
భాగవతం -- 1 

 

 

వ్యాసభగవ్యనుడు ఈ దేశమునకు చేసిన సేవ సామానామయినది కాదు. ఆయన మహోతకృష్ట మయిన సేవ చేశారు. చేసి అంతితో 

ఊరుకోలేదు. అల్పాయురా్దయం కలిగి అనారోగాంో ఉంటూ బుదిి ఎప్పాడూ కూడా అరి్కామములయందు మాతర మే తగిలి ఉండే సామానా 

జనులు కలియుగంలో వేదములను నాలుగింితని చదవడం దుసాాధ్ామనే బుదిిచేత వ్యాసభగవ్యనుడు వేదర్దశిని నాలుగుగా విభాగం 

చేశారు. ఆయన వేదర్దశినంతితనీ ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అధ్ర్ేణవేదము అని నాలుగు భాగములుగా విభాగం 

చేశారు. 

వేదంలో పూర్ేభాగం అంతా మనం ఆచరంచవలసిన విదివిదానములను గురంచి, మనం ఆచరంచిన విధివిధానముల వలన మనం పందే 

ఇహలౌకిక పార్లౌకిక సౌఖ్ాములను గూరి వివరస్త ంది. ఉతత ర్భాగం అంతాకూడా మళ్ళీ మనం ఒక అమమ కడుప్పలో ప్ర వేశించవలసిన 

అవసర్ం లేకుండా ఇదే తుట్ట తుద జనమ చేస్కోవడం కోసమని ఏ జా్ఞన సముపార్జ న చేయడం చేత మనకు కైవలాం లభిస్త ందో దానిని గురంచి 

తెలియజేస్త ంది. ‘జా్ఞనాత్ కేవల కైవలాం’ జా్ఞనం చేత మాతర మే కైవలాం లభిస్త ంది. 

ప్పనర్దవృత్తత ర్హిత శాశేత శివసాయుజా సిదిి కొర్కు ఏ జా్ఞనమును మనం పందాలో అటువంిత జా్ఞనమును వేదము ఉతత ర్భాగం ప్ర త్తపాదన 

చేస్త ంది. ఆయన తన శిష్యాడయిన జైమినిచేత వెతమునకు పూర్ేభాగమయిన కర్మకు సంబంధించిన, విష్యములనిిితకి వ్యాఖ్యానం 

చేయించారు. దానిని ‘పూర్ేమీమాంస’ అంటారు. ఉతత ర్భాగమంతా జా్ఞనమునకు సంబంధించినది. వ్యాసమహరియే సేయంగా 

బర హమసూతర ములను ర్చించారు. ఈ బర హమసూతర ములనే ‘ఉతత ర్మీమాంస’ అని కూడా అంటారు. మర్ల ఆయన ప్దునెనిమిది 

ప్పర్దణములను ర్చించారు. ప్పర్దణములను ర్చించడం అంటే తేలికయిన ప్నికాదు. 

‘సర్గ శి ప్ర త్తసర్గ శి వంశో మనేంతర్దణి చ! 

వంశానుచరతంచైవ ప్పర్దణం ప్ంచలక్షణం!! 

ప్పర్దణమునకు ఐదు లక్షణములు ఉండాలి. సర్గ , ప్ర త్తసర్గ  అని విభాగం ఉండాలి. గొప్ాగొప్ా వంశాములను గురంచి ప్ర సాత వన చేయాలి. అనేక 



మనేంతర్ములలో జరగిన విశేష్ములను చపాాలి. అది భగవతాంబంధ్ంగా దానిని ప్ర త్తపాదన చేయకలిగిన శకిి ఉండాలి. అటువంిత వ్యడు 

తప్ా ప్పర్దణమును చప్ాలేదు. అటువంిత ప్పర్దణములను ర్చించిన మహానుభావుడు వేదవ్యాస్డు. మనకి జా్ఞప్కం ఉండడం కోసమని 

తేలిక సూతర మునొకదానిని పెదాలు ప్ర త్తపాదించారు. 

‘మ’దేయం ‘భ’దేయం చైవ ‘బర ’తర యం ‘వ’చతుష్ట యం! 

‘అ’ ‘నా’ ‘ప్’ ‘లిం’ ‘గ’ ‘కూ’ సాక’ని ప్పర్దణాని ప్ృథక్ ప్ృథక్!! (దేవీభాగవతం 1-3-21) 

మదేయం – మకార్ంో రండు ప్పర్దణములు పార ర్ంభంఅవుతాయి. అందులో ఒకిత మార్కండేయ ప్పర్దణము, రండవది మతాా 

ప్పర్దణము. 

భదేయం – భ ో రండు ప్పర్దణములు పార ర్ంభమవుతాయి. అవి భాగవత ప్పర్దణము, భవిష్ా ప్పర్దణము. 

బర తర యం – బర ’ ో మూడు ప్పర్దణములు పార ర్ంభమవుతాయి. అవి బర హమ ప్పర్దణము, బర హామండ ప్పర్దణము, బర హమవైెవరి్ ప్పర్దణము. 

వచతుష్ట యం – ‘వ’కార్ంో నాలుగు ప్పర్దణములు పార ర్ంభమవుతాయి. అవి వర్దహప్పర్దణము, విష్యు  ప్పర్దణము, వ్యమన ప్పర్దణము, 

వ్యయు ప్పర్దణము. 

అనాప్లింగకూసాకని – అనిప్పాడు ఒకొకకక అక్షర్మునకు ఒకొకకక ప్పర్దణం వస్త ంది.  

అ – అగిిప్పర్దణం, నా – నార్ద ప్పర్దణం, ప్ – ప్దమ ప్పర్దణం, లిం – లింగప్పర్దణం, గ – గరుడ ప్పర్దణం, కూ – కూర్మప్పర్దణం, సాక – 

సాకందప్పర్దణం.  

వ్యాసభగవ్యనులు వేదములను విభాగం చేసినప్పాడు ఒకొకకక వేదమును ఒకకకక శిష్యాడికి అప్ాచపాారు. వ్యాస్డు చేసిన సేవ అంతా 

ఇంతా కాదు. 

మొట్ట మొదితది అయిన ఋగ్వేదమును పైెలుడు అనే ఒక శిష్యాడికి పూర్ు ంగా నేర్దారు. దాని శాఖ్లకు పైెలుడు ఆధిప్తాం వహించాడు. 

యజుర్వేదమును వైెశంపాయనుడు అనే ఋషి తెలుస్కునాిరు. సామవేదమును జైమిని పూర్ు ంగా అవగాహన చేస్కునాిడు. అధ్ర్ేణ 

వేదమును స్మంతువు అనే ఋషికి తెలియజేశారు. ఈ ప్దునెనిమిది ప్పర్దణములను రోమహరి్ణుడు అనే ఒక మహానుభావుడికి నేర్దారు. 

ఆ రోమహరి్ణుడి కుమారుడే సూతుడు. సూతుడు ప్పర్దణ ప్ర వచనం చేసూత  ఉంటాడు. 

 

ప్పర్దణ వ్యజామయమునంతితని కూడా ప్ర వచనం చేసిన వ్యళ్ళీ సూతుడు, రోమహరి్ణుడు అయితే ఒకక భాగవతమును మాతర ం శుకబర హమ 

చపాారు. శుకబర హమ సాకిాతుత  వేదవ్యాస్ని కుమారుడు. ఆయన ప్పటుట కచేతనే అపార్మయిన జా్ఞన వైెర్దగాములు, భకిి కలిగినవ్యడు. ఎంత 

వైెర్దగా భావన కలిగినవ్యడు అంటే – ఆయన మంచి నిండు యౌవనములో ఉండే రోజులలో తండిర గారు ఆయనను వివ్యహం చేస్కోమని 

అడిగారు. అప్పడు ఆయన ‘నాకు వివ్యహం అకకర్లేదు...ఈలోకం అంతా దుుఃఖ్భూయిష్ట మయిపోయింది. నేను ఆనందమును 

అనుభవించాలి. అందుకని నేను బర హై్మకా సిదిి కొర్కు తప్స్ా చేసాత ను’ అని చప్పా అర్ణాములను ప్ితట  వెళ్ళీపోతునాిడు. వెనకనుంచి 

వ్యాస్డు ప్పతుర నిమీద వుని కాంక్షచేత ‘హాప్పతార  హాప్పతార ’ అని అరుసూత  వెంట్వస్త నాిరు. శుకుడు ‘ఓయ్’ అనలేదు. అంతటా 

ఆతమతతత ేమును చూడడానికి అలవ్యట్యిపోయిన శుకునికి బదులుగా వ్యాస్నికి అర్ణాములో వుని చటుు  అనీి ‘ఓయ్ ఓయ్’ అని 

జవ్యబు చపాాయి. అంతిత బర హమనిషా్ఠగరషా్యడై యౌవనమునందే ఒంితమీద బట్ట లేకుండా వెళ్ళీపోతూ ఉండేవ్యడు. 

 

శుకబర హమ వైెర్దగా సంప్త్తత ని గురంచి మనకి ఒక ఉదాహర్ణ చపూత  ఉంటారు. ఆయన ఒకనాడు ఒక సరోవర్ం ప్కకనుంచి వెళ్ళీపోతునాిరు. 

వెనక వ్యాస్డు వస్త నాిడు. అకకడి సరోవర్ంలో అప్ార్సలు దిగంబర్లై సాినం చేస్త నాిరు. అందులో ఒకరు శుకుడు వస్త నాిడు 

అనాిరు. శుకబర హమకు వచిి నమసాకర్ం చేయాలని వ్యరు వివసత రలై ఒంితమీద వసత రం కటుట కోకుండా లేచివచిి శుకునికి నమసకరంచారు. 

అప్పడు శుకుడు నిండు యౌవనంలో ఉనాిడు. ఆయన వెళ్ళీపోయాడు. మళ్ళీ అప్ార్సలు సాినం చేస్త నాిరు. వ్యాస్డు వస్త నాిడు 

అనాిరు. బట్ట లు కటుట కుని వ్యాస్నికి నమసకరంచండి అనాిరు. అప్పడు వ్యళ్ళీ బట్ట లు కటుట కుని వ్యాస్నికి నమసకరంచారు. ఈ 



సంఘట్నకు వ్యాస్డు ఆశిర్ాపోయాడు. ‘నా కుమారుడు యౌవనంలో ఉనాిడు. నేను వ్యరి్కామునందు ఉనాిను. నేను వసేత  మీరు 

వసత రములు కటుట కుని నమసకరంచారు. నా కుమారుడు వెళ్ళీపోతుంటే వసత రములు లేకుండా నమసకరంచారు ఏమిిత ఈ తేడా’ అని 

వ్యాస్డు అప్ార్సలను అడిగారు. అడిగితే అప్ార్సలు అనాిరు – ‘నీ కుమారునికి స్త్త ర ప్పరుష్ భేదము తెలియదు. అతడు అంతటా 

బర హమమునొకకదానిని మాతర మే చూసాత డు. నీకు స్త్త రప్పరుష్ భేదము తెలుస్. అందుకే నీకు మేము బట్ట లు కటుట కొని నమసకరంచాము’ అని 

బదులు చపాారు. అదీ శుకబర హమ వైెర్దగా సంప్త్తత  అంటే! 

 

శుకుడు చాల్ప గొప్ావ్యడు. అందుకే ఒకక భాగవతమును మాతర ం వ్యాస్డు వేరోకరచేత చప్పాంచకుండా శుకునిచేత మాతర మే చప్పాంచారు. 

భాగవతం చప్ాడానికి ఈశేరుడు ఒక సమరి్త చూశాడు. ‘కుశ’ అంటే దర్భ. దర్భ చేత్తలో ప్టుట కునింత సేప్ప కర్దమచర్ణం చేసాత డు. 

కర్దమచర్ణం ఎందుకు చేసాత ర్ంటే – కర్మ చేయగా చేయగా ఇంితని తుడుచుకుకుని తుడుచుకుని బూజులనీి దులుప్పకుని ప్ండగ వచేి 

ముందు శుభర ప్రుప్బడిన ఇలుు ల్ప మీరు భగవదభకిిో కర్దమచర్ణము చయాగా చయాగా లోప్ల ఉండేట్టువంిత మనస్ాకు ప్ితట న 

మాలినాము తొలగి ఈశేరుడు వచిి కూర్చినడానికి, సతకర్దమచర్ణమును పూనికో సంోష్ముో చయాడానికి కావలసినటువంిత 

బుదిియందు ఆనందప్ర దమయిన సిిత్త ఏర్ాడుతుంది. అప్పాడు దానివలన జా్ఞనము కలుగుతుంది. జా్ఞనముచేత మోక్షము కలుగుతుంది. 

అందుకని మొట్ట మొదట్ కావలసింది సతకర్దమచర్ణము. ఈ సతకర్దమచర్ణము చయాడం అనేదానికి దర్దభలో సంబంధ్ం ఉంది. త్తర్గ్వసేత  – 

‘శుక’ అయింది. అంటే ఇప్పాడు ఆయనకు కర్దమచర్ణము లేదు. అనగా ఆయన కర్దమచర్ణమును కావ్యలని మానినవ్యడు కాదు. ఆయన 

చయాడానికి కర్మలేనివ్యడు. ఈ సిిత్తకి వెళ్ళీపోయిన వ్యడు. ఆయన ఇర్ంతర్ము బర హమమునందు ర్మిసూత  ఉంటాడు. బర హమము తప్ా వేర్చక 

వస్త వు ఆయనకు తెలియదు ఎప్పాడూ బర హమమునే చూసాత డు. బర హమముో కలిసిఉంటాడు. బర హమమును పందుతూ ఉంటాడు. ఇంత 

ఆనందసిిత్తని అనుభవించే వాకిి శంకర్ భగవతాాదులు. ఆయన ‘కౌపీనప్ంచకము’ అని ఒక ప్ంచకము చేశారు. అందులో – ‘అసలు కౌపీనము 

పెటుట కుని వ్యడంత భాగావంతుడు ఈ ప్ర ప్ంచంలో ఎకకడ వునాిడు’ అనాిరు. ఎందుకని? వ్యడు అనీి విడిచిపెితట  సర్ేసంగ 

ప్రతాాగియై ఈశేరుని పాదార్విందములను సేవిసూత  త్తరుగుతునాిడు. అటువంిత వ్యనికి ఇందర ప్దవి లభించినా సర్వ దానిని త్తర్సకరసాత డు. 

తనకు అకకర్వు దు అంటాడు. ఇందులోనే తనకు తృప్పత  ఉనిది అంటాడు. 

 

 

అటువంిత మహానుభావుడయిన శుకుడు నిర్ంతర్మూ ఆనందమును అనుభవించేవ్యడు. ఆయన ఏదయినా ఒక ప్ర దేశమునకు వసేత  ఒక 

ఆవుపాలు ప్పతకడానికి ఎంతసమయం ప్డుతుందో అంతకనాి ఎకుకవ సమయం నిలబడేవ్యడు వ్యడు కాదు. ఎందుకు? ఒకవేళ 

ఎకకడయినా అంతకనాి ఎకుకవసేప్ప నిలబడితే ఆ ఊళ్ళీ ఉని వాకిులో తనకు ప్రచయం ఏర్ాడితే ఆ ప్రచయం వలు  ఇంతమంది 



తన మనస్లో ప్ర వేశించి, వీరు ఫల్పనా వీరు ఫల్పనా అని గురిుపెటుట కొని వీళీందరనీ లోప్లపెటుట కుంటే ఈశేరుడిో సంగమము తగిగ పోయి 

లోకముో సంగమం పెరగిపోతుందని ఆయన ఎకకడా ఎకుకవసేప్ప ఉండకుండా త్తరుగుతూ వెళ్ళీపోతూ ఉండేవ్యడు. అటువంిత 

మహానుభావుడు శుకుడు తనంత తానుగా వచిి కూరుిని ఏడురోజులు భాగవతములు ప్ర వచనము చేశాడు. 

 

భాగవత ప్ర వచనము ఎవర కొర్కు చేయబడినది? భాగవతమును అందరు వినలేరు అని శాసత రం చప్పోంది. భాగవతమును శర వణం 

చేయడం అనేది కొనిికోట్ు  కోట్ు  జనమల తరువ్యత మాతర మే జరుగుతుంది. వ్యాస్డు మిగిలిన అనిి ప్పర్దణములను ర్చించినటుు  భాగవత 

ప్పర్దణమును ర్చించలేదు. అప్ాితకి ఆయన ప్దిహేడు ప్పర్దణములను ర్చన చేసేశారు. అనీి ర్చించేసిన తరువ్యత ఒకసార సర్సేతీ నదీ 

తీర్ంలో తన ఆశరమమునకు దగగ ర్లో కూరుిని ఉనాిరు. మనసాంతా ఏదో నైెర్దశాం ఆవహించింది. ఏదో నిర్దశ! ఏదో లోటు! తానేదో 

తకుకవ చేశాననే భావన! ‘ఎకకడో ఏదో చయాడంలో ఏదో అసంపూరిగా మిగిలిపోయింది’ అని అనుకునాిరు. 

 

ఆయన చేసిన కార్ాకరమానిి ఆలోచించారు. ‘వేదర్దశినంతితనీ విభాగం చేశాను. ప్దిహేడు ప్పర్దణములను ర్చించాను. బర హమసూతర ములను 

ర్చించాను. ప్ర్దశరుడికి సతావతీదేవికి నార్దయణాంశలో కుమారుడిగా జనిమంచినందుకు నేను చేయగలిగినంత సేవ చేశాను. ఈశేరుడి 

పాదములు ప్ితట  సేవించాను. ధాానం చేశాను. అయినా నా మనస్ాకు ఎందుకో లోటుగా ఉంది. ఎందుకు ఇంత లోటుగా ఉనిది’ అని 

ఆలోచన చేశారు. 

 

ఆ ఆలోచన చేసినప్పడు మహానుభావుడు నార్దుడు దర్శనం ఇచాిరు. మనకు ర్దమాయణంలో మొదట్ సంకిేప్ ర్దమాయణం చప్పానవ్యడూ 

నార్దుడే. భాగవతంలో సంకిేప్ భాగవతం చప్పానవ్యడూ నార్దుడే. ‘నార్ం దదాత్త ఇత్త నార్దుః’ – ఆయన జా్ఞనమును ఇసూత  ఉంటారు. 



అటువంిత నార్దుడు వచిి వ్యాస్నిో ఒకమాట్ చపాారు. ‘వ్యాసా, నీ మనస్ా ఎందుకు అసంతృప్పత ో, ఏదో లోటుో ఉనిదో తెలుసా? 

