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75 వ భాగం     
 

 అజామీళోపాఖాయ్నం – 10 
యముడి సమాధానం 

 ‘నారాయణ’ అంటూ దేహం వదిలేసిన అజామీళుణిణ్ యమపాశాలనుంచి విషుణ్దూతలు విడిపించారు; యమదూతలు ఏమీ చేయలేక అతనిన్ 
వదిలేసి యమథరమ్రాజు దగిగ్రకి వెళాళ్రని శుకమహరిష్ చెపాప్క, వాళళ్తో యముడు ఏమనాన్డో తెలుసుకోవాలని ఉందని పరీకిష్తుత్ శుక మహరిష్ని అడిగాడు. 
దీనికి సమాథానం చెపుత్నాన్డు. 

 
క.  శీర్కృషణ్భటులచేత ని 

రాకృతులై యామయ్భటులు యమునకు నాతమ్ 
సీవ్కృత విపర్కథా కర్మ 
మీ కిర్య ము నెద్లిపి రదియు నెఱింగింతుఁ దగన.     [6-161] 
 

తే.  చేరి తైరవిధయ్మున మించు జీవతతికిఁ 
గరమ్ఫలములఁ దెలిపెడు కారణంబు 
లగుచు శికిష్ంచువార లీ యవనిమీఁద 
దేవ! యెందఱు గలరయయ్! తెలియవలయు.      [6-162] 

 
 ఇలా యమదూతలు వెళిళ్ తమ నుండి విడిపించబడిన అజామీళుడి కథ చెపప్బోతూ అడుగుతునాన్రు, యమరాజుని.  తిర్గుణాలతో (సతవ్, 
రాజస, తామస) కరమ్ చేసే జీవులకి శిక్ష వేసేవాళుళ్ ఈ పర్పంచలో ఎంతమంది ఉనాన్రు? గమనించారా? కరమ్ ఏ గుణంతో చేసిందయినా సరే – మంచో 
చెడో, దాని ఫలం అనుభవించి తీరాలి. ఇపుప్డు వీళుళ్ అడిగేదేమిటంటే ఇపప్టివరకూ మమమ్లిన్ ఎవరూ అడడ్గించలేదు, ఇపుప్డిలా అయిందంటే ఈ శిక్షలు 
వేసేవాళుళ్ మనం కాక మరొకరు ఉండి ఉండొచుచ్ కదా? అలా అసలు ఎంతమంది ఉనాన్రు? 

 
క.  దకిష్ణదిశాధినాయక!  

శిక్ష దగం జేయువారు కిష్తిఁ బెకక్ండేర్ 
నీ క్షయమును నక్షయమును 
సాకాష్తుత్గ నెందు రెండు సంపనన్ మగున?      [6-163] 
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  యమరాజా, (దకిష్ణదిశాథినాయక, దకిష్ణ దిశకి నాయకుడు, యముడు) శిక్షలు వేసేవాళుళ్ చాలామంది ఉనన్టట్యితే (పెకెక్ండుర్), 
చావు (క్షయము), అక్షయము (పుటుట్కలు) రెండూ సంపనన్ం ఎలా అవుతాయి? ఒకరు శిక్ష వేసుత్నన్పుప్డు రెండోవాళుళ్ ఆ శిక్ష తీసేసుత్నాన్రనుకోండి, 
అసలు థరామ్థరామ్లు అనుసరించడం అసంభవం కదా?  
 

తే. దటట్మైనటిట్ కరమ్బంధముల నెలల్ 
నాజఞ్ బెటెట్డువారు పెకైక్న చోట 
నకట! శాసత్ృతవ్ ముపచార మయెయ్ఁ గాదె?  
శూరులై నటిట్ మండలేశులకుఁ బోలె.      [6-164] 

 
 జనం చేసే అనేకానేక (దటట్మైనటిట్) కరమ్లకి శిక్షలు వేసేవారు (ఆజఞ్ పెటెట్డువారు) చాలామంది ఉంటే, అయోయ్, శాసనం అనేది (శాసత్ృతవ్ము) 
ఉపచారం (నామమాతర్ం) అవుతుంది కదా? 

 
ఉ.  కావున నీవ యొకక్ఁడవ కరత్వు మూఁడు జగంబులందు సం 

భావిత భూతకోటిఁ బరిపాకవశంబున శిక్షజేయఁగా 
నీ వర శాసనం బఖిలనిరణ్యమై తనరారుచుండ నేఁ 
డీవలఁ గర్మమ్ఱింప మఱి యెవవ్ఁడు శకుత్ఁడు? ధరమ్పాలనా!    [6-165] 

 
అందువలల్ మేము అనుకునేదేమంటే మూడులోకాలకీ నువేవ్ పరిపాలకుడవి, శిక్షలు వేయడానికీను. నీ శాసనం తిరుగులేనిది (అఖిలనిరణ్యమై 

తనరారుచుండ). ధరమ్పాలుడవైన నినూన్, ఇటువంటి నీ శాసనానీన్ అతికర్మించడానికి మరొకరికెవరికి శకిత్ ఉంది? 
 
