పనికిరాను అనుకోవడం కాదు. సావ్మి వివేకానంద, రమణులు కూడా ఇదే చెపాత్రు – మొటట్మొదట చేయాలిస్నది – నేను 
పాపాతుమ్ణిణ్ అనుకోవడం మానేసి, నేను ఆతమ్సవ్రూపడని అనుకోవడం – అహం బర్హామ్సిమ్. అయితే మన ఆతమ్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఎకక్డికో వెళల్డం 
కూడా అవసరం లేదు. నువేవ్ సవ్యానా ఆ సవ్యంపర్కాశమైన ఆతమ్వి - అయమాతామ్ బర్హమ్. మనలో అటువంటి అహం బర్హామ్సిమ్, అనే ఆలోచన 
రావడానికి కారణం కూడా మనలో ఉనన్ పర్జాఞ్నమే కారణం. అందుకే ఆ ఆలోచన సుఫ్రించే బుథిథ్ కూడా బర్హమ్మే – పర్జాఞ్నం బర్హమ్. మరి ఇదంతా చూసేత్ 
ఆతమ్ ఉనన్ది మన ఒకక్రి లోనేనా? కాదు చరాచర పర్పంచంలో ఉనన్ది భగవంతుడు తపప్ మరోకటి కాదు అందుకే సరవ్ం ఖలివ్దం బర్హమ్. మొతత్ం 
పర్పంచం అంతా బర్హమ్మే అయితే మనకునన్ బాహయ్ దృషిట్వలల్ అది తెలుసుకోలేక మనందరం ఒకరినుంచి ఒకరు వేరుగా ఉనాన్ం అనుకుంటునాన్ం 
అనన్మాట. మీరూ, నేనూ అందరం కూడా ఆ చైతనయ్మే – తతవ్మసి. ఇదే మరో సారి గురుత్ చేసుకుందాం ఉపనిషత శోల్కంలో 

 
 

ఓం పూరణ్మదః పూరణ్మిదం పూరాణ్త పూరణ్ముదచయ్తే 
పూరాణ్సయ్ పూరణ్మాదాయ పూరణ్మేవావశిషయ్తే. 

 
ఈ సరవ్ చరాచర జగతుత్లో ఏదైతే ఉందో అదంతా పూరణ్ం (బర్హమ్ం). పూరణ్మదః (పరబర్హమ్ం, భగవంతుడైన ఆ మహా చైతనయ్ం పూరణ్ం) 

పూరణ్మిదం (మనలో ఉనన్ ఈ చినన్ చైతనయ్ం, ఈ సృషిట్లో సరవ్మూ కూడా పూరణ్మే, ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడి చైతనయ్ం లోంచి వచిచ్నదే కనక), 
పూరాన్త పూరణ్ముదచయ్తే (ఆ బర్హమ్ంలోంచి వచిచ్న ‘ఇది’ కూడా పూరణ్మే) పూరాణ్సయ్ (ఆ మహా చైతనయ్ం లోంచి ఏమి తీసినా అది కూడా పూరణ్ం), 
పూరాణ్మాదాయ పూరణ్మేవావశిషయ్తే (ఈ చినన్ చైతనయ్ం ఆ మహా చైతనయ్ంలో కలిపినా అది పూరణ్మే). 
 

ఇదే ఇంతకు ముందు వాయ్సాలోల్ చదువుకునాన్ం, శుకమహరిష్ పరీకిష్తోత్ చెపిప్నటూట్. 
 