నువుే ఇనిి విష్యములు ర్చించావు. భార్తమును ర్చించావు. కానీ భార్తంలో కృష్ు కథ ఎకకడ చప్పానా ధ్ర్మం తప్పానటువంిత 

కౌర్వులు ఎటువంిత ప్రసిిత్తని పందుతునాిరో, ధ్ర్మమును ప్టుట కునిటువంిత పాండవులు ఎటువంిత ప్రసిిత్తని పందుతునాిరో అను 

ప్ర ధాన కథకు కృష్ు  కథను అనుసంధానం చేశావు. అంతేతప్ా కృష్ు  భకిుల చరతర ని, ఈ ప్ర ప్ంచమంతా ఎల్ప ప్రఢవిలుు తునిదో విశేము 

ఎల్ప సృషిట ంచబడిందో ప్ంచభూతములు ఎల్పవచాియో, భగవంతుని నిరే్వతుక కృప్చేత ఆయన సృషిట కరి్యై సిిత్తకరి్యై, ప్ర ళయ కరి్యై 

ఈలోకమును ఆయన ఎల్ప ప్రపాలన చేస్త నాిడో నీవు ఎకకడా చప్ాలేదు. ఆకార్ణం చేత నీమనస్ాలో ఎకకడో చినిలోటు ఏర్ాడింది. 

ఇది పూరిచేయడానికి నీవు భాగవత ర్చన చయిా’ అని ప్ర బోధ్ం చేశారు. 

 

అప్పడు వ్యాసభగవ్యనుడు ఆనందమును పందినవ్యడై ధాానమగుిడై ఆచమనం చేసి కూరుిని భాగవతమును ర్చించడం పార ర్ంభం చేశారు. 

ఇంత చేసిన తరువ్యత, ఏది చయాడం మిగిలిపోయిందని వ్యాస్డు నైెర్దశాం చందాడో, ఏది అందించడం చేత తనజనమ సారి్కత 

పందుతుందని అనుకునాిడో, ఏది అందించిన తరువ్యత ఏది తెలుస్కుని తరువ్యత మనిషిలో ఒక గొప్ా మారుా వస్త ందో, కొనిి కోట్ు  

జనమలనుండి మనస్ా ఏది ప్టుట కొనక పోవడం వలన అల్ప జరగిందో, ఏది ప్టుట కోవడం వలన మనుష్ా జనమకు సారి్కత సిదిిస్త ందో 

అటువంిత మహౌష్ధ్మును మహానుభావుడు అందించడం పార ర్ంభించారు. 

 

అందుకే అది వేర్చకరు చప్ాడానికి కుదర్దు.అది సాకిాతుత  ఉప్నిష్తుత ల సార్దంశం. జా్ఞనం అంతా కూడా భాగవతమునందు నికిేప్పంప్బడినది. 

దీనిని చప్ాడానికి శుకబర హమ మాతర మే తగినవాకిి. అందుకని తన కుమారుడయిన శుకబర హమకి భాగవతమును ప్ర బోధ్ం చేశారు. 

 

ఆ భాగవతమును శుకబర హమ ప్రీక్షనమహార్దజుగారకి ఏడురోజులు చపాారు. ఎటువంిత ప్రసిితులలో చపాారు? భాగవతం చప్ాబడిన 

ప్రసిిత్తని మీరు విచార్ణ చేయాలి. చప్పానది ఏడురోజులే! అంతకనాి ఎకుకవ రోజులు చప్ాలేదు. ఎందుకు ఏడురోజులు చప్ావలసి 

వచిింది? భాగవతమును సపాత హముగా చప్పాకోవడం వెనుక ఒక ర్హసాం ఉంది. ఒక మనిషి ఎనిి సంవతార్ములు బర తకనివేండి. – 

డబబది సంవతార్ములు కాని, తొంబది సంవతార్ములు కాని లేక – 

 

‘శతమానం భవత్త శతాయుుః ప్పరుష్ శశతేందిర యుః ఆయుషేవేందిర యే ప్ర త్తత్తషా్త్త’ 

 

నూరు సంవతార్ములు కాని పూర్ు ంగా బర తకనివేండి – కాని ఎనిిరోజులు బర త్తకాడు అని ప్రశీలిసేత  ఏడురోజులే బర త్తకినటుు  అని మనం 

తెలుస్కోవ్యలి. ఎందుచేత? ఎనిి సంవతార్ములు బర త్తకినా అతడు బర త్తకినది ఆది, సోమ, మంగళ, బుధ్, గురు, శుకర , శని – ఇంతకనాి 

ఇక రోజులు లేవు. ఎనిమిదవ రోజు యికలేదు. ఎప్పాడు మర్ణిసాత డు? ఈ ఏడు రోజులలోనే మర్ణిసాత డు. ఎంత గొప్ావ్యడయినా వ్యడు 

పోవడానికి ఎనిమిదవ రోజు ఉండదు. ఎవేర్యినా ఆ ఏడురోజులలోనే వెళ్ళు పోవ్యలి. ఆ ఏడూ రోజులలోనే ప్పటాట లి. ఆ ఏడురోజులలోనే 

ఉండాలి. ఆ ఏడు రోజులలోనే త్తర్గాలి. కాబితట  భాగవత సపాత హము అంటే నీవు ఏరోజున భగవంతుణిు  సమరంచడం మానివేశావో ఆ రోజు 

ప్ర్మ అమంగళకర్మయిన రోజు. ఆరోజు భగవంతుని యడల విసమృత్త కలిగింది కాబితట  తన భగవనాిమమును ప్లకలేదు. ఈశేరుడికి 

నమసకరంచలేదు. ఈశేరుని గురంచిన తలంప్ప లేదు. ఆరోజున తను ఉంది మర్ణించిన వ్యనిో సమానం. కాబితట  ఆ రోజున ఇంట్లు  ఏమి 

త్తరగింది? నడయాడిన ప్రర తము ఒకిత త్తరగింది. ఒక శవం ఆ ఇంట్లు  నడిచింది. కాబితట  ఆరోజు ఆ ఇలుు  అమంగళం అయింది. కాబితట  ఏది 

బర తుకు? నిజమయిన బర తుకు ఏది? నిజమయిన బర తుకు ఈశేరుని నామసమర్ణమే! భగవంతుని నామమును ఎవరు సమరసాత డో వ్యడు 

మాతర మే బర త్తకివునివ్యడు. అయితే భగవంతుని నామము సమరదాామంటే ఆ నామము అంత తేలికగా సమర్ణకు వస్త ందా! ఆ వస్త వునందు 

నీకు పీర త్త ఏర్ాడితే నీమనస్ా భగవనాిమమును సమరంచడానికి అవరోధ్ం ఉండదు. మీరు ఎకకడ కూరుిని వునాి మీ మనస్ా మీకు 

ఇష్ట మయిన వస్త వును గూరి సమరసూత  ఉంటుంది. మనస్ా ఆవస్త వునండు పీర త్తచందింది కాబితట  ఎప్పాడూ ఆ వస్త వును సమరసూత  

ఉంటుంది. మీ మనస్ా ఈశేరునియందు పీర త్తచందకపోతే ఈశేరుని నామమును సమరంచదు. ఇప్పాడు మనస్ా భగవంతుని ప్ట్ు  పీర త్తో 



త్తర్గడానికి కావలసిన బలమును వ్యాసభగవ్యనుడు భాగవతమునందు ప్ర త్తపాదన చేస్త నాిరు. అందుకే భాగవతమును ఎవరు వింటారో 

వ్యర మనస్ా తెలిసో తెలియకో ఈశేరుని వైెప్ప త్తరగిపోతుంది. 

 

శుకబర హమ ప్రీకిితుత  సమక్షంలో ఏడురోజులపాటు భాగవత ప్ర వచనమును చేశారు. దాని ఫలితం ఏమిిత? తాను చనిపోతానని బంగపెటుట కుని 

ప్రీకిితుత  భాగవతమునంతితని వినాిడు. విని తరువ్యత ఆయన అనాిదు – ’ఈ శరీర్ం చచిిపోతుంది – బంగలేదు’ అనాిడు. 

ఆయనకు తెలిసిపోయింది. ఏమిిత? చనిపోవడం అనేది అసలు ఆతమకు లేదు. మర చనిపోయేది ఏది? శరీర్ం. ప్పణాంచేసినా యజాంచేసినా 

యాగం చేసినా తప్స్ా చేసినా, అశేమేధ్యాగములు చేసినా తాను ధ్నుస్ా ప్టుట కుని దేవతల ప్కిాన నిలబడి యుదిం చేసినా 

కలాములు మారపోయినా యుగములు మారపోయినా శరీర్ము ప్డకుండా ఉంటుందా? ఉండదు. ప్డితీరుతుంది. ధ్రర వుడంతితవ్యని శరీర్ం 

ప్డిపోయింది. ఎవని శరీర్ం అయినా ప్డిపోవలసిందే! ప్డిపోయేట్టువంిత సతాము శరీర్మునకు చందినది. అది ప్డిపోయి తీరుతుంది. కానీ 

ప్డదు ప్డదు అని ఒక అసతామునందు నీవు ఒక పూనిక పెటుట కొని ఉనాివు. ఈ భార ంత్తచేత లోకమునందు సంగమము కలిగి చేయకూడని 

ప్నులనిింితని చయాడానికి పూనుకుంటునాివు. ఈ శరీర్ం ఉండిపోతుందని భార ంత్తని పందుతునాివు. వెళీవలసింది వెళ్ళీపోయి 

తీరుతుంది. వెళీనిది ఎప్పాడూ వెళీదు. కాబితట  ’నేను’ అనబడినది ఆతమ అయితే దానికి చావులేదు. ’నేను’ అనబడునది శరీర్ం అయితే 

అది చచిిపోయి తీరుతుంది. కాబితట  ఉని సతావస్త వును ప్టుట కుంటే మర్ణ భయంలేదు. అసతావస్త వును ప్టుట కుంటే మర్ణ భయం 

ఉంది. మర్ణభయంలో సమసత మయిన అజా్ఞనం ఉంది. అవిదా ఉంది. భయం ఉంది. ఏది ప్టుట కుంటావు? సతామును ప్టుట కో. అది అంత 

తేలికయిన విష్యం కాదు. భాగవతమును వినినివ్యడు మాతర మే సతామును తేలికగా ప్టుట కొనగలడు. అల్ప ప్టుట కునేట్టుు  సతావస్త వు 



గురంచి వ్యాస్డు తన భాగవతమునందు ప్ర త్తపాదన చేశారు. అందుకని ఎవరు భాగవతమును వింటునాిరో చదువుతునాిరో వ్యరకి 

సతాముప్ట్ు  పూనిక కలుగుతుంది. ఈశేరుని ప్ట్ు  పూనిక కలుగుతుంది. ఆయన పాదములు ప్టుట కునివ్యళ్ళీ ఎల్ప తరంచారో 

భగవంతుని భకిుల గాథలు ఆవిష్కరంప్బడతాయి. 

ఏడురోజులు భాగావతమును వినిని ప్రీకిితుత కు మర్ణము ర్దకుండా పోలేదు. మర్ణం వచిింది. కానీ ఆ ఏడురోజులు పోయిన తరువ్యత 

ప్ర్మ ధైర్ాంో ఒక మాట్ అనాిడు. – ’శరీర్మునకు మర్ణం వచిినా నాకు బంగలేదు. ఇప్పడు నేను ఆతమగా నిలబడిపోతునాిను’ 

అనాిడు. ఈ శకిి కొనిి కోట్ు  జనమలలో లోప్పంచడం వలన మనం అల్ప త్తరుగుతూనే ఉనాిము. ’మహామాయా విశేం భర మయసి ప్ర్బర హమ 

మహిషీ’ (సౌందర్ాలహర – 97) అంటారు శంకర్ భగవతాాదులు సౌందర్ాలహరలో. అల్ప మాయలో త్తరుగుతూనె ఉనాిము. ఈ 

సతామును భాగవతం ఆవిష్కరసోత ంది. అటువంిత భాగవతమును శుకబర హమ ప్ర వచనం చేశారు. పెదాలు అంటారు – 

’నిగమకలాతరోర్గ ళ్ళతం ఫలం శుకముఖ్యదమృత దర వసంయుతం! 

ప్పబత భాగవతం ర్సమాలయం ముహుర్హో ర్సికా భువి భావుకాుః!!’ 

భాగవతమును వినేవ్యళ్ళీ ’భాగవతమును నేను వింటునాిను” అని ఎప్పాడూ వినకూడదు. ’ప్పబత భాగవతం’ – భాగవతమును 

తాగ్వసెయిా. కానీ ఇదెల్ప సాధ్ాం? భాగవతమును తాగడం ఎల్ప కుదురుతుంది? తాగడమును నోరు అనబడే ఇందిర యం చయాాలి. వినడం 

అనబడే దానిని చవి అనే ఇందిర యం చయాాలి.కాని చవి అనే ఇందిర యానికి ఒక లక్షణం ఉంది. నోరు తాగుతునిప్పాడు మనస్ా ఎకకడో 

త్తరుగుతూ ఉనిదనుకోండి – అయినా నోరు ఆ ప్దారి్మును తీస్కొని కడుప్పలోకి ప్ంప్పంచివేస్త ంది. ఒకవేళ ఆ పాలలో ఒక చీమ వునాిరు 

నోరు ప్పచుికోను అనదు. ప్పచేిస్కుంటుంది. తాగ్వసే ప్దారి్ంలొ సాధార్ణంగా మీరు తీసిపార్వసేది ఏదీ ఉండదు. భాగవతము కూదా 

అటువంితదే. దీనిలో తీసిపార్వేయవలసినది ఏదీ ఉండదు. భాగవతము నందు ఉనివ్యడు ఒకకడే! భాగవతంలో భగవంతుడు 

శబారూప్ముగా వస్త నాిడు. దానిని నీవు చవులో ప్ితట  తాగ్వసెయిా. విడిచిపెటాట వంటే జ్ఞర కిర ందప్డిపోతుంది. ఏమిిత దాని గొప్ాతనం? 

వేదములనే కలావృక్షం ఒకిత ఉనిది. వేదములను సేవించడం చేత మీకు కావలసిన సమసత మయిన కోరకలను మీరు తీరుికోగలరు. 

అటువంిత వేదములనబడే కలావృక్షము శాఖ్ల చిట్ట చివర్ ప్ండు ప్ండింది. వేదముల చివర్ ఉప్నిష్తుత లు ఉంటాయి. ఉప్నిష్తుత లు 

జా్ఞనమును ప్ర బోధ్ము చేసాత యి. ఉప్నిష్తుత లనే జా్ఞనమును బోధించే వేదముల చివర్ ఉని శాఖ్ల చివరభాగములలో ప్ండిన ప్ండు 

ఉప్నిష్తుత లచేత ప్ర త్తపాదింప్బడిన ప్ర్బర హమము సేరూప్ము. ఈ ప్ర్బర హమ సేరూప్ము ఈవేళ ప్ండుగా ప్ండింది. దీనిని చిలక కొితట ంది. 

ఎవర్ద చిలక? శుకబర హమ. శుకుడు తననోితదాేర్ద ప్ర వచనం చేశారు. దేనిమీదా అప్రక్షలేనటువంిత ఒక మహాప్పరుష్యడు ప్ర వచనం చేశారు. 

అటువంిత శుకబర హమ నోట్లు ంచి వచిింది. అందుకని ఆ భాగవతమును తాగ్వసెయిా. ఇది ఈశేరుడిో నిండిపోయి ఉంది. భూమియందు నీవు 

భావుకుడివి అయితే నీవు చేయవలసిన ప్ర ధాన కరి్వాం ఇదే. అందుకని ఈ భాగవతం అంత గొప్ాది. 

ఇటువంిత భాగవతమును సంసకృతంలో మహానుభావుడు వ్యాసమహరి దాేదశ సకంధ్ములలో ప్ర వచనం చేశారు. దానిని ఆంధ్రీర కరంచినది 

మహానుభావులు పోతనామాతుాలవ్యరు. పోతనగారలో మీరు గమనించవలసిన విష్యం ఒకిత ఉంది. మనకి ముగుగ రు ర్దజులు ఉనాిరు. 

వ్యరలో ఒకరు తాాగర్దజు, ఒకరు పోతుర్దజు, ఒకరు గోప్ర్దజు. వీర ముగుగ రప్రర్ు లో ర్దచరకం ఉంది. వీరు ముగుగ రూ భగవంతుని సేవించారు. 

సేవించి ఈ దికుకమాలిన ర్దచరకం వదాు అని తీసి అవతల పార్వశారు. ప్పమమట్ గోప్ర్దజుగారు సాకిాతుత గా ర్దమదాస్గారు అయిపోయారు. 

తాాగర్దజుగార్వమో తాాగయా అయాారు. పోతర్దజుగారు పోతని అయాారు. ముగుగ రూ ర్దచరకాలను తీసి అవతలపార్వసి ఈశేరుని 

పాదముల దగగ ర్ దాసామును అభిలషించారు. వీళ్ళీ ముగుగ రూ జగతుత ను ఏలి భకిిని ప్ంచిపెటేట శారు. 

పోతనగారకి జీవనాధార్ంగా కేవలం కొదాి భూమిమాతర మే ఉండేది. మనం సాధార్ణంగా ఒకమాట్ వింటూ ఉంటాము – ’ఏదోనండి, ర్దమాయణం 

చదువుకుందాం, భాగవతం చదువుకుందాం అని ఉంటుంది – కానీ ఎకకడండీ ఆఫీస్, ఇలుు , ఇంితకి వచిిన తరువ్యత సంసార్ం – వీితోనే 

సరపోోంది – భాగవతం ప్నెిండు సకంధ్ములు చదవ్యలంటే ఎకకడ జరుగుతుందండీ – కుదర్డం లేదు – నాకూ చదవ్యలని ఉంటుంది’ 

అంటూ ఉంటారు. మనం పోతనగార జీవితమును ప్రశీలిసేత  ఆయనకు చిని పలం ఉండేది. ఆయన ఏకశిల్పనగర్ం ఓరుగలుు కి దగగ ర్లో 

ఉండేవ్యరు. ఉండి ఆ పలం దునుికొని ఎప్పాడు నాగలిప్టాట రో, ఎప్పాడు వితత నములు చల్పు రో, ఎప్పాడు పలము దునాిరో, ఎప్పాడు 



మంచమీద కూరుినాిరో తెలియదు. త్తర కాలములయందు సంధాావందనం చేస్కొని ఒకానొకనాిత సాయంకాలం చందోర దయం జరుగుతుని 

సమయంలో వ్యరు గోదావరనదిలో సాినం చేసి ఒకసైెకతం మీద ధాానమగుిలై అర్మోడుా నేతర ములో కూరుిని ఉనాిరు. అప్పాడు 

వ్యరకి ర్దమచందర మూరి సాకిాతాకర్ం అయింది. ’పోతనా! నీజనమ ఉదిరంచాలని నేను అనుకుంటునాిను. అందుకని నీవు 

మహాభాగవతమును ఆంధ్రీర కరంచు. తెలుగులో వ్యర యి’ అనాిరు. వెంట్నే పోతనగారు ర్దమచందర మూరికి నమసకరంచి అనాిరు – ’అయాా 

మీరు ఆనత్తచాిరు. నేను భాగవతమును వ్యర యడమేమిిత!’ 

ప్లికడిది భాగవతమట్ 

ప్లికించడి వ్యడు ర్దమభదుర ండట్ నే  

బలికిన భవహర్ మగునట్ 

ప్లికద వేర్చండు గాథ ప్లుకగనేల్ప? 