సీ.  ఇటిట్ నీ దండంబ యీ మూఁడుజగములఁ;  

దెగువమై నేఁడు వరిత్లుల్చుండ 
మనుజలోకంబున మహితాదుభ్ తాకార;  
సిదుధ్ల మిగులఁ బర్సిదుధ్ లైన 
వారు నలువ్రు వేగ వచిచ్ నిరేద్శంబు;  
భంగించి మమమ్ంత చెంగఁదోలి 
నీ శాసనంబున నే మీడిచ్ కొనువచుచ్;  
కూర్రచితుత్నిఁ బుచిచ్కొని యదలిచ్       [6-167] 

 
తే. పాశబంధంబు లీసునఁ బటిట్ తెర్ంచి 

బలిమి మిగులంగ మముమ్ను బాఱఁదోలి 
యిచఛ్ఁ జనినారు వారు దా మెచటివార 
లాదరముమ్న మాకు నేఁ డానతిముమ్.      [6-167.1] 
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వ. అని" రని మఱియు శుకుం డిటల్నియె "నటుల్ దూతలు పరితాప సమేతులై పలికిన, దండధరుఁడు పుండరీకాకుష్ని చరణకమలంబులు దన మానసంబున 
సనిన్హితంబుగఁ జేసికొని, వందంనం బాచరించి, పరమ భకిత్పరుండై వారల కిటల్నియె.        
   [6-168] 
 
 మూడులోకాలోల్ నిరాటంకంగా జరిగే ఇటువంటి నీ శాసనానిన్ అమలు చేయడానికి మేము వెళాళ్ం ఓ కూర్రుణిణ్ పటిట్ తేవడానికి. ఈ లోపునే 
అదుభ్తమైన ఆకారం కల ఓ నలుగురు, సిథుథ్లో, మరొకరో వచిచ్ ఆ పాశాలనీన్ విడిపించి మమమ్లిన్ అదిలించారు. వాళెళ్కక్డివారో, ఎవరో మాకు 
తెలియచేయి.   
 

వీళుళ్ ఇలా అడిగే సరికి యముడు పుండరీకాకుష్ణిణ్, విషుణ్వుని మనసులో తలుచ్కుని చెపుత్నాన్డు. 
 

సీ.  కలఁడు మదనుయ్ండు ఘనుఁ డొకక్ఁ డతఁ డెందు;  
వెలికిఁ గానఁగరాక విశవ్మెలల్ఁ 
నతిలీనమై మహాదుభ్త సమగర్సూఫ్రిత్;  
నుండును గోకఁ నూలునన్భంగి 
దామెనఁ బశువులు దగిలి యుండెడు మాడిక్;  
నామసంకీరత్న సేథ్మగతుల 
విహరించు నెవవ్ఁడు విలసిత మతూప్జ;  
లెవవ్ని పదముల నివవ్టిలుల్ఁ       [6-169] 
 

ఆ. గనుట మనుట చనుట గలుగ్ నెవవ్ని లీల 
లందు లోక మెవనియందుఁ బొందు 
నెనన్ఁబడుచుఁ బుడమి నెవవ్ని నామముల 
కరమ్బంధనముల పేరిమ్ నడఁచు.       [6-169.1] 

 
 నాకంటే అనుయ్డు (మదనుయ్ండు), ఘనుడైనవాడు మరొకడునాన్డు. బయటకి కనిపించని (వెలికి కానరాక), విశవ్మంతా నిండిఉనన్ మరొక 
మహాదుభ్తమూరిత్ మరొకడునాన్డు. ఆయన చీరలో (కోక) దారంలాగా (నూలునన్భంగి) అంతటా వాయ్పించినవాడు. ఆయన ఆజాఞ్నుసారం తాళల్తో 
కటట్బడిన పశువులాల్గా (దామెనఁ బశువులు దగిలి యుండెడు మాడిక్) తిరుగుతూ బతుకుతునాన్రు జనులందరూను. ఆయన నామం పలికితే బంథాలనీన్ 
తొలగిపోతాయి (కరమ్బంధనముల పేరిమ్ నడఁచు). 