క.  హరిమయము విశవ్మంతయు 
  హరి విశవ్మయుండు సంశయము పనిలేదా 
  హరిమయముగాని దర్వయ్ము 
  పరమాణువు లేదు వంశపావన వింటే     [2-17] 
 

తే. అరయఁ బుతోర్పచారిత మైన విషుణ్ 
నామ మవసానకాలంబునను భజించి 
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శారిఙ్గ్ నిలయంబుఁ జేరె నజామిళుండు 
నిటుల్ సదభ్కిత్ఁ దలఁచిన నేమిజెపప్?       [6-158] 

 
 ఇదంతా చూసేత్ (అరయన, తరచి చూసేత్) తెలిసేదేమిటి? అవసానకాలంలో భకిత్లేకుండా కొడుకు పేరు పలికినా అది విషుణ్వు పేరు అవడం వలల్ 
పాపాలు పోయి అజామీళుడు శారిఙ్గ్ (శారగ్య్ము అనే విలుల్ ధరించేవాడు, మహావిషుణ్వు) నిలయం చేరాడు. ఇంక భకిత్తో భగవనాన్మం తలిసేత్ దాని ఫలం 
ఇంత అని చెపప్డం ఎలా? 
 

క. కోరినవారల కెలల్ను 
జేరువ కైవలయ్పదము శీర్వరుని మదిం 
గోరనివారల కెలల్ను 
దూరము మోకాష్పిత్ యెనిన్ తోర్వలనైనన.      [6-159] 

 
 కోరుకునన్వాళల్కు కైవలయ్ం (మోక్షం) చేరువలో ఉంటుంది. అయితే కోరనివారికి ఏ తోవలో పోయినా ఆ మోక్ష మారగ్ం ఎంతో దూరంగానే 
ఉంటుంది. ఈ పదయ్ంలో విషుణ్వుని అనన్మాట – శీర్వరుడు, లకిష్ని వరించినవాడు. ఈ దూరంగా పోవడానిన్ మరో విథంగా చెపాప్లంటే, మనం ఒక 
అడుగు ముందుకువేసేత్ భగవంతుడు పది అడుగులు ముందుకి వసాత్డు. అయితే మనమో అడుగు వెనకిక్ వేసేత్? ఆయన పది అడుగులు వెనకిక్ వెళాత్డు.  
 
వ. అనినం బరీకిష్నన్రేందుర్ం డిటల్నియె "మునీందార్! యాజాఞ్భర్షుట్ం డై యమధరమ్రాజు శీర్విషుణ్ నిరేద్శకులచే విహతులైన భటులచేత వరిణ్ంపం బడిన 
నారాయణుని నామపర్భావం బాకరిణ్ంచి, వారల కేమనియె? మఱియు, నెనన్ఁడేని యమదండంబు విఫలం బై పోయిన తెఱంగు గలదేని వినవలయు; నీ 
సందేహంబుఁ బాప మహాతామ్! నీవు దకక్ఁ దకిక్న వారలు సమరుథ్లు గారని తలంచుచునన్వాఁడ; చితత్ంబును బర్సాదాయతత్ంబుగా భవదీయ వచన 
సుధాధారలం బర్సాదింపవలయు;" అనిన శుకుం డిటల్నియె.       [6-160] 
 
 ఈ కథంతా వినాన్క పరీకిష్తుత్ అడుగుతునాన్డు, “మరి ఆ విషుణ్ దూతలు యమదూతలతో అజామీళుణిణ్ విడిపించి, మీకు ఈ థరామ్థరమ్ 
విషయంలో సందేహం ఉంటే, మీ రాజుని అడగండి పోయి అనాన్రు కదా, వాళల్తో యముడు ఏమనాన్డు? మరోసారి ఎపుప్డైనా యమదండం విఫలం 
అయిపోయిన సందరభ్ం ఉందా? ఈ సందేహం మీరు తపప్ మరొకరు తీరచ్లేరు కనక అడుగుతునాన్ను.”  ఈ పత్శన్ అడగడం చూసేత్ పరీకిష్తుత్ మనలాంటి 
వాళల్ని ఉదేద్శించి, మన కోసమే అడిగాడనీ కథ యముడి సమాథానం తెలిసాక పూరత్వుతుందనీ, తెలుసుత్ంది. శుక మహరిష్ ఈ పర్శన్కి ఇచిచ్న సమాథానం 
తరావ్త వాయ్సంలో చూదాద్ం. 
 

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

 
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
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