ఎంత వినయముో చపాారో చూడండి! ’నేను భాగవతమును ర్చించడం పార ర్ంభంచేస్త నాిను. కానీ భాగవతమును ర్చిస్త నివ్యడు 

పోతనా! నా వెనకాతల ఉండి దానిని నాచేత ప్లికిస్త నివ్యడు ర్దమచందర మూరి. ఎనోి కోట్ు  జనమలనుంచి పందిన పాప్మును పోగొట్ట డానికి 

నాచేత భాగవతమును ర్చింప్చేశాడు. ఇంకొకగాథ నేను ఎందుకు ప్లకాలి? అందుచేత ఈశేరుడు ఏది ప్లికిస్త నాిడో అదే నేను 

ప్లుకుతాను” అనాిరు ఎంత గొప్ా మాట్యో చూడండి! 

 

పోతనగారు భాగవతమును ఆంధ్రీర కరసూత  మొట్ట మొదట్ ఒక ప్దాం చప్పాకునాిరు. 

శీర కైవలాప్దంబు జేరుట్కునైె చింత్తంచదన్ లోక ర్ 



క్షైకార్ంభకు భకి పాలన కళా సంర్ంభకున్ దానవో 

దేర కసత ంభకుుఁ గ్వళ్ళ లోల విలసదాృగాజ ల సంభూత నా 

నా కంజ్ఞత భవ్యండ కుంభకు మహానందాంగనాడింభకున్!! 

పోతనగార శకిి ఏమిట్లపోతనగార ఉపాసనాబలం ఏమిట్ల మీరు ఆ ప్దాములలో చూడాలి. అసలు నిజంగా ఆ ప్దాం నోితకి వచిిందనుకోండి 

– మీరు ఆ ప్దామును ఎకకడ కూరుినాి చదువుకోగలిగార్నుకోండి – ఆ ప్దాం ఒకకిత చాలు – మీ జీవితమును మార్విస్త ంది. ’ఈ 

భాగవతమును ఎందుకు ఆంధ్రీర కరస్త నాిను? ఈ భాగవతమును ఆంధ్రీర కరంచి ర్దజులకు గాని లేక ఎవరో జమీందారులకు ఇచిి వ్యర దగగ ర్ 

ఈనాములు ప్పచుికొని నేను ఏదో పాముకోవ్యలనే తాప్తర యం నాకు లేదు’ అనాిరు. ఈశేరుడి గురంచి చప్పాకునాిరు. కైవలాము 

అనుమాట్ అదైెేత సాంప్ర దాయమునకు చందింది. కైవలాము అంటే ఇంక మళ్ళీ త్తరగిర్దవలసిన అవసర్ం లేకుండ ఈశేరునిలో కలిసిపోవడం. 

అల్ప ’ఈశేరుడియందు నా తేజస్ావెళ్ళీ ఆయన తేజస్ాలో కలిసిపోవ్యలి. అల్ప కలిసిపోవడానికి గాను నేను ఆయనను ధాానము 

చేస్త నాిను” అనాిరు. ర్దమచందర మూరి ర్చింప్జేస్త నాిరు. కాబితట  చయిా పోతనగారది. ఆ చేత్తని కదిప్పన శకిి ర్దమచందర మూరిది. 

ప్ర్మాతమ లోకములను ర్కిించుట్ను ఆర్ంభించినవ్యడు. లోకర్క్షణము అసలు సృషిట ంచడంలో పార ర్ంభం అవుతుంది. కాబితట  ’ఆ ప్ర్మాతమను 

సృషిట కరి్గా నేను నమసకరస్త నాిను’. లోకమునంతితని ఆయన ర్కిిసూత  ఉంటాడు. అదేప్నిగా ఆయనపెితట న అనిం త్తని, ఆయన జీర్ు ం చేసి 

శకిిని ఇసేత  ఆ శకిిో ఈశేరుడిని త్తటేట వ్యని యందు కూడ ఈశేరుడు శకిిరూప్ంలో ఉంటాడు. కాని తనను నముమకొనిన వ్యళీని, ఈశేరుడు 

ఉనాిడు అని నమిమ పూనికో వునివ్యళీను ర్కిించడం కోసం ఈశేరుడు వ్యళీవెంట్ ప్రుగెడుతూ ఉంటాడు. ఈశేరుడు అల్ప ప్రుగెటేట  

లక్షణం ఉనివ్యడు. దానవుల ఉదేర కమును సత ంభింప్జేయువ్యడు. ర్దక్షస్లందరకీ చావులేదని అనుకోవడం వలననే వ్యరకి అజా్ఞనం వచేిసింది. 

’ఈలోకములననిిితని లయం చేస్త నివ్యడు ఎవడు ఉనాిడో వ్యనికి నమసకరస్త నాిను.’ ఇందులో ఎవరప్రరునూ పోతనగారు చప్ాలేదు. 

ఆయన ప్ర్బర హమమును నమసకరస్త నాిరు. ’సృషిట కరి్యై, సిిత్తకరి్యై, ప్ర ళయకరి్యైన ప్ర్బర హమము ఏది ఉనిదో దానికి నేను 

నమసకరస్త నాిను. కేవలం తన చూప్పలచేత లోకములననిిితని సృషిట ంచగల సమరిుడు ఎవరు వునాిడో వ్యనికి నేను 

నమసకరస్త నాిను.’ భాగవతంలో ప్ర్బర హమంగా కృష్ు భగవ్యనుడిని ప్ర త్తపాదించారు. కాని ఇకకడ కృష్యు డని అనడం లేదు. ’మహానందాంగన’ 

అని ప్ర యోగించారు. వ్యనిని గురంచి నేను చప్పతునాిను. వ్యడు చిని ప్పలు వ్యనిల్ప కనప్డుతునాిడు. కాని వ్యడు ప్ర్బర హమ అందుకని 

వ్యనికథ నేను చప్పాకుంటునాిను’ అనాిరు. ఇంతేకాదు. అందులో ఒక ర్హసాం పెటేట శారు. పోతనగారల్ప బతకడం చాల్పకష్ట ం. పోతనగార 

ఇలవేలుా దుర్గ మమ తలిు . పోతనగారు తెలు వ్యరు లేచి బయట్కు వసేత  విభూత్త పెటుట కుని రుదార క్షలు మెడలో వేస్కొని రుదార క్షలు కటుట కుని 

ఉండేవ్యరు. నోరు విప్పాతే ఆయన ఎలు ప్పాడూ నార్దయణ సమర్ణ చేసూత  ఉండేవ్యరు. పోతనగారు ఎంతవిచితర మయిన మాట్ వ్యడతారో 

చూడండి – 

’కేళ్ళలోల విలసదాృగాజ ల సంభూత నానాకంజ్ఞత 

భవ్యండకుంభకు మహానందాంగనా దింభకున్’ 

అనాిరు. ఎవరు ఈ మహానందాగన? మీరు ఇంకొకర్కంగా ఆలోచించార్నుకోండి – మనం పందే ఆనందమును శాసత రం లకకలుకితట ంది. 

ఆనందమును శాసత రం నిర్ేచనం చేసింది. ఏదో మనుష్ఠానందము, సార్ేభౌమానందము, దేవతానందము అని ఇల్ప చప్పాచప్పా చివర్కు 

ఆనందము గొప్ాసిిత్తని ’మహానందము’ అని చప్పాంది. ఈ మహానందము అనేమాట్ శాసత రంలో ఎవరకి వ్యడారు? శీర  దేవీ ఖ్డగ మాల్పసోత తర ంలో 

అమమవ్యరకి వ్యడారు. అమమవ్యరకి ’మహానందమయి’ అని ప్రరు. అమమవ్యర డింభకుడు కృష్యు డు అంటునాిరు. ఎల్ప కుదురుతుంది? 

అమమవ్యర కొడుకుగా కృష్యు ణిు  ఎకకడ చపాారు? మీరు లలితా సహసర మును ప్రశీలిసేత  అందులో  

’కర్దంగుళ్ళనఖోతాని నార్దయణ దశాకృత్తుః’ 

ఎదురుగుండా ఉని భండాస్రుడు ప్దిమంది ర్దక్షస్లను సృషిట ంచాడు. మళ్ళీ ర్దవణాస్రుడుని, హిర్ణాాకిుడిని, హిర్ణాకశిప్పడిని 

సృషిట ంచాడు. వ్యళ్ళీ ప్దిమంది మర్ల ప్పటాట ము అనుకొని యుదిానికి వస్త నాిరు. వ్యరని అమమవ్యరు చూసి ఒకనవుే నవిేంది. వ్యరకేసి 

ఒకసార చయిా విదిలేిసరకి ఆమె రండుచేతుల వేళీ గోళీనుండి దశావతార్ములు ప్పటాట యి. ప్పితట  మర్ల ర్దముడు వెళ్ళీ ర్దవణుణిు  



చంప్రశాడు. కృష్యు డువెళ్ళీ కంస్డిని చంప్రశాడు. అల్ప చంప్రశారు. కాబితట  ఇప్పడు శీరమహావిష్యు వు అవతార్ములు అనీి ఎందులోంచి 

వచాియి? అమమవ్యర చేత్త గోళీలోంచి వచాియి. కాబితట  ’శీరమహావిష్యు వు మహానందమయి కుమారుడు. మహానందమయి డింభకుడు. 

అందుకని అటువంిత సాేమికి నేను నమసకరస్త నాిను’ అనాిరు. ఎందుకు అంటే ఆయన సేరూప్ం మహానందం. ఆయన ప్రరు కృష్యు డు. 

నిర్త్తశయ ఆనందసేరూప్పడు. 

పోతనగారు భాగవతమును అంతితనీ ర్చించి ఒక మంజూష్ యందు పెటాట రు. ఆయన ఎవేరకీ తాను అంత భాగవతమును ర్చించానని 

కూడ చప్ాలేదు. ’ఇది ర్దమచందర ప్ర భువు సొతుత  – దానిని ర్దమచందర ప్ర భువుకి అంకితం ఇచేిశాను’ అని అనాిరు. కొడుకును ప్పలిచి ఆ 

తాళప్తర  గర ంథములను పూజ్ఞమందిర్ంలో పెట్ట మనాిరు. ఆ తాళప్తర  గర ంథములు పూజ్ఞమందిర్ంలో పెట్ట బడాాయి. కొంత కాలమయిపోయిన 

తరువ్యత పోతనగార కుమారుడు పెదావ్యడయిపోయి అనారోగాం పాలయాాడు. అతడు తన శిష్యాడిని ప్పలిచి ’మా నానిగారు ర్చించిన 

భాగవతం ఆ మంజూష్లో ఉంది. దానిని జ్ఞగర తత గా చూడవలసింది’ అని చపాాడు. తరువ్యత కొదాి కాలమునకు అందులోంచి నాలుగయిదు 

చదప్పరుగులు బయట్కు వసూత  కనప్డాాయి శిష్యానికి. అప్పడు ఆ శిష్యాడు మంజూష్ను తీశాడు. తీసిచూసేత  అందులో ఆంధ్రీర కరంప్బడిన 

భాగవతం ఉంది. ఇంతగొప్ా భాగవతం అని అప్పాడు తాళప్తర  గర ంథములకు ఎకికంచారు తప్ా పోతనగారు తన జీవితంలో ఎప్పాడూ తను 

ఇంత గొప్ా విష్యమును ర్చించానని బయట్కు చప్పాకోలేదు. అదీ పోతనగార్ంటే! మహానుభావుడు అంత నిర్దడంబరుడు 

 

భాగవతము దెలిసి ప్లుకుట్ చితర ంబు! శూలికైన దమిమచూలికైన! 

విబుధ్జనుల వలన వినింత కనింత, దెలియవచిినంత తేతప్ర్తు!! 

ఎంతవినయంగా చప్పాకునాిరో చూడండి! భాగవతము ఎవరు చప్ాగలరు? భాగవతమును చతురుమఖ్ బర హమ చప్ాలేరు. జా్ఞనమునకు 



ఆలవ్యలమయిన ప్ర్మశివుడు చప్ాలేడు. ఒకొకకక కోణంలో ఒకొకకక అరి్ం వసూత  వుంటుంది. కానీ ’మహాప్ండితులయిన వ్యర దగగ ర్ నేను 

వినిది చదువుకునిది ఏది ఉనిదో దానిని నాకు అరి్మయిన దానిని, నాకు శార్దాదేవి ఏది కృప్చేసిందో దానిని నేను 

చప్పాకుంటునాిను’ అనాిరు. ఆయన అంటారు –  

అమమలగనియమమ ముగుర్మమల మూలప్పట్మమ చాల బ 

దామమ, స్ర్దరులమమ కడుపార్డి ప్పచిినయమమ దనుి బో 

నమిమన వేలుాట్మమల మనముమల నుండడి యమమ దుర్గ , మా  

యమమ, కృపాబి్ధ యిచుిత మహతత ే కవితే ప్టుతే సంప్దల్!! 

విజయవ్యడ కనకదుర్గ మమ తలిు  కోవెలలో ఇప్ాితకీ ర్దజదాేర్ం మీద ఈ ప్దాం ర్దసి ఉంటుంది. ఈ ప్దాం పైెకి ఒకల్ప కనప్డుతుంది. మీరు 

తెలిసికాని, తెలియకకాని పోతనగారు వ్యర సిన ప్దాములు కొనిి నోితకి వచిినవి మీరు చదివినట్ు యితే అవి సదాుఃఫలితానిి ఇచేిసాత యి. 

ఎందుకు అంటే మీరు కొనిి కొనిి చదవకూడదు. కొనిి కొనిి చేయకూడదు. ప్కకని గురువు వుంటే తప్ా మేరువుని, శీర చకరమును 

ఇంట్లు పెితట  పూజ చయాలేరు. అది మనవలు  కాదు. మీరు బీజ్ఞక్షర్ములను ఉపాసన చయాలేరు. అది కష్ట ం. కానీ పోతనగారు ఈ దేశమునకు 

బహూకరంచిన గొప్ా కానుక ఆయన ర్చించిన భాగవత ప్దాములు. 

’అమమలనుకని దేవతా స్త్త రలయిన వ్యర మనస్ాలయందు ఏ అమమవ్యరు ఉనిదో అటువంిత అమమని మహతే కవితే ప్టుతే సంప్దల్ 

– ఈ నాలుగింితకోసము నమసకరస్త నాిను. అటువంిత దుర్గ మమ మాయమమ. ’ఇవీ ఆయన ఈ ప్దాంలో చప్పాన విష్యములు, మీరు 

చయాలేని ఒక చాల్ప కష్ట మయిన ప్నిని పోతనగారు చాల్ప తేలికగా మీకు ప్ర మాదం లేని రీత్తలో మీో చేయించేయడానికని ఇటువంిత 

ప్ర యోగం చేశారు. 

’అమమలగనియమమ’ – అమమలని చప్ాబడావ్యరు ఎవరు? మనకి లలితాసహసర ం ’శీరమాతా’ అనే నామంో పార ర్ంభమవుతుంది. ’శీరమాతా’ 

అంటే ’శ’కార్ ’ర్’కార్ ’ఈ’కార్ముల చేత సతేర్జసత మోగుణాధ్రీశులయిన బర హమశకిి, విష్యు శకిి రుదర శకిులయిన రుదార ణి, లకిీమదేవి, సర్సేతీదేవి 

– ఈ ముగుగ రకీ అమమ – ఈ మూడు శకిులను త్తర మూరిులకు ఇచిినటువంిత పెదామమ అమమ ఎవరు ఎనిదో ఆయమమ – అంటే 

’లలితాప్ర్దభటాట రకా సేరూప్ం’ – ఆ అమమవ్యరకి దుర్దగ సేరూప్మునకు భేదం లేదు – అందుకని ’అమమలగనియమమ’ ’ముగుగ ర్మమల 

మూలప్పట్మమ’ – ఆ ముగుగ రు అమమలే మనం మహాకాళ్ళ, మహాలకిిమ, మహా సర్సేత్త సేరూప్ములుగా కొలిచే తలుు లు. ఈ ముగుర్మమల 

మూలప్పట్మమ.  

’చాల పెదామమ’ – ఇది చాల్ప గమమతత యిన మాట్. చాల పెదామమ అనే మాట్ను సంసకృతంలోకి తీస్కువెడితే మహాశకిి – అండప్పండ 

బర హామండములనంతటా నిండిపోయిన బర హామండమయిన శకిిసేరూప్ం. ఈ శకిి సేరూప్పణి చినిపెదాా భేదంలేకుండా సమసత  జీవర్దశులలోను 

ఇమిడి ఉంది. అల్ప ఉండడం అనేదే మాతృతేం. ఇది దయ. దీనిని సౌందర్ాం అంటారు. దయకు సౌందర్ాం అని ప్రరు. అది ప్ర వహిసేత  

సౌందర్ాలహర. 

అండప్పండ బర హామండములననిిితనీ నిండిపోయి ఈ భూమిని త్తప్పాతూ, లోకములననిిితనీ త్తప్పాతూ ఇవనీి త్తర్గడానికి కార్ణమయిన 

అమమవ్యరు ఎవరో ఆ అమమ. 

’స్ర్దరులమమ కడుపార్డి ప్పచిినయమమ’ – స్ర్దర అనగా దేవతలకు శతుర వయిన వ్యళీ అమమ. అనగా దిత్త. దిత్త అయేా అని 

ఏడిచేట్టుగా ఆవిడకు కడుప్పశోకమును మిగిలిింది. అనగా ర్దక్షస్లు నశించడానికి కార్ణమయిన అమమ. దేవతలలో శకిిగా ఈమె 

ఉండబటేట  ర్దక్షస్లు మర్ణించారు. 

’తనుిలోనమిమన వేలుాట్మమల మనముమల నుండడియమమ’ – ఇదొక గొప్ామాట్. అమమవ్యరని మనస్ాలో నముమకొని శకిిో 

త్తరుగుతుని వ్యరవరు? 

బ్రర హిమ – మాహేశేర – వైెష్ు వి – మహేందిర  

చాముండ – కౌమార – వ్యర్దహి – మహాలకిిమ 



మనకి సంప్ర దాయంలో ’అష్ట మాతృకలు’ అని ఉనాిరు. వ్యళీని మనం ఎనిమిది ప్రర్ు ో ప్పలుసూత  ఉంటాము. బ్రర హిమ, మహేశేర, వైెష్ు వి, 

మహేందిర , చాముండ, కౌమార, వ్యర్దహి, మహాలకిిమ. 

ఇల్ప ఎనమండుగురు దేవతలు ఉనాిరు. వీరని ’అష్ట మాతృకలు’ అని ప్పలుసాత రు. ఈ అష్ట మాతృకలు శీర చకర ంలో దేవతలుగా ఉంటారు. వీరు 

నిర్ంతర్ము అమమవ్యరని లోప్ల కొలుసూత , అమమవ్యర వలన శకిిని పంది మనని ఉదిరసూత  ఉంటారు. ఈ ఎనమండుగురునే మనం కొలుసూత  

వుంటాము. 