 
త. వినుఁడు నేను మహేందుర్ఁ డపప్తి వీతిహోతుర్ఁడు రాక్షసుం 

డనిలుఁ డరుక్ఁడు చందుర్ఁడుం గమలాసనుండు మరుదగ్ణం 
బును మహేశుఁడు రుదర్వరగ్ము భూరి సంయమి సిదుధ్లున 
మొనసి కనొగ్నజాల రెవవ్ని మూరిత్ విశుర్తకీరిత్మై.     [6-170] 
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ఇంకా వినండి, నేను, దేవేందుర్డు, వరుణుడు (అపప్తి, అపుప్-నీరు, పతి – కారణం/పర్భువు), వీతిహోతుర్డు (అగిన్హోతుర్డు), అనిలుడు 
(వాయుదేవుడు), అరుక్డు (సూరుయ్డు), చందుర్డు, కమలాసనుండు (కమలం ఆసనంగా లకలవాడు, బర్హమ్), మరుదగ్ణాలు, మహేశుడు (శంకరుడు), 
రుదర్వరగ్ము (రుదర్గణాలు), ఎంతో సంయమనం సాథించిన సిథుథ్లు ఎవరమూ కూడా ఆయననిన్ పూరిత్గా తెలుసుకోలేకపోతునాన్ం. ఇంక మామూలు 
జనం గురించి చెపప్డానికేమి ఉంది? 

ఈ పదయ్ం వృతత్ం గమనించారా? ఈ వృతత్ం పేరు తరళం. మనం చినన్పుప్డు చదువుకునన్ తెలుగు పదాయ్లోల్ మనకి చాలామటుకు తెలిస్నవి – 
ఉతప్లమాల, చంపకమాల, మతేత్భం, మతత్కోకిల, శారూద్లం, ఆటవెలది, తేటగీతి, సీసం వగైరా అయితే మనకి తెలియని వృతాత్లు తరళం, సర్గథ్ర, 
మహాసర్గథ్ర, మంగళమహాశీర్, ఉతాస్హవృతత్ము అనేవీ, మనకి తెలియని అనేకానేకమైనవి భాగవతంలో చూడవచుచ్. భాగవతం రాయడానికి తనకి 
లభించిన ఈ అవకాశంలో సింగయ ఈ వృతాత్లనీన్ వాడి తన తెలుగు పాండితయ్ విదవ్తుత్ చూపించడం మనం గమనిసాత్ం ముందు ముందు. 

చ. అభవు నమేయు నవయ్యు ననంతు ననారతుఁ బూని మేనిలో 
నుభయము నై వెలుంగు పురుషోతత్ముఁ గానరు చితత్కరమ్ వా 
గివ్భవ గరిషుఠ్లై వెదకి వీఱిఁడి పార్ణులు; సరవ్వసుత్వుల 
శుభగతిఁ జూడనేరిచ్ తనుఁ జూడఁగనేరని కంటిపోలికన.  [6-172] 

అభవుణిణ్ (పరమేశవ్రుణిణ్), అమేయుడూ (హదుద్లు లేనివాడు), అవయ్యుడూ, అనంతుడూ అయి క్షరమైన తమ శరీరంలో అక్షరుడుగా 
వెలుగొందే పురుషోతత్ముడైన నారాయణుణిణ్, చితత్కరమ్లతో, గరవ్ంతో ఆరితేరిన జనం గర్హించలేరు. ఎందుకంటే, అనిన్ంటినీ కుష్ణణ్ంగా చూడగలిగే కనున్ 
తనని తాను చూసుకోలేదు కదా? ఇదే విషయానిన్ రమణ మహరిష్ అనేకసారుల్ చెపప్డం గమనించవచుచ్. నేనెవడను అంటూ దృషిట్ లోపలకి మళిళ్ంచడమే 
తపసుస్ అంటారు. కిర్ందటి వాయ్సాలోల్ చెపిప్నటూట్, ఇదే పంచ మహావాకాయ్లు చెపేప్ది కూడా. 

చ.  పరముని భకత్లోక పరిపాలన శీలుని దుషట్లోక సం 
హరుని పతంగపుంగవ విహారుని కూరిమిదూత లామనో 
హరులు సురేందర్వందితులు నా హరిరూప గుణసవ్భావులై 
తిరుగుచునుందు రెలల్డలఁ దికుక్లఁ దేజము పికక్టిలల్ఁగన. [6-173] 

ఇపుప్డు మీరు చూసిన ఆ మనోహరమైన విషుణ్దూతలకి దేవేందుర్డైనా నమసక్రిసాత్డు (సురేందర్వందితులు). వాళుళ్ దివయ్తేజసుస్తో శీర్హరి 
గుణాలతో దశదిశలోల్నూ తిరుగుతూ ఉంటారు. ఈ పదయ్ంలో విషుణ్దూతలని సింగయ ఏమనాన్డో గమనించారా? పరముని (సరావ్నికి ఆథారమైనవాడు), 
భకత్లోక పరిపాలన శీలుని, దుషట్లోక సంహరుని, పతంగపుంగవ విహారుని కూరిమిదూతలు. పతంగపుంగవము అంటే విహరించే పకుష్లలో మేటిది – 
గరుడుడు. దానిమీద విహరించేవాడు, నారాయణుడు. ఇటువంటివాడి కూరిమి దూతలు – ఇషట్మైన సేవకులు. 

ఈ అజామీళోపాఖాయ్నం, యముడి సమాథానంతో ముగియడం వచేచ్ నెల వాయ్సంలో. 
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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