’ర్కిాంబర్దం ర్కివర్దు ం ర్కి సౌభాగాస్ందర్దం వైెష్ు వీం శకిిమదుభతాం’ 

అంటారు దేవీభాగవతంలో వ్యాసభగవ్యనుడు. ఈ ఎనమండుగురకీ శకిినిచిిన అమమవ్యరవరో ఆవిడే వేలుాట్మమల మనముమల 

నుండడియమమ – దుర్గ మాయమమ – ఈ దుర్గ మమ ఉనిదే లలితాప్ర్దభటాట రక – ఆవిడ లలితా ప్ర్దభటాట రక – ఆ అమమ మాయమమ. 

’మహతత ే కవితే ప్టుతే సంప్దల్’ – ఇప్పాడు ఆవిడ నాకు దయో మహతత ే కవితే ప్టుతే సంప్దలను ఇవ్యేలి. నాకు అరే్త 

ఉనిదని ఇవేనకకర్లేదు. దయో ఇచియాాలి. 

అమమవ్యరకి ’శాకిేయప్ర ణవములు’ అని కొనిి బీజ్ఞక్షర్ములు ఉనాియి. ఓం ఐంహ్ర ంశీర ంకీు ంసౌుః – ఈ ఆరంితని శాకిేయ ప్ర ణవములు అని 

ప్పలుసాత రు. బీజ్ఞక్షర్ము అంటే “Letter Pregnant with sound” అంటారు చందర శేఖ్ర్ ప్ర్మాచార్ా సాేమివ్యరు. దానిని ఎల్పబడితే 

అల్ప ఉపాసన చయాకూడదు. కాబితట  బీజ్ఞక్షర్ములను అనిివేళల్ప ఉపాసన చేయలేము. కానీ ఇప్పాడు పోతనగారు ఒక గొప్ా ప్ర యోగం 

చేశారు. మహతేమునకు బీజ్ఞక్షర్ము ’ఓం’, కవితేమునకు బీజ్ఞక్షర్ము ’ఐం’, ప్టుతేమునకు భువనేశేరీ బీజ్ఞక్షర్ము ’హ్ర ం”, ఆ 

తర్దేత్ సంప్దల్ – లకిీమదేవి – ’శీర ం’. 

ఇప్పడు ’ఓంఐంహ్ర ంశీర ం’ – అమమలగనియమమ ’శీరమాతేర నముః’ 

మీరు బీజ్ఞక్షర్ములో అసత మానూ అల్ప అనడానికి వీలులేదు. కానీ మీరు రైలులో కూరుినాి, బస్ాలో కూరుినాి సాినం చయాకుండా 

కూడా ఎకకడ ఉనాి కూడా – అమమలగనియమమ ముగుర్మమల మూలప్పట్మమ – అంటునాిర్నుకోండి అప్పడు మీరు మరోరూప్ంలో 

’ఓంఐంహ్ర ంశీర ం శీరమాతేర నముః’ – ఓంఐంహ్ర ంశీర ం శీరమాతేర నముః’ అనేస్త నాిరు. మీరు అసత మానూ అమమను తలచుకునిటుు  అవుతుంది. అప్పడు 

అమమవ్యరు చాల్ప తొందర్గా మీకు ప్లుకుతుంది. అందుకే లలితా సహసర ం ’శీరమాతా’ అంటూ అమమతనంో పార ర్ంభమవుతుంది. 

ఆవిడ ర్దజర్దజేశేర. అయినా ఆవిడముందు అమామ అమామ అనేసరకి ఆవిడి పంగిపోతుంది. ఇనిిమారుు  ఆ ప్దాందాేర్ద అటూ ఇటూ 

అమమని మీరు ప్పలుస్త ంటే విస్కోకవడం చేతకాని దయాసేరూప్పణి అయిన అమమ మీకోరకను తీరుస్త ంది. ఇప్పాడు మీరు ’ఓంఐంహ్ర ంశీర ం 

శీరమాతేర  నముః’ అనలేకపోవచుి. కానీ ’అమమలగనియమమ ముగుర్మమల మూలప్పట్మమ చాల పెదామమ ’ అనడానికి కష్ట ం ఏమిిత? 

ఈవిధ్ంగా పోతనగారు శీర విదాా ర్హసాములనిిితని ఔపోసనప్ితట  ఆంధ్ర దేశమునకు ఒక మహతత ర్మయిన కానుకను బహూకరంచిన 

మహాప్పరుష్యడు ఆయన ఒక ఋషి. అందుకని ఆ ప్దామును ఇచాిరు. 



 

భాగవతం అనేది సామానామయిన గర ంథము కాదు. 

లలితసకంధ్ము, కృష్ు మూలము, శుకాల్పపాభిర్దమంబు, మం 

జులతాశోభితమున్, స్వర్ు స్మనస్ాజాేయమున్, స్ందరో 

జజ ేలవృతత ంబు, మహాఫలంబు, విమలవ్యాసాలవ్యలంబునైె 

వెలయున్ భాగవతాఖ్ాకలాతరు వురేన్ సదాిేజశేరయమైె!! 

దీని సకంధ్ము చూసేత  లలితము. కృష్యు డు మూలమైె ఉనాిడు. ఒక చటుట బ్రగా పెర్గాలంటే చటుట  మొదట్లు  నీళ్ళీ పోసాత రు. అప్పడు చటుట  

బ్రగా పెరుగుతుంది. శుకబర హమ ఆల్పప్న చేసిన మహోతకృష్ట మయిన సోత తర ము. అపార్మయిన మంజులమయిన మాట్లో శోభిసూత  

ఉంటుంది. ఈ భాగవతము ఎవరు చదువుచునాిరో వ్యరకందరకి, మంచిమనస్ాో ఉని వ్యరకి అరి్మయేా సేరూప్ము కలిగినది. ఇది 

ఈ ప్పడమి మీదకి వచిి నిలబడిన కలాతరువు. భాగవతమనేది వేర్చకిత కాదు. సాకిాతుత గా కలావృక్షం ఉనిటేు , భాగవతంలో ఒక ప్ది 

ప్దాములు వచిినట్ు యితే అటువంిత వాకిి కలావృక్షమును జేబులో పెటుట కొని త్తరుగుతునిటుు  లకక. వ్యని కోరక తీరుతుంది. 

భాగవతంలో పోతనగారు గొప్ాగొప్ా ప్ర యోగములనిిితని, ప్దాములుగా తీస్కువచిి పెటేట శారు. వ్యని కోరక ఎందుకు తీర్దు? అందుకని 

భాగవతము అంత గొప్ాది! అటువంిత భాగవతమును శుకబర హమ వివర్ణ చేశారు. 

వ్యాస భగవ్యనుడు నైెర్దశామును పందితే నార్దుడు సాకిాతకరంచి ఒకమాట్ చపాారు. ’వ్యాసా లోకములో బోధ్ చేయకపోయినా సర్వ ప్ర జలు 

అందరకి కూడా తెలిసిన విష్యములు రండు ఉనాియి. అవి అరి్కామములు. ఈ రండింిత గురంచి మీరు ఎవరనీ తీస్కువచిి ప్ర తేాకంగా 

ఎవరకీ చప్ానకకర్లేదు. అందరకీ డబుబ దాచుకోవడం తెలుస్. డబుబ సంపాదించుకోవడం తెలుస్. ఇంకా బొడాూడదు కానీ రూపాయి ఎల్ప 



సంపాదించాలనే తాప్తర యం మాతర ం చాల్ప గితట గా ఉంటుంది. సంసాకర్బలం తకుకవగా ఉంటుంది. అందునా కలియుగంలో ఉంటే వ్యళీది 

అల్పాయురా్దయం. బుదిి బలం చూసేత  తకుకవ. ప్ర చోదనం ఎప్పాడూ అరి్కామములయందు మాతర మే ఉంటుంది’. 

వ్యనికి ఇర్వైె రండు ఇర్వైె మూడు ఏళ్ళీ వచేిసరకి వ్యనికి మీరు పెళ్ళీ చేయలేదనుకోండి – మీరు వ్యనికి పెళ్ళీ చేయలేదనే విష్యమును 

వ్యడు మీకు తెలిసేల్ప చేసాత డు. వ్యడు అమమ దగగ రకి వచిి ’నా ఈడువ్యడు – వ్యడికి అప్పాడో కొడుకమామ అంటాడు’. ఇదివ్యడు ’అమామ 

మీరు నా సంగిత ప్ితట ంచుకోవడం లేదు’ అని తలిు కి ప్రోక్షంగా చప్ాడమే! ఇంకా అశర ది చేశార్నుకోండి – ఎప్పాడో ఒకరోజు పెళ్ళీ చేసేస్కొని మీ 

దగగ ర్కి నమసాకర్ం పెట్ట డానికి వచేిసాత డు. 

అందుకని ’మానవుడు ఎప్పాడూ అరి్కామములయందు త్తరుగుతూ ఉంటాడు. అరి్కామములను గురంచి ఎవరకీ ఏదీ ప్ర తేాకముగా బోధ్ 

చేయనకకర్లేదు. భగవతాంబంధ్మును గురంచి, భకిి గురంచి మాతర ం బోధ్ చయాాలి’ అని నార్దుడు చప్ాడం కొనసాగించాడు. 

’రోగం ఎకకడ ప్పితట ంది?’ అని అడిగింది శాసత రం. అనింలోంచి ప్పితట ంది అని చపాారు. డాకట రుగారు త్తనవదాని చప్పాన ప్దారి్ములను త్తనడం 

దాేర్ద మనిషి రోగమును పెంచుకుంటునాిడు. అతను తన ర్సనేందిర యములను నిగర హించలేకపోవడం వలన అతనికి అటువంిత సిిత్త 

ఏర్ాడుోంది. రోగము వచేిస్త ంది. అని తెలిసినా సర్వ, శరీర్మే పోతుందని తెలిసినా సర్వ, త్తనాలని కోరకను నిగర హించలేకపోయాడు. ఈ 

బలహ్నత కొనిి కోట్ు  జనమలనుండి నినుి తరుముోంది. డబుబ ప్పచిి, ఇందిర యముల ప్పచిి అల్ప తరుముతూనే ఉనాియి. వ్యితకి 

వశుడవు అయిపోతూనే ఉనాివు. అయినాసర్వ ఒక బుర్దలో ప్డిపోయిన వ్యడు బుర్దనీితని తీస్కొని సాినం చేసేసేత  వ్యడు శుదిి అయిపోడు. 

నీవు ఇందిర యముల చేత తర్మబడి తర్మబడి కొనిి కోట్ు  జనమలు ఎత్తత నవ్యడివి, మర్ల ఇందిర యములకు సంబంధించిన స్ఖ్ములనే 

శరీర్మునకు ఇస్త ంటే నువుే ఇక ఎప్పాడూ ఉతత మగతులు పందలేవు. ఒంితకి ప్ితట న బుర్దపోవ్యలంటే మంచినీిత సాినము కావ్యలి. 

మంచినీిత సాినము ఎవరు చేయిసాత రు? ప్రర మ ఉని అమమ చేయిస్త ంది. ఇకకడ ప్రర మ వుని అమమ సేభావం కలవ్యరు ఎవరు? వ్యాస్డు. 

ఆయన చేయించాలి. అందుకని ఆయన భాగవతం ఇచాిరు. 

నార్దుడు వ్యాస్నికి చప్పతునాిడు – ’నువుే పాండవులు కౌర్వులు ఎల్ప కొటుట కునాిరో, వ్యరకి ర్దజాములు ఎల్ప వచాియో మునిగు 

విష్యములను గూరి వివరంచి వ్యర శావు. అవి అనీి ఇప్ాిత ప్ర జలకు చాల్పబ్రగా తెలుస్. ఇప్ాిత వాకిులు భార్తము ఏమీ చదవకుండా 

దురోాధ్నుని కనాి అహంకార్ముో త్తర్గగలరు. ధ్ృతర్దష్యట రనికనాి బ్రగా ప్కికంితవ్యడిది తెచిి దాచేస్కోగలరు. ’నీవు 

ప్ర యతిపూర్ేకంగా భగవంతుని గూరి ఏమీ చప్ాలేరు. భగవంతుని గురంచి చప్ాకపోతే ఈ జనమలో వీడు చేస్కుని ఇందిర యలౌలాం 

వీనిని వచేి జనమలో హ్న ఉపాధ్రలలోకి తీస్కుపోతుంది.’ భగవంతునికి ఏమీ ర్దగదేేష్ములు ఉండవు. ఒక వాకిికి కామము బ్రగా 

ఉండిపోయిందనుకోండి. ఆ వాకిికి ర్దకూడని మాట్ ఒకిత వసూత  ఉంటుంది. మీరు వినే వుంటారు. 

వ్యరి్కాంబున మోహమూర్ఖ తలచే వ్యతాది రోగాలచే 

వారి్ంబైచడు వ్యకారవ్యహములచే వ్యతాలాచితత ంబుచే 

అరి్జా్ఞనముచే మహదభరమతచే హాసాప్ర సంగాలచే 

సాేరి్ంబే ప్ర్మారి్మైె చడుదు రీసాేరి్ప్ర జల్ శంకర్ద!! (శీర శంకర్ శతకము – ౮౦) 

వ్యడికి కామం ఉండిపోయింది. ఉండిపోతే వ్యడు పైెకి చప్ాలేక డబబది ఏళ్ళీ వయస్ా వచేిసిన తరువ్యత మంచి ప్ంచ కటుట కొని 

వచాిడనుకోండి – ’తాతయాా పెళ్ళీకొడుకుల్ప ఉనాివు’ అని సర్దాకి ఎవర్యినా అనాిర్నుకోండి – అంటే ’అమామ అల్ప అనకూడదు. 

పెళ్ళీకొడుకుల్ప ఉనాిననకు. మిమమలిి చూడగానే త్తర వేణీ సంగమంలో సాినం చేసిన ఫలితం కనిప్పంచే ఒక మంచి ఉపాసనాబలం 

పందుతుని వ్యరనా ఉనాిర్ని అను – అది నా శరీర్మునకు సరపోతుంది. ఇంకా నేను పెళ్ళీకొడుకునేమిట్మామ’ అని అనాలి. కానీ వ్యడు 

అల్ప అనడు. వ్యడు ఏమంటాడంటే – ’ నాకు ప్పలు నిచేివ్యళ్ళీ ఎవరు’ అంటాడు. అంటే వ్యడికి కడుప్పలో ఎంతబ్రధ్ ఉందో చూడండి! వ్యనిక్ 

ఎనభై ఏళ్ళీ వచిినా వ్యళ్ళీ అల్ప అనిందుకు బ్రధ్ప్డడం లేదు. ’నిజంగా నేను పెళ్ళీకొడుకుల్ప ఉంటే, సంబంధ్ములు చూసి, 

తాతగారూ, మీరు చేస్కోండి అని ప్పలు ను తెచిి పెళ్ళీ చేయవచుి కదా’ అని వీడికి కడుప్పలో బ్రధ్! వృదిాప్ాంలో ఒక విధ్మయిన 

ధూరి్తనం వచేిస్త ంది. వృదిాప్ాంలో అంతామునందు వీడికింకా వ్యామోహం ఉండిపోతుంది అప్పడు శరీర్ములోంచి నిర్ంతర్ము చీము 



సర వించే వర ణములు బయలుదేర్తాయి. అందులోంచి కిరములు బయట్ప్డుతూ ఉంటాయి. అంతదూర్ంలో ఉండే ఇకకడే ప్పలు ిత కంప్ప ర్దవడం 

మొదలవుతుంది. ఎవరూ వ్యని దగగ ర్కు వెళీరు. ఎంో బ్రధ్ప్డతాడు. అంత బ్రధ్ప్డా తరువ్యత అప్పాడు కామం పోతుంది. ’నీవు 

వ్యాస్డవయినందుకు అంతబ్రధ్ వ్యరు ప్డకుండా నీవు చూడాలి. ఇటువంిత పాప్ం ఉతత ర్జనమకు వెళీకుండా ఆప్రశకిి వీళీకి ఇవ్యేలి. 

వ్యాసా, నీవు ఏమి ఇవ్యేలో తెలుసా! భగవదభకిికి సంబంధించిన విష్యం అందించు.’ వ్యడు తెలిసో తెలియకో వచిి భాగవతమును వినడం 

కాని, చదవడం కాని చేసేత  అంతమాతర ం చేత వీడు భాగవతం వినాిడు అని వ్యని ఖ్యతాలో వ్యర సాత డు. వ్యడు హ్నోపాధికి వెళ్ళీపోకుండా ఈ 

ఫలితమును అడాుపెితట  వ్యనిని మంచి జనమవైెప్పకి త్తప్పాతాడు. ’భాగవత శర వణం ఒకనాడు ఒక ఉతత ముని ఇంట్లు  ప్పితట  భగవదభకిి వైెప్పకి 

మారుస్త ంది. అందుకని ఒకమంచిమాట్ చప్పా. అంతేకాని నీవు మర్ల అరి్కామములను గురంచే మాటాు డితే కావామునకు ఏమీ ప్ర యోజనం 

ఉండదు. హరనామసమృత్తలేని కావాము వృథా. దాని వలన ఏవిధ్మయిన ఉప్యోగం ఉండదు. హరనామసమృత్త చేయు కావాము మానస 

సరోవర్ం ల్పంితది. కానీ హరనామము చప్ాని కావాము, నీవు ఎంతగొప్ా అరి్ములో చప్పానా అది తదాినం పెటేట చోితకి కాకులు వచేి 

ర్వవుల్పంితది. అందుకని నీవు ఇప్పాడు భగవదభకిి, భగవంతునికి సంబంధించిన విశెశములు, భగవదభకిుల కథలో కూడిన విష్యములను 

చప్పా. భాగవతంలో అటువంితవి చప్పా’ అని చపాాడు నార్దుడు. 

శీరమదాంధ్ర  భాగవతం - నార్దుని పూర్ేజనమ వృతాత ంతము  

’వ్యాసా! నేను ఈవేళ ఎందుకు నార్దుడుగా ఉనాినో నీకు చప్పతాను. నా చరతర  వింటే నీవు తెలు బోతావు’ అని నార్దుడు తాను 

నార్దుడల్ప అయాాడో చప్పతాడు. 

నార్దుడు ఒక దాస్త్ప్పతుర డు. ఆయన తలిు గారు చినితనంనుంచీ బ్రగా ఐశేర్ావంతులయి బ్రర హమణుల ఇంితలో ఊడిగం చేసేది. వ్యళీ 

ఇలుు  తుడవడం, వ్యళీ గినెిలు ోమడం, ఆవులకు పాలు ప్పత్తకి పెతత డం మొదలగు ప్నులు చేసేది. తలిు  ఎకకడికి వెడితే ఎకకడికి 

వెళ్ళీపోతూ ఉండేవ్యడు. ఈ ప్పలు వ్యడు బ్రర హమణుల ఇంితలో త్తరుగుతునాిడు. వ్యరు వేదవేదాంగములను చదువుకునివ్యరు. ఆ ఇంితకి 

వరి్దకాలంలో అటుగా వెళ్ళీపోతూ కొంతమంది సనాాస్లు చాతుర్దమసామునకని వచాిరు. వసేత  అమమోపాటు ఈ ప్పలు వ్యడు కూడ అకకడ 

ఉనాిడు. రోజూ ’నీవు ఉదయముననే సాినం చేసేసి, వ్యళీకి పీట్లు వెయాడం, దర్దభసనములు వెయాడం, వ్యళీ మడిబట్ట లు 

తీస్కుర్దవడం, ఇటువంిత ప్నులు చేసూత  ఉండవలసినది’ అని యజమాని ఈ ప్పలు వ్యనికి చపాాడు. 

దాస్త్ ప్పతుర డైన నార్దుడు రోజూ సాినంచేసి వ్యళీ మడిబట్ట లు తీస్కువచిి అకకడ పెడుతూ ఉండేవ్యడు. వ్యళ్ళీ సనాాస్లు. సనాాస్లు 

అంటే లోకం అంతటా ప్ర్బర హమమును చూసేవ్యళ్ళీ. వ్యళ్ళీ ఆ ప్పలు వ్యని దాస్త్ప్పతుర నిగా చూడలేదు. అయిదు సంవతార్ముల ప్పలు వ్యడు 

తమకు చేస్త ని సేవచూసి వ్యరు త్తనగా మిగిలినటువంిత ఉచిిష్ట మును నార్దునికి ఇచేివ్యరు. వ్యళ్ళీ మహాభాగవతులు. వ్యళ్ళీ త్తనగా 

మిగిలినటువంిత భాగవతమ్ శేష్మును త్తనేవ్యడు. ఆ వచిిన సనాాస్లు పదాుని లేవడం, భగవంతుడిని అర్ిన చేస్కోవడం, 

వేదవేదాంగములు చదువుకోవడం, వ్యితని గూరి చర్ి చేస్కోవడం, మధాాహిం అయేసరకి భగవంతుని సమరసూత  సంోష్ంో పాట్లు 

పాడుతూ నాట్ాం చేయడం చేసూత  ఉండేవ్యడు. ఆఖ్రుకి చాతుర్దమసామ్ అయిపోయింది. వ్యళ్ళీ వెళ్ళీపోతునాిరు. వ్యళ్ళీ వెళ్ళీపోతూ 

ప్పలు వ్యడయిన నార్దుని ప్పలిచి –  

అప్చార్ంబులు లేక నితాప్రచర్దాభకిి యుకిుండనైె 

చప్లతేంబును మాని నే గొలువగా సంపీర తులై వ్యరు ని 

ష్కప్ట్తేంబున దీనవతాలతో గారుణా సంయుకిులై 

యుప్దేశించిర నాకు నీశేర్ర్హసోాదార్విజా్ఞనమున్!! 

ఆ ప్పలు వ్యనికి ఏమీ తెలియకపోయినా, ఏ తాప్తర యం లేకుండా మనస్ాలో వ్యళీమీద ఉని అపార్మయిన భకిిచేత అతడు వ్యరని 

సేవించగా – వ్యర్ందరు కూడ కారుణాము అని చప్ాడానికి కూడ వీలు లేదు – మికికలి వ్యతాలా చితత ముో నార్దుని వ్యళ్ళీ ప్కకన 

కూరోిబటుట కుని వ్యనికి కృష్ు  ప్ర్మాతమమీద దాేదశాక్షరీ మహామంతర మును ఉప్దేశంచేసి ప్ర ణవోప్దేశం చేసేసి ఆ ప్పలు వ్యనిని ఈ 

లోకమునందు మాయ ఎల్ప ఉంటుందో, సతాం ఎల్ప ఉంటుందో చప్రాశారు. ఇంతకాలం అటువంిత వ్యరని సేవించి, సేవించి ఉండడంఅలన 



నార్దునికి సతుారుష్ సాంగతాం కలిగింది.  

సతాంగతేే నిసాసంగతేం – నిసాంగతేే నిరోమహతేం! 

నిరోమహతేే నిశిలతతత ేం – నిశిలతతేత ే జీవనుమకిిుః!! 

అటువంిత సతుారుష్యలో త్తర్గడం వలన హృదయం అంతా ప్రశుదిి అయిపోయింది. వెంట్నే ఈయనకు మనస్లోకి అందేసింది. 

చాతుర్దమసాం అయిపోయింది. ఆ సనాాస్లు వెళ్ళీపోయారు. తాను లోప్ల ఆ శీరమనాిర్దయణుని తలుచుకొని పంగిపోతూ రోజూ అమమో 

వెళ్ళీవ్యడు. ఒకరోజు చీకితప్డిపోయిన తరువ్యత గృహయజమానులయిన బ్రర హమణులు ఆమెను ప్పలిచి ’పెర్ట్లు కి వెళ్ళీ ఆవులపాలు ప్పత్తకి 

ప్టుట కునిర్ద’ అని చపాారు తలిు ని. ఆ తలిు  ఆవుల పాలు ప్పతుకుదామని వెళ్ళీంది. అకకడ ఒక పెదా తార చుపాము ప్డుకుంది ఆవిడ 

చూడకుండా పర్పాటున దానిమీద కాలువేసింది. తార చుపాము ఆవిడని కరచేసింది. తలిు  చచిిపోయింది. అప్పాడు ప్పలు వ్యడు అనుకునాిడు 

– ’ అమమయా, నాకు ఉని ఒకే ఒక బంధ్ం తెగిపోయింది. అమమ అనిది ఒకరి ఉండడం వలన నేను ఈ ఇంట్లు  అమమోపాటు త్తర్గవలసి 

వచిింది. ఇప్పాడు నేను సేేచాావిహారని. అంతా ఈశేరుణిు  చూసూత  వెళ్ళీపోతాను” అని వెళ్ళీపోయాడు. అల్ప వెళ్ళీపోయి చివర్కు ఒక 

మహార్ణాంలోకి వెళ్ళీపోయాడు. అకకడ పెదాప్పలులు త్తరగుతునాియి. కూర ర్సర్ాములు త్తరగుతునాియి. ఆయన అనుకుంటునాిడు – 

’నాకు ఏమిితభయం! ఈలోకం అంతటానిండి నిబ్ధడీకృతమయి శాసించే కారుణామూరి అయిన శీరమనాిర్దయణుడు ఇకకడ ఉనాిడని 

వ్యళ్ళీ నాకు చపాారు. ఇకకడ నా సాేమి ఉండగా నాకు ఏ ఆప్ద జర్గదు’ అనుకునాిడు. ఆ సమయంలో అతనికి విప్రీతమయిన దాహం 

వేసింది. అకకడ ఒక మడుగు కనబడింది. అకకడ నీళ్ళీ తాగి సాినంచేసి ’ఇకకడ నాసాేమి ఒకసార నాకు సాకార్ంగా కనప్డితే బ్రగుండును’ 

అని ఒక ర్దవిచటుట  కిర ందకూరుిని దాేదశాక్షరీ మంతర మును తదేకంగా ధాానం చేస్త నాిడు. 

అల్ప ధాానం చేస్త ంటే లీల్పమాతర ంగా ఒక మెరుప్పల్ప శీరమనాిర్దయణుని దర్శనం అయిందొ. పంగిపోయి పైెనుంచి కిర ందకి మెరుప్పను 

చూసినటుు  చూశాడు. అంతే! సాేమి అంతరి్దనం అయిపోయారు. అప్పడు అశరీర్వ్యణి వినప్డింది. ’ఈజనమలో సతుారుష్యలో త్తరగిన 

అదృష్ట ంచేత, వ్యళీ మాట్లు ప్ితట ంచుకుని కార్ణంచేత, నీకు లీల్పమాతర  దర్శనం ఇచాిను. నీవు చూసిన రూప్మును అల్ప బ్రగా 

చూడాలి అని కోరుకుంటూ, నువుే నా గురంచే చప్పాకుంటూ, నా గురంచే పాడుకుంటూ, నా గురంచే మాటాు డుకుంటూ త్తరగి త్తరగి 

దేహధ్ర్దమనిి అనుసరంచి ఒకరోజున ఈ శరీర్మును వదిలేసాత వు. అల్ప అదిలేసిన తరువ్యత నినుి గుప్త ంగా ఉంచుతాను. ఒకనాడు నీవు 

సాకిాతుత గా బర హమదేవుని కుమారుడిగా జనిమసాత వు. ఆనాడు నీకు ’మహత్త’ అనే వీణను బహూకరసాత ను. దానిమీద నార్దయణ సోత తర ం చేసూత  

సేేచాగా లోకములయందు విహరసాత వు. నీకీ కానుకను ఇస్త నాిను’ అనాిడు శీరమనాిర్దయణుడు. 

’ఆనాడు శీరమనాిర్దయణునిి దర్శనం చేసూత  దేశమంతటా త్తరగి సాేమి గురంచి చప్పాకుని, చప్పాకుని దేహధ్ర్మం కనుక ఒకనాడు ఈ 

శరీర్ం వదిలిపెటేట శాను. వదిలిపెటేట సి సంోష్ంగా బర హమగార దగగ ర్కు వెళ్ళీపోయాను. మళ్ళీ కల్పాంతం అయిపోయిన తరువ్యత నార్దయణుని 

నాభికమలంలోంచి మర్ల చతురుభజ బర హమగారు సృషిట ంప్బడాారు. మొట్ట మొదట్ ప్ర జ్ఞప్తులను సృషిట ంచినప్పాడు చతురుమఖ్ బర హమగారు 

ననుి సృషిట ంచారు. నాకు ’మహత్త’ అను వీణను ఇచాిరు. ఆ వీణ సర్ేకాలములయందు భగవంతునికి సంబంధించిన సోత తర మే 

ప్లుకుతుంది. నేను ఆ నార్దయణ నామము చప్పాకుంటూ లోకములనంతటా సేేచాగా త్తరుగుతూ ఉంటాను. నేను వైెకుంఠమునకు 

వెళతాను. సతాలోకమునకు వెళతాను. కైల్పసమునకు వెళతాను. ఏ ఊరుప్డితే ఆ ఊరు వెళ్ళీపోతాను. ఎకకడికి వెళ్ళీనా లోక 

సంకిేమమును ఆవిష్కరసాత ను. భగవంతుని శకిి గురంచి మాటాు డతాను. అదితప్ా మర్చకిత నాకు ర్దలేదు. 

వ్యాసా, నేను ఇవ్యేళ్ళట కి ఇంతిత వ్యడిని ఎందువలు  అవగలిగాను? ఒకనాడు దాస్త్ప్పతుర డనయిన నాకు నలుగురు సనాాస్లు ఉప్దేశించిన 

జా్ఞనము ఇవ్యేళ ననీిసిిత్తకి తెచిింది. రండవజనమలో నార్దుడను అయిపోయాను. నీవు భాగవతమును, భగవతకథను చప్ాగలిగితే 

వినివ్యడు ఉతత ర్జనమలో ఎందుకు మహాజా్ఞని కాలేడు? ఎందుకు భకిుడు కాలేడు? అందుకని నీవు భగవదభకిి గురంచి చప్ావలసింది. 

దురోాధ్న ధ్ృతర్దష్యట రలగురంచి ఎందుకు చప్పతావు? చప్ాకపోయినా ప్ర జలకందర్కు వ్యరని గురంచి తెలుస్. అందుకని భకిి గురంచి 

చప్పా. భకిికి ఆలవ్యలమయిన భాగవతమును ర్చించు’ అనాిరు. 

అనగా ఆనాడు మహానుభావుడు వ్యాసభగవ్యనుడు నార్దుని మాట్లు విని పంగిపోయి ’నార్దా ఎంతగొప్ామాట్ చపాావయాా!ఇప్పాడు 



నేను భగవంతుని గురంచి, భగవంతుడి విశేష్ముల గురంచి, ఈ బర హామండముల ఉతాత్తత గురంచి, ఆయనను నముమకుని భాగవతుల 

గురంచి, ఈశేరుడు వ్యళీవెంట్ ప్రుగెత్తత నటువంిత వృతాత ంతముల గురంచి నేను ర్చన చేసాత ను. ఇది ఎవరు చదువుతారో, ఎవరు వింటారో 

వ్యళ్ళీ నీవు తరంచిపోయినటుు  తరంచిపోతారు. అటువంిత భాగవతమును ర్చన చేయడం పార ర్ంభిస్త నాిను’ అని ఆచమనం చేసి కూరుిని 

వ్యాసభగవ్యనుడు తన ఆశరమంలో భాగవత ర్చన పార ర్ంభం చేశారు. 

వేదవ్యాస్డిని నార్దభగవ్యనుడు పార రి్నచేసేత  ఆయన సలహామేర్కు వ్యాస్డు తన ఆశరమంలో భాగవతమును ర్చించడం పార ర్ంభంచేశారు. 

దానిని మన అదృష్ట వశాతుత  మన తెలుగువ్యర్యిన పోతనామాతుాలవ్యరు ఆంధ్రీర కరంచారు. 

శార్దనీర్దేందు ఘనసార్ ప్టీర్ మర్దళ మలిు కా  

హార్ తుష్ఠర్ ఫేన ర్జతాచల కాశ ఫణీశ కుంద మం 

దార్ స్ధాప్యోధి సితతామర్ సామర్ వ్యహినీ శుభా 

కార్త నొప్పా నినుి మదిగానగ నెనిడు గలుగ  భార్తీ!! 

అని పోతనగారు ఆ శార్దాదేవిని సోత తర ం చేసి ఆంధ్రీర కరంచడం పార ర్ంభం చేసేత  మహానుభావుడికి అలవోకగా ప్డిపోయాయి ప్దాలు. ఒక 

అదుభతమయిన ఆంధ్రీర కర్ణం ఆ రోజున జరగింది.  

అటువంిత భాగవతంలో శౌనకాది మహరిులందరు కూడ దీర్ఘ సతర యాగం చేస్త నాిరు. సతర యాగము అనే యాగము ఒక విచితర మయిన 

యాగము. దీర్ఘ సతర యాగం అంటే చాల్పకాలం పాటు కొనసాగ్వ యాగం. దానిని నైెమిశార్ణాంలో చేశారు. ఎవరు ఋత్తేకుకలుగా ఉంటారో 

వ్యర్వ యజమానులుగా కూడా ఉంటే దానిని సతర యాగము అని ప్పలుసాత రు. అటువంిత దీర్ఘ సతర యాగం చేస్త నాిరు. దానికి అనువయిన 

ప్ర దేశంగా నైెమిశార్ణామును నిర్ు యించుకునాిరు. అది విష్యు భగవ్యనుని శకిి ప్ర కితతమయిన కిేతర ము. ఇరుస్ను ఆధార్ము చేస్కుని 

చకరములు త్తరుగుతూ ఉంటాయి. ఇరుస్ విరగిపోతే ఆ బండి ప్నికిర్దదు. సంసార్మునకు ఉండేట్టువంిత నేమి (ఇరుస్) ఏ పార ంతమునందు 

శిధిలం అయిపోయిందో అటువంిత ప్ర్మ ప్వితర మయిన పార ంతమునకు నైెమిశార్ణాము అని ప్రరు. ఆ నైెమిశార్ణాములో చేసిన కర తువు చాల్ప 

విశేష్మయిన ఫలితమును ఇస్త ంది. శీరమహావిష్యు వు అనుగర హమునకు నోచుకుని కిేతర ము. అటువంితచోట్ ఈ దీర్ఘ సతర యాగమును 

చేసినట్ు యితే బ్రగుంటుందని శౌనకాది మహరిులందరు కూడ ఈ యాగమును పార ర్ంభం చేశారు. అకకడికి సూతమహరి విచేిశారు. 

ఒక కోయిల వచిిందనుకోండి – దానిని మనం పాట్ పాడాలని కోరుకుంటాము. ఒక నెమలిని చూసినట్ు యితే అది ఒకకసార ప్పరవిప్పాతే 

బ్రగుండును అనుకుంటాము. ఎందుచేత అంటే ప్పరవిప్పా ఆడుతుని నెమలి అందంగా వుంటుంది. సూతుడు కనప్డినప్పాడు ’అయాా, 

భగవంతుడి గురంచి నాలుగు మాట్లు చప్ాండి’ అని అడగకపోతే అల్ప అడగని వ్యడు చాల్ప అదృష్ట వంతుడు. సూతుడు 

ప్పర్దణవ్యజామయము అంతా తెలిసి ఉనివ్యడు. అటువంితవ్యడు వచిినప్పాడు ఆయన దగగ ర్ ప్పర్దణములలో ఉండే విశేష్ములను, 

హరకథామృతమును తెలుస్కొని గోర ల్పలి. 

అందుకని శౌనకాది మహరిులు సూతుడిని అడిగారు – ’అయాా, నీవు రోమహరి్ణుని కుమారుడవు. నీకు ప్పర్దణములలో ప్ర త్తపాదింప్బడిన 

విష్యములు అనీికూడా తెలుస్. శుకబర హమచేత ప్ర వచనము చేయబడి భాగవతము నీకు కర్తల్పమలకము. అందులో హరనామములు, 

హరభకిి, హరకథామృతము, విశేష్ంగా ప్ర వచనం చేయబడాాయి. ఏ భగవంతుని గుణములు వినడం చేత వేర్చకసార ప్పట్ట వలసిన అవసర్ము 

కలుగదో, ఏ భగవదభకిికి సంబంధించిన కథలను వినితీర్దలో, అటువంిత విష్యములను కలిగి ఉని గర ంథము భాగవతము. అటువంిత 

ప్పర్దణమును మాకు వివరంచవలసినది. అసలు జనమనెతత వలసిన అవసర్ంలేని ప్ర్మాతమ కృష్ు భగవ్యనుడిగా ఎందుకు జనిమంచాడు? 

అందునా వస్దేవునికి కుమారుడిగా ఎందుకు జనిమంచాడు? అనిి అవతార్ములలో వచిినటుు గా కాకుండా అరి్ర్దత్తర వేళ కార్దగార్ంలో ఆ 

దేవకీ వస్దేవులకు ఎందుకు జనిమంచాడు? కంస్డిని ఎందుకు వధించాడు? తాను వచిిన అవతార్ ప్ర యోజనమును నెర్వేర్ిడంలో అంత 

విడంబము చేసూత , అంతకాలంపాటు భూమిమీద తాను ఉండి శతుర సంహార్ం చేసి జర్దసంధ్రడివంిత ర్దక్షస్లను సంహరంచడంలో చాల్ప 

ఆశిర్ాకర్మయిన లీల ప్ర దరశసాత డు భగవ్యనుడు.’ 

’కనుిలు తెరువని కడు చినిిపాప్డై దానవి చనుబ్రలు దార వి చంపె’ 



’కనురప్ా పైెకతత డం కూడా సరగాగ  చేతకాని వయస్ాలో ఉని కృష్ు ప్ర్మాతమ పూతన పాలుతాగి పూతనాసంహార్ం చేశారు. అటువంితవ్యడు 

జర్దసంధ్రడికి ప్దిహేడుమారుు  అవకాశం ఇచాిడు. ప్దిహేడుమారుు  జర్దసంధ్రడు దండత్తత  వచాిడు. ప్దిహేడుమారూు  జర్దసంధ్రడిని ఓడించి 

వదిలేశాడు తప్ా చంప్లేదు. ప్దాెనిమిదివ మారు జర్దసంధ్రడు దండత్తత  వచాిడు కృష్యు డు పారపోయాడు. యుదింలో జర్దసంధ్రడిని 

నిరజ ంచలేదు. కృష్ు  లీలలు చాల్ప ఆశిర్ాంగా ఉంటాయి. ఇంతమంది ర్దక్షస్లను మటుట పెితట నవ్యడు జర్దసంధ్రడిని మటుట పెట్ట లేడా? 

జర్దసంధ్రడు కనప్డినప్పాడు ఎందుకు పారపోయాడు? ఈ లీలలు మాకు వినిప్పంచవలసింది ఎనిి కోట్ు  జనమములనుండియో భగవంతుని 

కథను విసమృత్తపందడం చేత మేము మళ్ళీ మళ్ళీ అనేక యోనులయందు త్తరుగుతునాిము. ఇనాిళీకు మాకు భాగవతకథా శర వణం చేసే 

అదృష్ట ం ప్ితట ంది. అందుచేత మహానుభావ్య, శుకమహరిీ! ఆ భగవతకథలను కలిగినటువంిత అమృత సేరూప్ము కనుక దానికి 

భాగవతము అని ప్రరు. 

 

 



భగవంతుని అవతార్ములు: 

ప్ర్మాతమ నీవు గురిుప్డితే ఇర్వైెరండు రూప్ములు ప్ర ధానమయినవిగా వచాిడు. ఆ ఇర్వైెరండు రూప్ములు గురంచి వింటే నీకు 

ఈశేరుడు ఎంత ఉప్కార్ం చేశాడో అరి్ం అయిపోతుంది.” అనాిడు సూతుడు. అల్ప ఎకకడ వచాిడో చప్ామని శౌనకాది మహరిులు 

ప్ర్మానందంో అడిగారు. 

అప్పడు ఆయన అనాిరు – ’కిీర్సాగర్మునందు శయనించి లోకుల అనిి విష్యములను యోగనిదర లో తెలుస్కుంటుని మూరిగా 

శంఖ్చకర గదాధ్రుడై నాభికమలమునుండి చతురుమఖ్ బర హమగారు ప్పట్ట గా, ’కదిలిన బ్రహుప్దంబుల కంకణ ర్వముసూప్’ అంటారు 

పోతనగారు – ఇల్ప చేతులు కదులుతుంటే ఆయన వేస్కుని మణికంకణములు ధ్ేనిచేస్త ంటే, ఆయన పాదమును లకిీమదేవి 

ఒతుత తునిప్పాడు ఆ పాదములకు పెటుట కుని నూప్పర్ముల ధ్ేని కలుగుతుంటే, ప్చిని పీతాంబర్ము కటుట కొనివ్యడై, తెలు ిత శంఖ్మును 

చేత్తలోప్టుట కొని, కుడిచేత్తలో చకర ం ప్టుట కొని, గద ప్టుట కొని, ప్దమం ప్టుట కొని, శేష్యని మీద ప్డుకుని ఆ శీరమహావిష్యు వు వునాిడే 

శీరమనాిర్దయణుడు – ఆ శీరమనాిర్దయణుడు ఈ లోకమంతితకీ ప్ర ధానమయిన సాేమి. అటువంిత సాేమి, ఆ నార్దయణ తతత ేము, ఆ 

నార్దయణమూరి అందరకీ గోచర్మయేావ్యడు కాదు. ప్ర త్తవ్యడి మాంసనేతర మునకు కనప్డడు. అది ఎవరో యోగులు – జీవితములలో మాకు 

స్ఖ్ములు అకకర్వు దని తలచివవ్యరైమ్ ఇందిర యములను గెలిచినవ్యరై తప్స్ాచేసి కొనిివేల జనమలు భగవంతునికోసం ప్రతప్పంచిపోయిన 

మహాప్పరుష్యలు, ఎకకడో ధాానసమాధిలో ఈశేర్దర్శనం చేస్త నాిరు. అది మొట్ట మొదిత తతత ేం. అది ఉనిది. దానిలోంచి మిగిలినవి 

అనీి వచాియి. అది అవతార్ము కాదు. అది ఉని ప్దారి్ము. అది మైెనము. ఇప్పడు ముదాకితట  దాంట్లు ంచి ఎనిి బొమమలయినా 

చేయవచుి. 

అసలు ఉనిది ఏది? నార్దయణుడు. ఈ సృషిట  జర్గడానికి నార్దయణుని నాభికమలంలోంచి మొదట్ వచిినది చతురుమఖ్ బర హమగారు. 

నాలుగు ముఖ్ములో వేదం చప్పతూ శీరమనాిర్దయణుడు చప్పాన ఆజా ప్ర కార్ం సృషిట చేసిన వ్యడవడో అది మొట్ట మొదిత అవతార్ం. 

ఆయనే చతురుమఖ్ బర హమగారు. 

ఆ చతురుమఖ్ బర హమగార తరువ్యత వచిిన అవతార్ం ఈ భూమినంతితనీ తీస్కువెళ్ళీ తనదిగా అనుభవించాలనే లోభబుదిిో ప్ర వరించిన 

హిర్ణాాకిుని వధించడానికి వచిిన యజా వర్దహమూరి రండవ అవతార్ము.  

మూడవ అవతార్ము – సంసార్మునందు బదిులై, కర్దమచర్ణం ఎల్ప చయాాలో తెలియక కామమునకు, అరి్మునకు వశులైపోయిన 

లోకులను ఉదిరంచడం కోసమని చతురుమఖ్ బర హమగారలోంచి పైెకివచిిన మహానుభావుడైన నార్దుడు. 

బర హమగారోపాటు వచిినవ్యరు సనకసనందనాదులు. నార్దుని అవతార్ం తరువ్యత వచిినది సాంఖ్ాయోగం చప్పానటువంిత కప్పలుడు. 

విశేష్ంగా వేదాంతతతత ేమునంతితని చపాాడు. కప్పలుని అవతార్ము తరువ్యత వచిిన అవతార్ము దతాత వతార్ము. దతాత తేర యుడై 

అనసూయ అత్తర  – వ్యరదారకి జనిమంచి మహాప్పరుష్యడై, సృషిట కరి్, సిిత్తకరి్, ప్ర ళయకరి్ అయిన బర హమవిష్యు  మహేశేరుల తతత ేముో 

కూడినవ్యడై జా్ఞన ప్ర బోధ్ంచేసి ప్ర హాు దాదులను ఉదిరంచిన అవతార్ము ఏది ఉనిదో అది దతాత తేర యసాేమి వ్యర అవతార్ము. కప్పలుడు 

దతుత డు అయిపోయిన తరువ్యత వచిిన అవతార్ము యజా్ఞవతార్ము. యజాుడు అనే రూప్ంో సాేమి ఆవిర్భవించాడు. 

ఆ తరువ్యత్త అవతార్మునకు వచేిట్ప్ాితకి ఋష్భుడు అనే ప్రరుో మేరుదేవి, నాభి అనబడే ఇదార వాకిులకు సాేమి ఆవిర్భవించారు. 

తరువ్యత ఈ భూమండలమును ధ్ర్మబదింగా ప్రపాలించడానికి చకర వరి రూప్ంలో ఉదభవించమని భకిులు అందరు పార రి్నచేసేత  

ప్ృథుచకర వరిగా ఆవిర్భవించాడు. ఆ రోజున భూమినంతితనీ గోవుగా మారి ప్ృథుచకర వరి ఓష్ధ్రలను ప్పండాడు. 

తరువ్యత వచిినది మతాాావతార్ము. మతాాావతార్ములో సతావర తుడు అనబడే ర్దజు ర్దబోయే కాలములో వైెవసేతమనువుగా ర్దవ్యలి. 

ప్ర ళయం జరగిపోోంది. సముదర ములనీి పంగిపోయి కలిసి పోయాయి. భూమి అంతా నీితో నిండిపోయింది. ఇక ఉండడానికి ఎకకడా 

భూమిలేదు. అప్పాడు ఈ భూమినంతితనీ కలిప్ప ఒక ప్డవగా చేసి తాను మతాామూరిగా తయార్యి పెదాచేప్గా మార తనకు ఉండే ఆ 

మూప్పకి ఈ ప్ృథివిని ప్డవగా కటుట కుని అందులో సతావర తుణిు  కురోిబితట  లోకములనీి ప్ర ళయంలో నీితో నిండిపోతే ఆ ప్డవను ల్పగి, 

ప్ర ళయానిి దర్శనం చేయించి వైెవసేత మనువుని కాపాడిన అవతార్ము మతాాావతార్ము. 



తదనంతర్ము కిీర్సాగర్మథనం జరగింది. అందులో లకిీమదేవి ప్పడుతుంది. లకిీమకళాాణం జరుగుతుంది. లకిీమకళాాణఘట్ట మును ఎవరు 

వింటారో వ్యళీకి కొనిికోట్ు  జనమలనుండి చేసిన పాప్ము వలన అనుభవిస్త ని దరదర ం ఆరోజుో అంతమయిపోతుంది. లకిీమదేవి సంపూర్ు  

అనుగర హం కలుగుతుంది. కిీర్సాగర్మథన సమయంలో మందర్ప్ర్ేతం కిీర్సాగర్ంలో మునిగిపోకుండా సాేమి కూర్దమవతార్ం 

ఎతాత డు.కూర్దమవతార్ం వచిిన తరువ్యత వచిిన అవతార్ం మోహినీ అవతార్ం దేవతలకు, దానవులకు మోహినీ సేరూప్ంో 

అమృతమును ప్ంచిపెటాట డు. మోహినీ అవతార్ము తరువ్యత వచిినటువంిత అవతార్ము నర్సింహావతార్ము. ఈ అవతార్ములో సాేమి 

హిర్ణాకశిప్పడిని వధించాడు. 

నర్సింహావతార్ము తరువ్యత వచిిన అవతార్ము వ్యమనావతార్ము. ఇప్పాడు చప్పాకుంటుని అవతార్కర మము మనువుల కాలగత్తని 

బితట  చప్పాకుంటూ వెళీడం జరుగుోంది. ఆ రోజున సాేమి పితట వ్యడై బలిచకర వరి దగగ ర్ అరించాడు. వ్యమనమూరి కథ వింటే ఆ ఇళీలోు  

జరగిన శుభకార్ాములు వైెదికంగా ప్రపూరి చేయకపోయినా, తదాినం సరగా పెట్ట కపోయినా, తదాోష్ం నివ్యరంచి ఆ కార్ాం పూర్ు ం 

అయిపోయినటుు గా అనుగర హించేసాత డు. అంత గొప్ాకథ వ్యమనమూరి కథ. 

వ్యమనావతార్ము తరువ్యత వచిిన అవతార్ము ప్ర్శుర్దమావతార్ము. గండర గొడాలి ప్టుట కుని ఇరువత్త ఒకకసారుు  భూప్ర దకిిణం చేసి 

క్షత్తర యులను సంహరంచాడు. ప్ర్శుర్దమావతార్ము తరువ్యత వచిిన అవతార్ము వ్యాసావతార్ము. 

కలియుగంలో జనులు మందబుదిులై ఉంటార్ని వేదవిభాగం చేసి ఉదార్ముగా ప్దునెనిమిది ప్పర్దణములను వెలయించిన 

మహానుభావుడుగా వ్యాస్డై వచాిడు. 

వ్యాసావతార్ము తరువ్యత వచిిన అవతార్ము ర్దమావతార్ము. ర్దమావతార్ములో సముదర మునకు సేతువుకితట  దశకంఠుడయిన 

ర్దవణాస్రుణిు  మరాంచి ధ్ర్మసంసిాప్న చేసి లోకులు ధ్ర్మముో ఎల్ప ప్ర వరించాలో నేరాన అవతార్ము ర్దమావతార్ము. 

ర్దమావతార్ము తరువ్యత వచిిన అవతార్ము బలర్దమావతార్ము. 

బలర్దమావతార్ము తరువ్యత వచిిన అవతార్ము కృష్ఠు వతార్ము. 

కృష్ఠు వతార్ము తరువ్యత వచిిన అవతార్ము బుదిావతార్ము. దశావతార్ములలో బుదిావతార్ము కలియుగ పార ర్ంభమునందు 

కీకట్దేశము అనబడు మగధ్ సామార జామునందు దేవతలప్ట్ు  విరోధ్భావనో వుని ర్దక్షస్లను మోహింప్చేయడానికి వచిిన 

అవతార్ము. మీరు అనుకుంటుని వేర్చక బుదిావతార్ము గురంచి వ్యాస్డు ప్ర సాత వన చేయలేదు. 

బుదిావతార్ము తరువ్యత వచేి అవతార్ముగా వ్యాస్డు నిరి్దరంచిన అవతార్ము కలికఅవతార్ము. కలికఅవతార్ము ఇప్పాడు మనం 

చప్పాకుంటునిటుు గా కలియుగం ప్ర థమపాదంలో వసోత ందని వ్యాస్డు చప్ాలేదు. కలియుగం అంతం అయిపోయేముందు యుగసంధిలో 

కాశీమర్దేశంలో ఉని విష్యు యశుడు అని ప్పలవబడే ఒక బ్రర హమణుడి కడుప్పన సాేమి ఆవిర్భవిసాత రు. ఆయన అవతార్ం ర్దగానే 

సవికలాసమాధిలో ఉని యోగులందరూ పైెకిలేసాత రు. అప్పడు ఖ్డగ మును చేతప్టుట కొని తెలు ిత గుర్ర ంమీద కూరుిని ప్ర జలను పీడించి 

ధ్నవంతులయేా ప్రపాలకులనందరని సంహరసాత రు. యుగాంతం అయిపోతుంది. మర్ల కొర తత  యుగం పార ర్ంభమవుతుంది. కలిక అవతర్ం 

యుగసంధిలో వస్త ంది. 

ఇల్ప ఇర్వైె రండు అవతార్ములను సాేమి స్త్ేకరంచబోతునాిరు. దీనిని వ్యాస్డు ఎప్పాడు చప్పత నాిరు? కృష్ఠు వతార్ పార ర్ంభమునందు 

భాగవతమును ర్చిస్త ని సమయంలో భూతభవిష్ాదేరి్మాన కాలజా్ఞనము ఉనివ్యడు కాబితట  వ్యాస్డు ఈ విష్యములను 

చప్ాగలుగుతునాిడు. వ్యాస్డు అంటే సాకిాతుత  నార్దయణుని అంశ. మహానుభావుడు. ఇల్ప సాేమి ఇర్వైె రండు అవతార్ములలో 

విజయం చేస్త నాిరు. అయితే అవతార్ములు ఈ ఇర్వైె రండేనని మీరు అనుకుంటే పర్పాటు ప్డినటేు ! కొనిి ప్ర ధానమయిన విష్యములు 

మాతర మే ప్ర సాత వన చేయబడాాయి. 

’అజ్ఞయమానో బహుధావిజ్ఞయతే” ఆయనకు అసలు ఒక రూప్మును తీస్కోవలసిన అవసర్ం లేదు. అటువంిత సాేమి ఈ కంితో 

చూడడానికి వీలయిన రూప్మును పందాడు. దేనికోసం? ఆయనే చపాారు. 



“ప్రతార ణాయ సాధూనాం వినాశాయచ దుష్కృతాం 

ధ్ర్మసంసిాప్నారి్దయ సంభవ్యమి యుగ్వయుగ్వ!! 

 

భగవంతుని అనిి అవతార్ములూ గొప్ావే. అందునా కృష్ఠివతార్ము చాల్ప గొప్ా అవతార్ము. ’కృష్ు స్త  భగవ్యన్ సేయం’ – అందుకే 

భాగవతమునకు ’జయ’ అని వింతయైన ప్రరు ఉంది. అందుకని భాగవతం చబ్ధతే –  

’నార్దయణం నమసకృతా నర్ంచైవ నరోతత మమ్! 

దేవీం సర్సేతీం వ్యాసం తో జయముదీర్యేత్!!’ అంటూ ఉంటారు. 

నర్నార్దయణులు కూడా నార్దుని అవతార్ం తరువ్యత వచిిన అవతార్ ప్పరుష్యలు. అందుకని ఈ నర్నార్దయణావతార్ములో సాేమి 

ఆవిర్భవించినప్పాడు లోకమునకంతితకి తప్స్ా అంటే ఎల్ప ఉంటుందో, మం రో ప్దేశం అంటే ఎల్ప ఉంటుందో చూప్పంచారు 

మహానుభావులు. అటువంిత అవతార్ సంప్త్తత  కలిగిన ఈశేరుడు ఏ అవతార్ములో ఉనాి ధ్ర్మప్ర భోదము చేసాత డు. 

’కృష్ఠు వతార్ం ప్రపూర్ు మయిన అవతార్ం. అందుకే మనం ’కృష్ు ం వందే జగదుగ రుమ్’ అంటాము. జగదుగ రువయిన కృష్యు డికి నమసకరసేత  

అజా్ఞనం పోతుంది. ఇకకడే ఇప్పాడే ర్కిిసాత డు. కృష్యు డిని నముమకుని వ్యడికి ర్క్షన కలగకపోవడం అనిది ఉండదు. అజా్ఞనం పోకపోవడం 

అనిది ఉండదు. ఆయన గురువైె అజా్ఞనమును పోగొడతాడు. ఈశేరుడై మీకష్ఠట నిి పోగొడతాడు. తండిర యై మిమమలిి కాపాడతాడు. 

తలిు యై మిమమలిి ఆదుకుంటాడు. ఇనిి చేయగలిగినటువంిత అవతార్ం ప్రపూర్ు మయిన కృష్ఠు వతార్ం. కృష్ఠు వతార్మునకు 

సంబంధించిన ఒక విశేష్మును మీకు చప్పతాను వినండి’ అనాిడు సూతుడు శౌనకాది మహరిులో.  

అశేతిామ ప్ర్దభవము 

పూర్ేకాలంలో కురుకిేతర  యుదిం అంతా అయిపోయిన తరువ్యత ఆ కురుకిేతర  యుదిభూమిలో ఇంకా శిబ్ధర్ములలో అందరు ప్డుకొని 

నిదర పోతునాిరు. పాండవులు కూడా ఉప్ పాండవులో కలిసి నిదర పోతునాిరు. ద్రర ప్దీదేవి నిదర పోోంది. కుంతీదేవి నిదర పోోంది. కౌర్వులు 

అందరూ మర్ణించారు. భీముడిచేత తొడలు విర్గగొట్ట బడిన దురోాధ్నుడు యుదిభూమిలో ఒకచోట్ కుప్ాకూలిపోయి మర్ణము కోసమని 



ఎదురుచూసూత  ఉనాిడు. ఈ సమయంలో అశేతిామకి ఆగర హం వచిింది. దురోాధ్నుని సైెనామునకు అంతితకీ కలిగిన ఆప్ద, 

దురోాధ్నునికి కలిగిన ఆప్ద చూసి అశేతిామకి విప్రీతమయిన బ్రధ్, ఆవేశము కలిగాయి. కలిగి చేయర్దని ప్ని ఒకిత చేయడానికి 

నిశియించుకునాిడు. ఉప్పాండవులను సంహరసాత ననాిడు. 

ఉప్పాండవులు అంటే పాండవులయిన ధ్ర్మర్దజ భీమ అరుజ న నకుల సహదేవులకి ద్రర ప్దియందు జనిమంచిన కుమారులు. వ్యరు 

అయిదుగురు. ఆ అయిదుగురు కుమారులు కూడా కురుకిేతర ంలో యుదిం చేశారు. యుదిం చేసి ఒకనాిత ర్దత్తర  అందరూ అలిసిపోయి బ్రగా 

నిదారోు  ఉనాిరు. నిదర పోతుని సమయంలో అశేతిామ వ్యర శిబ్ధర్ంలో ప్ర వేశించాడు. ప్ర వేశించి నిదర పోతుని ఉప్పాండవుల కుతుత కలు కోసేసి 

అయిదుగురని చంప్రశాడు. అల్ప చంప్పన ప్పదప్ నిశశబాంగా దురోాధ్నుడి దగగ రకి వెళ్ళీ ’నీ పార ణోతకరమము జరగిపోయే వేళ నీకొక శుభవ్యరి్ 

చపాాలని వచాిను. ఉప్పాండవులను సంహరంచాను. ఇప్పాడు ఉప్పాండవులకు వంశము లేదు. పాండవుల తరువ్యత ఇక బ్ధడాలు లేరు. 

అభిమనుాడు యుదిర్ంగంలోమర్ణించాడు. అందుకని ఇప్పాడు పాండవుల వంశము అంతరంచిపోయింది. ఇది నీకు నేను ఇచిిన గొప్ా 

కానుక. ఆ అయిదుగురని చంప్రశాను’ అని చపాాడు. 

తెలు వ్యరంది మర్ణించి ఉని కుమారులను ద్రర ప్దీదేవి చూసింది. గుండలు బ్రదుకొని ఏడుసోత ంది. ఏడుస్త ంటే అవతలివైెప్ప మిగిలిన 

యోధ్రడు, ఇటువంిత ప్నిని చయాగలిగిన వ్యడవడో గురిుప్టాట డు అరుజ నుడు. గురిుప్ితట  ఒకమాట్ అనాిడు – ’నేలమీదప్డి పరు గుండలు 

బ్రదుకొని ఉప్పాండవుల కోసం ఇంత ఏడుస్త నాివు కదా ద్రర ప్దీ! ఏ నీచుడు నీ కడుప్పన ప్పితట న అయిదుగుర ప్పలు ల శిర్స్ాలు ఖ్ండించాడో 

ఆ దుర్దమరుగ ని శిర్స్ా ఖ్ండించి తెచిి నీ పాదములముందు ఉంచుతాను. నీకుడికాలిోనో, ఎడమకాలిోనో ఆ శిర్స్ాను ఒక తనుి తనిి 

నీప్గ తీరుికో’ అనాిడు. 

ప్పమమట్ అరుజ నుడు కృష్ు భగవ్యనుని సార్ధిగా పెటుట కొని అశేతిామని వెంబడించాడు. అరుజ నుడు వచేిస్త ంటే అశేతిామ తన పార ణోతకరమణం 

అయిపోతుంది. తనను చంప్రసాత డని భయంో ప్రుగెడుతునాిడు. ఇల్ప ప్రుగెడుతుంటే పోతనగారు ఒక అందమయిన ఉప్మానం వేశారు. 

తన కుమారి వెంట్ప్డిన బర హమదేవుణిు  నిగర హించడానికి వెనక తరుముకు వస్త నిితట  ప్ర్మశివుని చేత్తనుంచి పారపోతుని చతురుమఖ్ 

బర హమల్ప ప్రుగెడుతునాిడు అనాిరు. ఎందుకు అంటే అశేతిామ బ్రర హమణ కుమారుడు. దోర ణస్తుడు. ప్రుగెడుతుని దగగ రకి అరుజ నుని 

ర్థం సమీప్పసోత ంది. అశేతిామ ఇక ప్రుగెతత లేకపోయాడు. వెనకనుంచి అరుజ నుని ర్థం వచేిసోత ంది. కృష్యు డు సార్ధ్ాం చేస్త నాిడు. ’ఈ 

ర్థమే, ఈ సార్ధ్ామే, ఈ కవేడే, ఈ సవాసాచే, ఈ కిరీటే, ఈ ధ్నంజయుడే, ప్దాెనిమిది అకిౌహిణుల సైెనామును మటుట పెటాట డు. కాబితట  

ననుి చంప్రసాత డు’ అని ఉప్సంహార్ము తెలియని బర హామసత రమును ప్ర యోగించాడు. లోకమంతా చనిపోయినా ఫర్వ్యలేదు – తానుమాతర ం 

బర త్తకి ఉంటే చాలు అనుకునాిడు. ఇది బ్రర హమణునకు ఉండకూడని బుదిి. అది పగలు గర కుకతూ గొప్ా తేజస్ాో అరుజ నుడి మీదికి 

వసోత ంది. 

అరుజ నుడు వెనకికత్తరగి కృష్యు డివంక చూశాడు. ’మహానుభావ్య, ఎవరు సార్ధ్ాం చేసేత  నేను కురుకిేతర ంలో గెలిచానో, ఏ మహానుభావుడు 

సంసార్ సముదర మునందు ప్డిపోయిన వ్యరని ఉదిరంచడానికి వచిిన దివామయిన నౌకయో, ఎవర అనుగర హం కలగడం చేత మాయ అనబడే 

అవనిక తొలగిపోతుందో, ఎవర అనుగర హం కలగడం చేత పామరుడయినవ్యడు కూడా జా్ఞనమును పంది త్తరగి జనమఎతత డో, అటువంిత నీ 

అనుగర హం వలు  నేను ఇనిిితని సాధించగలిగాను. లోకములనిిితని నిండిపోయి సంకిుభితం చేస్త ని ఈ తేజస్ా ఏమిట్ల నాకు 

తెలియజేయవలసింది’ అని అడిగాడు. 

అడిగితే అప్పాడు కృష్ు భగవ్యనుడు చపాాడు – ’ఉప్సంహార్ము తెలియకపోయినా అశేతిామ బర హామసత రమును ప్ర యోగించాడు. ఇప్పడు ఆ 

బర హామసత రమును నిగర హించడానికి నీవు కూడా బర హామసత రమునే ప్ర యోగించాలి. విడిచిపెటుట ’ అనాిడు. వెంట్నే అరుజ నుడు ఆచమనం చేసి 

అభిమంత్తర ంచి కృష్ు భగవ్యనుడు ఉని ర్థమునకు ప్ర దకిిణం చేసివచిి బర హామసత రమును విడిచిపెటాట డు. ఇప్పడు రండు బర హామసత రములు 

ఒకదానికొకిత ఎదురువచాియి. లోకములనీి తలు డిలిు పోయాయి. ప్ర ళయమే వచేిసిందనుకొని దేవతలు, ఋష్యలు ప్రుగులు 

తీస్త నాిరు. లోకములో ఉని పార ణులనీి కూడ ఉతకంఠను పందాయి. అందరు హడలిపోతునాిరు. లోకములననిిితనీ ర్కిించే సేభావం 

ఉని కృష్ు ప్ర్మాతమను ఆ రోజు లోకం పార రించలేదు. కాని ఆయన అనాిడు – ’ధూరిుడయిన అశేతిామ ప్ర యోగించిన బర హామసత రము మీదకి 



నువుే కూడా బర హామసత రమును ప్ర యోగించావు. వ్యనికి ఉప్సంహార్ము తెలియదు. నిష్ఠకర్ణముగా లోకులు బ్రధ్ప్డకూడదు. రండు 

బర హామసత రములను ఉప్సంహార్ము చేసెయిా’ అనాిడు. రండు బర హామసత రములను అరుజ నుడు ఉప్సంహార్ం చేసేశాడు. 



 



ఉప్సంహార్ం చేసిన తరువ్యత వణికిపోతుని అశేతిామ దగగ రకి వెళ్ళీ వ్యనిని ఒక ప్శువును కితట నటుు  తార ితో కటేట శాడు. కటేట సి ర్థంమీద 

పెటాట డు. పెితట  విప్రీతమయిన వేగంో యుదిభూమి లోనికి వచిి ర్థమును అకకడ నిలబటాట డు. అరుజ నునికి కనుిలు ఎర్ర బడిపోయి 

ఉనాియి. ఎదురుగుండా యమధ్ర్మర్దజు నిలబడినటుు  నిలబడి వునాిడు. అశేతిామ వణికిపోతునాిడు. కృష్యు డు అనాిడు ’అరుజ నా, 

నిదర పోతుని అమాయకులైన ఉప్పాండవులను సంహరంచిన బ్రలఘాతకుడు ఈ అశేతిామ. ఇతనిని బ్రర హమణుడని చూడకు. 

గురుప్పతుర డని చూడకు. సంహరంచు. కుతుత క కత్తత రంచు’ అనాిడు. అరుజ నుడు మారుమాటాు డలేదు. చంప్లేదు.  

ఇకకడ ఉప్నిష్తాార్మును చప్పత నాిడు. దానిని మీరు గురిుప్టాట లి. బర హామసత రమును వెయామంటే వేశాడు. రండు బర హామసత రములను 

ఉప్సంహరంచమంటే ఉప్సంహరంచాడు. కానీ అశేతిామను చంప్మంటే మాతర ం చంప్లేదు.  

తార ితో కట్ట బడిన అశేతిామను ప్శువును ఈడుికళ్ళీనటుు  ద్రర ప్దీదేవి శిబ్ధర్మునకు తీస్కువెళ్ళీ అకకడ పార్వేశాడు. ’ద్రర ప్దీ, వీడి 

శిర్స్ాను నీ కాలిో తనిమని నీకు చపాాను. తీస్కువచిి అశేతిామను అకకడ ప్డేశాను. ఇప్పాడు నా ప్ర త్తజా నెర్వేరుికుంటాను’ 

అనాిడు. ద్రర ప్దీదేవి అశేతిామను చూసింది. ఒకతలిు  ఏదైెనా ఒప్పాకుంటుందేమో గానీ తన ప్స్ప్పకుంకుమలకు గానీ, తన బ్ధడాలకు గానీ, 

ఆప్ద తెచిిన వ్యరని క్షమించదు. అశేతిామ తన అయిదుగురు బ్ధడాలను చంప్రశాడు. ఆయనను చూసి వెంట్నే నమసాకర్ం చేసింది. ఆవిడ 

అంది ’మహానుభావ్య, అశేతిామా, నా భరి్లైన ధ్ర్మర్దజు భీమారుజ న నకుల సహదేవులకు నీ తండిర  గురువు. అనేకమైెన అసత రములను 

ప్ర యోగించడం, ఉప్సంహార్ం చేయడం నీ తండిర  దోర ణాచారుాడు నా భరి్లకు నేర్దాడు. ఆ కార్ణం చేత వ్యరు కురుకిేతర ంలో గెలవగలిగారు. 

”ఆతామవైెప్పతర నామాసి’ తండిర  తన కొడుకు రూప్ంలో భూమిమీద త్తరుగుతూ ఉంటాడు. నీవు మా గురు ప్పతుర డవు. అందుచేత నాకు 

నీయందు నా భరి్ల గురువు దర్శనమౌతునాిడు. అటువంిత నీకు నీ పాదముల వంక శిర్స్ా పెితట  చూసి నమసకరస్త నాిను. అందుకని 

నినుి నేను ఒకకమాట్ అనను.’ ద్రర ప్దీదేవి ఎంత ధ్ర్మం పాితస్త ందో మీరూ ఆలోచించండి. ఇదీ ద్రర ప్ది అంటే! ఆవిడ కోప్ాడలేదు. ఎంత 

మాట్నిదో చూడండి!  

’కోప్ంో అశేతిామను చంప్రసాత మని నా ప్పలు లు అసత ర శసత రములు ప్టుట కొని యుదిభూమికి ర్దలేదు. వ్యరు యుదిభూమిలో లేరు. 

ఇంతకుపూర్ేం వ్యరు నీకు దోర హం చేయలేదు. అపార్మైెన నిదర లో ఉని నాకుమారులు యుదిము చేయడమునందు ఆసకిి లేనివ్యరై 

గాఢనిదర లో ఉనాిరు. ఇటువంిత వ్యరని ఎవేరనీ చంప్కూడదు. నీకు ధ్ర్మం తెలుస్. బ్రర హమణ ప్పటుట క ప్పటాట వు. దోర ణాచారుానికి కొడుకువు 

అయాావు. నీకు ధ్ర్మం జా్ఞప్కం ర్దలేదా? నీవు ప్పతర రూప్ంలో ఉని గురువు అని తలంచి నా అయిదుగురు కుమారులను నీవు 

చంప్పనప్ాితకీ ఇంత బ్రధ్లో నీకు నమసకరస్త నాిను’ అంది. ’ర్దత్తర  చంప్రట్ప్పాడు నీకీవిష్యములు జా్ఞప్కం ర్దలేదా? అని ప్రోక్షంగా 

అడిగింది. జా్ఞప్కం ర్దలేదా అని అడిగితే ఒక బ్రర హమణునకు తెలిసి వుండవలసిన ధ్ర్మములు తెలియదా? అని అడిగినటుు  అవుతుందని 

“నీకు నా ప్పలు లను చంప్డానికి చేతులు ఎల్ప వచాియయాా?” అని అరుజ నుని వంక చూసి అంది.  

అరుజ నా, నేను ఎందుకు బ్రధ్ప్డుతునాినో తెలుసా! అయిదుగురు ప్పలు లు సంహరంప్బడిన తర్దేత వ్యరు చచిిపోయార్ని 

నేనిప్ాితవర్కూ ఏడాిను. కానీ సాకిాతుత  యమధ్ర్మర్దజుల్ప ప్గప్ితట  రండు చేతులో అసత రములు ప్ర యోగించగలిగిన నైెప్పణాం ఉనివ్యడివైె 

గాండీవం ప్టుట కొని ర్థము ఎకిక ప్గబితట , అశేతిామ దగగ ర్కు వెళ్ళీ ప్శువును కితట నటుు  కితట  ర్థంలో పెితట  ఇకకడకు తీస్కువచిి 

నిలబటాట వని ఈ పాితకి కృప్ప (దోర ణుడి భార్ా, అశేతిామ తలిు )కి వ్యరి్ అంది ఉంటుంది. కొడుకు చచిిపోయాడని ఏడవడం ఒక ఎతుత . ఇంక 

చచిిపోతునాిడు, ఇంక ర్కిించుకోలేను అని ఏడవడం ఒక ఎతుత . నీకు ఇనిి అసత రములు నేరాన దోర ణుని భార్ా నీ గురుప్త్తి అల్ప 

ఏడేిట్టుు  ప్ర వరించవచుినా? అశేతిామా, మీ అమమ అకకద ఎంతగా ఏడుసోత ందోనయాా! తలచుకుంటే నా మనస్ా వికలం 

అయిపోోంది.” అని అరుజ నుని ప్పలిచి, “ఇతడు బ్రర హమణుడు, గురుప్పతుర డు, ఇతనిని సంహరంచకూడదు. ఆయనను విడిచిపెటేట యండీ. 

ఆయనకు కితట న బంధ్నములను విముకిి చేయండి” అంది. 

ఈమాట్ భీముడు వినాిడు. ఆయనకు ఎకకడ లేని కోప్ం వచేిసింది. “ఈ ద్రర ప్ది మాటాు డుతుని మాట్లకు ఏమీ అరి్ం లేదు. ఈ 

దుర్దమరుగ డు ఎకకడో నిదర పోతుని ప్పలు లను ప్టుట కొని చంప్రశాడు. నిదిర స్త ని ప్పతుర లను సంహరంచిన ఈ దోర ణప్పతుర డైన అశేతిామను నేనే 

చంప్రసాత ను” అని అనాిడు. భీముడికి ఆగర హం వసేత  ఇప్పాడు మాటాు డడం ధ్ర్మర్దజుకు కూడా కష్ట మే. 



అప్పాడు కృష్యు డు అనాిడు. “అరుజ నా, నేను నీో ఒక మాట్ చపాత ను దానిని జ్ఞగర తత గా విను. ఎవడు ఉప్పాండవులను సంహరంచాడో వ్యని 

తల కత్తత రంచేసాత నని నీవు ప్ర త్తజా చేశావు. వీనిని క్షమించవలసిన ప్నిలేదు. వీడు ఆతతాయి. కాబితట  చంప్ప అవతల ప్డేయవచుి. కానీ ఇతను 

బ్రర హమణుడు, దోర ణాచారుాని కుమారుడు. వేదము బ్రర హమణుని చంప్కూడదని చపోత ంది. ఇతడు ఆతతాయి కాబితట  చంప్పవేయాలి. 

బ్రర హమణుడు కాబితట  క్షమించాలి. ఇప్పాడు ఏమి చేయాలో దానిని నీవు చేయవలసింది” అనాిడు. ఇప్పాడు అరుజ నుడు అశేతిామను 

చంప్పనంత ప్ని చేసి చంప్కుండా వదిలివేయాలి. అందుకని ఇప్పాడు పూరి ముండనం చేసేయాలి. బ్రర హమణుడికి చిని శిఖ్ ఉండాలి. పూర్ు  

ముండనం చేసేయకూడదు. పూర్ు ముండనం చేసేత  వ్యడు చచిిపోయినటుు  లకక. అశేతిామ ఉప్పాండవులను ధ్ర్మం తప్పా చంపాడో అప్పాడే 

తనంత తాను తన తేజస్ాను పోగొటేట స్కునాిడు. అప్పాడే కాంత్తహ్నుడైపోయాడు. ఇప్పాడు అతనిలో కొంత కాంత్త ఇంకా మిగిలే ఉంది. 

ప్పటుట కచేత అశేతిామకి శిర్స్ామీద ఒక మణి ఉంది. ఆ మణికాంత్త శరీర్ం అంతా కొడుోంది. ఇప్పాడు అశేతిామను చంప్పనంత ప్ని చేసి 

చంప్కుండా వదల్పలి. అల్ప వదలడంలో ధ్ర్మం ఉంది. ఇప్పాడు అరుజ నుడు ఆ ధ్ర్మమును పాితస్త నాిడు. అందుకని ఇప్పాడు అరుజ నుడు 

ఒక కత్తత  తీశాడు. అది సామానామైెన కత్తత  కాదు. అది ఎంతమంది నెతుత రు తార గిందో. అటువంిత కత్తత ని ఈవేళ ర్కిం కళీ చూడవలసిన వ్యడిని 

ర్కిం చూడకుండా ధ్ర్మం కోసం కిుర్క వృత్తత ని వ్యడుతునాిడు. ఆ కత్తత ో అశేతిామకు ఉని జుటుట నంతితనీ తీసి అవతల పార్వశాడు. అతని 

తలలో ఉని మణిని ఊడబరకి తను ప్పచేిస్కునాిడు. అశేతిామకు కితట న బంధ్నములను విప్రాసి ఒకక రో ప్ప ోసి అవతల పార్వశాడు. 

ఆ రో ప్పో అశేతిామ శిబ్ధర్ం బయితకి వెళ్ళీ ప్డిపోయాడు. హ్నుడై, కాంత్తపోయిన వ్యడై, తల వంచుకొని సిగుగ ో నడుచుకుంటూ 

వెళ్ళీపోయాడు. ఈ వృతాత ంతమును చప్పా సూతుడు అనాిడు – శౌనకాది మహరిుల్పర్ద, వృతాత ంతమును వినాిరు కదా! ఇదీ కృష్ు లీల 

అంటే! ఇదీ కృష్యు డు అంటే! ఏ కృష్ు  ప్ర్మాతమ దగగ ర్ అరుజ నుడు కూరుినాిడో అటువంిత ఆయన అనుగర హం కలగడం చేత అరుజ నునకు 

ధ్ర్మం అంటే ఏమిట్ల తెలిసింది. అందుకని భాగవతం. 

ఈ ఉప్పాండవుల పారివ శరీర్మును తీస్కువెళాీరు. దహన కిరయలను ఆచరంచి తదనంతర్ం వ్యర్ందరూ గంగానదిలో సాినం చేసి 

ఏడుసూత  త్తరగి వెనకిక వచేిశారు. శోకిసూత  ఇంకా ఉప్పాండవులను తలచుకొని బ్రధ్ప్డుతునాిరు. కాలం అనేది ఎంతిత బలవతత ర్మైెన 

సేరూప్ంో ఉంటుందో వ్యాస్డు చపాత రు. వ్యాస్డంటే భగవ్యనుడే!  

కాలము బలవతత ర్మైెన రూప్ంో స్ఖ్దుుఃఖ్ములను ఇచేిస్త ంది. అల్ప ఇచేిస్త న్న కాలమునకు నీవు ప్ర్తంతుర డవు. నీవు చేయగలిగినది 

ఏమీ ఉండదు. ఈశేరుడు ఎల్ప నిర్ు యించాడో అల్ప జరగిపోతూ ఉంటుంది. ఇంత బలవతత ర్మైెన కాలసేరూప్ంలో జీవులు ప్పడుతూ 

ఉంటారు మర్ణిసూత  ఉంటారు. 



 

ప్రీకిితుత  జననము  

 

ఇది జరగిన ప్పమమట్ కృష్ు ప్ర్మాతమ కాలము బలవతత ర్మయిన సేరూప్మును వివరంచి చప్పా పాండవులకు, కుంతీదేవికి, ద్రర ప్దీదేవికి 

ఉప్శాంత్తని కలిగించారు. తదుప్ర ’ఇంక నేను దాేర్కా నగర్మునకు బయలుదేర్తాను’ అని కృష్ు ప్ర్మాతమ ర్థం ఎకిక 

బయలుదేరుతునాిరు. ఆ బయలుదేరుతుని సమయంలో కృష్యు డిని విడిచిపెితట  ఉండలేక ధ్ర్మర్దజ్ఞదులు అందరూ కూడ ఆయనను 

సోత తర ం చేసి బంగపెటుట కొని దీనవదనములో నిలబడాారు. ఆ సమయంలో ఉతత ర్ పెదా ఏడుప్ప ఏడుసూత  ప్రుగెతుత కుంటూ కృష్యు డు ఉని ర్థం 

దగగ ర్కు వచిింది. వచిి ర్థం దగగ ర్ ఉని కృష్ు ప్ర్మాతమ పాదములమీద ప్డిపోయింది. అప్ాితకి ఉతత ర్ గర్భంో వుంది. అభిమనుాడు 



మర్ణించాడు. 

ఉతత ర్ కృష్యు ని చూసి – ’కృష్ఠు , నాకు ఏదో తెలియడం లేదు. కానీ ఏదో దివామయిన తేజస్ా ఒకిత వచేిసింది. ఒక ఇనుప్ బ్రణం ఏదో 

వచేిసోత ంది. చితర ం ఏమిిత అంటే అది బయట్కు కనప్డడం లేదు. నా కడుప్పలోకి ప్ర వేశించేసోత ంది. అమమని కాబితట  నాకు తెలుసోత ంది. లోప్ల 

ఉని ప్పండము మీద ప్గబితట  ఆ ప్పండమును చణకేస్త నిది. ఆ బ్రణం ఆ ప్పండమును చంప్డానికి వెళ్ళీపోోంది. నేను తలిు ని. ఆ ప్పండము 

చచిిపోవడం నేను ఇష్ట ప్డడం లేదు. ప్పండమును తరుముతుని ఆ బ్రణం ఏమిట్ల నాకు తెలియదు. కృష్ఠు , నువుే ర్కిించు’ అని 

పార రించింది.  

బయట్కు వచిిన ఉప్పాండవులకోసం ద్రర ప్ది ఏడిింది. లోప్ల వుని ప్పండము పోతునిదని ఇప్పాడు ఉతత ర్ ఏడుసోత ంది. 

ఉతత ర్ అల్ప అనగానే అడగని పాండవులు గబగబ్ర ధ్నుస్ా ప్టుట కునాిరు. ఎవరమీద వేసాత రు? బయట్ ఎకకడ ఉనాిడు? శతుర వు ఉతత ర్ 

గర్భంలో ఉనాిడు. ప్పండమును నర్కడానికని బ్రణం వెళ్ళీపోోంది. ఇప్పాడు కృష్యు డు చూశాడు. ఉతత ర్ ఏమని పార రించింది? ‘కృష్ఠు , నేను నీ 

చలు లయిన స్భాదర కి కోడలిని. అభిమనుాని భార్ా అయిన ఉతత ర్ను. నా కడుప్పలో వుని ప్పలు వ్యడు నీకు మేనలుు డు అవుతాడు’ అంది. 

మేనలుు డు అంటే ఏమిిత? 

‘మేనమామల ముదాు మేలైన ముదాు – తాతలకు తాముడాు తాను అబ్రబయి’ 

అని జ్ఞనప్దులు పాట్లు పాడుతూంటారు. మనవలంటే తాతలకి పీర త్త. మేనలుు ళ్ళీ అంటే మేనమామలకు పీర త్త. ‘నీ మేనలుు డు శతుర వుల 

చేత హతుడయాాడు. ఆ శతుర వు ఎవరో నాకు తెలియదు. కాని ఎవరో బ్రణం వేసేశాడు. అది లోప్లికి వెళ్ళీపోోంది. తామర్ప్పవుేలవంిత 

నేతర ములు ఉనివ్యడా! నీవు కనుివిప్పా చూశావంటే శతుర వు మడిసిపోతాడు. ఈ బ్రణం అగిిహోతర ంల్ప ఉంది . ఆ బ్రధ్ ఏమిట్ల నాకు 

తెలుసోత ంది. బయట్ ఉనివ్యళీకు ఏమి తెలుస్త ంది? కడుప్పలో వుని ప్పందమును ర్కిించవ్య కృష్ఠు ’ అని శర్ణాగత్త చేసింది. 

గాండీవమును ధ్రంచిన అరుజ నుడు ఉనాిడు, చేత్త గడత్తప్పాతే అగిిహోతర మును ప్పితట ంచే భీమసేనుడు ఉనాిడు. నకుల సహదేవులు 

ఉనాిరు. అజ్ఞతశతుర వయిన ధ్ర్మర్దజు ఉనాిడు. అయినా ఉతత ర్ వ్యళీ కాళ్ళీ ప్టుట కోలేదు. నీ వ్యళ్ళీ నినుి ర్కిించరు. నీర్క్షణ నీఇంిత 

ఈశానా దికుకన ఉంది.  

అకకడ ఉని సాేమిని నముమకోవడం నేరుికో. అల్పగని నీ బంధ్రవులను నిర్ు క్షాం చేయకు. వ్యళీని భగవంతునిగా చూస్కో. కానీ లోప్ల 

పూనికో ఈశేరుడిని శర్ణాగత్త చేయడం నేరుికో. ఆయన నీకు ర్క్షకుడు. అందుకని ఆవిడ పాండవులను పార రి్న చేయలేదు. కృష్యు డిని 

పార రి్న చేసింది. 

కడుప్పలో ఉని ప్పండము ‘అగిిహోతర ము వచేిసింది. ననుి ఇది కాలేిస్త ంది, ననుి ర్కిించేవ్యడు ఎవరు, నేను గర్భంలో వునాిను. నేను 

మొర్పెడితే ఎవరకీ వినప్డుతుంది’ అని ఏడుసోత ంది. ఈయన ఆ ప్పండమునకు ఎదురువచాిడు. ఉతత ర్ గర్భములోని ప్పండము 

సంహరంప్బడాలని అశేతిామ బర హామసత రమును వేసేశాడు. అది లోప్లవుని ప్పండం దగగ ర్కి వచేిసింది. అప్పడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఉతత ర్ 

గర్భమందు పెరుగుతునిటువంిత ప్పండము ముందు భాగమునందు అంగుషా్మాతుర డై నిలబడాాడు. గదను త్తర ప్పాతునాిడు. చకర హస్త డై 

వైెష్ు వ మాయను ప్ర కితంచాడు. ఉతత ర్గర్భంలో ఒకకసార తన తేజస్ాను చూప్పంచాడు. ఆ తేజస్ా ప్పండమునకు తప్ా మరవరకీ కనప్డడం 

లేదు. ఉతత ర్కి గాని, పాండవులకి గాని, లోకమునకు గాని కనబడడం లేదు. సాేమి ఈ లీలను అమమకడుప్పలో ప్ర దరశస్త నాిడు. తానూ 

బయట్ అల్ప నిలబడి ఉనాిడు. పాండవుల వంశం నిలబడడం కోసం తానూ ప్పండమునకు ఎదురువెళ్ళీ నిలబడి బర హమగార అసత రమునుండి 

వచిినటువంిత తేజస్ాని తన తేజస్ాలో కలిప్రస్కొని చాల్ప ఉల్పు సంగా, సంోష్ంగా ప్పల్పు డి వంక చూసేత , వ్యడు ఇంకా సరగా అమర్ని 

రండు చేతులో ‘ఎంత అందగాడుర్ద – బొట్న వేర లు అంత ఉనాిడు – ప్టుట  పీతాంబర్ం కటుట కుని గద త్తప్పాతూ చకర హస్త డై మా అమమ 

కడుప్పలోకి వచిి అంతిత అగిిహోతర మును తార గ్వసి ననుి ర్కిించాడా’ అని సోత తర ము చయాడం చేతకాని ప్పండము కనురప్ాలు పైెకత్తత  చీకట్లు  

చూస్త ండగా అంతరి్దనం అయిపోయాడు. అశేతిామ చేత విడువబడిన బర హామసత రము నుండి పైెకివచిిన అగిిహోతర  జ్ఞేలలను తీస్కొని 

బయట్కు వెళ్ళీపోయాడు. 

అల్ప సూతుడు చప్పా అనాిడు – ‘ ఈమాట్ చితర ంగా ఉందా? అల్ప ఎల్ప ప్పచుికుంటాడు అని అనుకుంటునాిర్ద? మీకు నేను మొదటే 



చపాాను. సాేమి ఇర్వైె రండు అవతార్ములలో ఆవిర్భవించాడు. ఇవి అనిి శాశేత సేరూప్పడయిన నార్దయణునిలోంచి వచిినవే. 

నార్దయణుని నాభికమలంలోంచి బర హమగారు వచాిరు. అందులోంచి ప్పితట న తేజస్ాని, ఎందులోంచి వచాిడో అందులోని వ్యడు 

ప్పచేిస్కోవడం పెదా గొప్ాకాదు. ఆవిధ్ంగా తేజస్ాను ప్పచేిస్కునాిడు. ఈ ప్నిని పాండవులు చేయలేరు. కృష్యు డు చేశాడు. ఇప్పాడు 

మనం జరగిన సంఘట్నలను అనుసంధానం చేస్కోవ్యలి. దోర ణాచారుాల వ్యర కుమారుడయిన ఆశేతిామను ర్థం మీదనుంచి దింప్గానే 

వ్యనిని చంప్ప వేయవలసినదని కృష్యు డు సలహా ఇచాిడు. అరుజ నుడు వెంట్నే అశేతిామణి చంప్పవేసి ఉంది ఉంటే ‘వీనికి నేను 

18అధాాయములు గీత చప్పానా ధ్ర్మం అంటే ఏమిట్ల అరి్ం కాలేదు. కాబితట  నేను ఉతత ర్ గర్భంలో ఉని ప్పండమును ర్కిించనవసర్ం లేదు’ 

అని అనుకోని ఉండేవ్యడు. తను చప్పానా అరుజ నుడు అశేతిామని చంప్లేదు. ఈ ధ్ర్మమును కృష్యు డు తన దృషిట లో పెటుట కునాిడు. 

‘ధ్రోమర్క్షత్త ర్కిితుః’ – ధ్ర్మమే ఈశేరుడు. ధ్ర్మమును పాితంచిన వ్యడిని తాను ర్కిించాలి. ఇప్పడు ఎవరూ ర్కిించలేని రీత్తలో ర్కిించాడు. 

ఇటువంిత ర్క్షణ ఒకక ఈశేరుడు మాతర మే చేయగలడు. కృష్యు డు మాతర మే చేయగలడు. అటువంిత కృష్ు  ప్ర్మాతమని నముమకుని వ్యడికి 

తన కోరకలు తీర్వని అనుమానం పెటుట కోనవసర్ం లేదు. అల్ప అనుమానం పెటుట కుని వ్యనిని మార్ిగలిగిన వ్యడు ప్ర ప్ంచంలో లేడు.  

ఉతత ర్ వెంట్నే పంగిపోయి సంోష్ంో ‘నా కడుప్పలో అగిిహోతర ం చల్పు ర పోయిందయాా, నా ప్పండము ర్కిింప్బడింది. పాండవ వంశము 

ర్కిింప్ బడింది’ అని పంగిపోయింది.  

శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ ర్క్షణ వలన ఉతత ర్ గర్భమునందు జనిమంచిన వ్యడు ప్రీకిితుత . ధ్ర్మర్దజు గారు ఆ ప్పలు వ్యనికి విష్యు ర్దతుడు అని 

ప్రరుపెటాట రు. కానీ ఆయనను ఎవేరూ విష్యు ర్దతుడు అని ప్పలువ్యరు ప్రీకిితుత  అని ప్పలుసాత రు. 

 

తదనంతర్ం కుంతీదేవి సోత తర ం చేసింది. ఆవిడ ఆదినార్దయణా అని పార ర్ంభించింది. కృష్ఠు  నాభకిి ఇంకా ప్ండలేదు. ప్రీకిితుత  ప్పట్ట బోతునాిడు. 

మనవడు ప్పట్ట బోయే ముందు ప్ర్మాతమను ఎఆంిత మాట్ అడగాలో అల్పంిత మాట్ను ఈవేళ కుంతీదేవి అడుగుోంది. ‘పాండుర్దజు 

కుమారులయిన ఈ ప్ంచపాండవుల యందు నాకు మోహవిచేాదనము చేయవలసింది. 



సాేమీ నీయందు నా నమస్ా ర్మించిపోవ్యలి. పూజ్ఞమందిర్ంలోనే కాదు. నేను ఏప్ని చేస్త నాి నువుే నాకు జా్ఞప్కానికి వసూత  ఉండాలి. నీ 

నామసమర్ణము నుండి నా మనస్ా ఆగకూడదు. నీవు ఈశేరుడవు, నీవు సర్ే జగనిియామకుడవు. నీవు తలచుకుంటే ఏమి ఇవేలేవు! 

అందుకని కృష్ఠు , నాకు అటువంిత భాగామును కటాకిించవ్య! నాకు ఆ మోహమును తెంప్ప అవతల పార్వేయవలసింది. సంసార్మనే లతలు 

ననుి చుటేట స్త నాియి. వ్యితని గండర  గొడాలిో తెంప్ప అవతల పార్వయి’ అని అడిగింది అమమ. 

అంట్ కృష్ు  ప్ర్మాతమ కూడా ఆ కుంతీదేవి సోత తర ం చూసి మురసిపోయాడు. పంగిపోయి ‘ అప్పాడే ఎల్ప కుదురుతుందిలే, ఇంకా మనవడు 

ప్పటాట లి, నువుే సంోషించాలి’ అనే భావం వచేిటుు గా హేలగా చూసి, ముగి మనోహర్ంగా ఒకక చిరునవుే నవ్యేడు. అంటే! మాయ 

ఆవరంచింది. ఇంత సోత తర ం చేసిన ఆవిడని కూడా ఆ మందహాసప్ప కాంతులలో మైెమర్చిపోయేట్టుు  చేసేశాడు. ఆయన దర్శనానికి ఉండే శకిి 

అటువంితది. అందుచేత ‘సాేమీ నిర్ంతర్మూ నీ గురంచి భావన చేసే అదృష్ట మును ప్ర సాదించవలసింది’ అని కుంతీదేవి అడిగితే సాేమి 

చిరునవుే చిందించి బయలుదేర దాేర్కా నగర్దనికి వెళ్ళీపోయాడు. 

వెళ్ళీపోయిన తరువ్యత ప్దినెలలకు ఉతత ర్ గర్భమునుండి ప్రీకిినమహార్దజు ఉడాయించారు. 

భీష్యమని చరత్ర్: 

కుంతీదేవి పార రి్న తరువ్యత ధ్ర్మర్దజుగారు కురుకిేతర  సంగార మంలో నేను ఎందఱో ర్దజులను తెగటార్దిను. దానివలన నాకు కలిగిన పాప్ం 

ఏవిధ్ంగా పోతుంది’ అని బ్రధ్ప్డుతుని సమయంలో, ‘ధ్ర్మసూక్షములు తెలుస్కోవడం కోసమని కురుకిేతర ంలో అంప్శయామీద ప్డుకుని 

ఉనాిడయాా మహానుభావుడు భీష్యమడు – అకకడికి వెడదాం ప్ద’ అని మహానుభావుడు కృష్ు భగవ్యనుడు ధ్ర్మర్దజును తీస్కొని 

వెళ్ళీనప్పాడు, భీష్యమడు ధ్ర్మర్దజుకు ధ్ర్మములను ఉప్దేశించి తదుప్ర ఆయన అనంత బర హమమునందు కలిసిపోయిన సంఘట్నను 

మాతర మే వివరంచారు. అప్పాడు భీష్యమడు కృష్ు  భగవ్యనుని చేసిన సోత తర ం భాగవతంలో వివరంచ బడింది. 

భీష్యమని చరతర  మహాభార్తము, దేవీ భాగవతము ఇతాాది గర ంథాలలో చప్ాబడింది. భీష్యమని జీవితం అంట్ తేలికయిన విష్యం కాదు. 

ఆయనను అరి్ం చేస్కోవడం చాల్ప కష్ట మయిన విష్యం. భాగవత అంతర్దభగం కానప్ాితకీ అవగాహన కొర్కు భీష్యమని గురంచి మనం 

కొంత తెలుస్కోవడం మంచిది. 

ఒకానొకప్పాడు బర హమగారు ఒక పెదా సభనొక దానిని తీర్దిరు. ఆ సభకు ఋష్యలు ప్ర జ్ఞప్తులు మొదలయిన వ్యర్ందరూ విచేిశారు. వ్యరు 

ఆ సభయందు కూరుిని ఈ లోకములో కళాాణము జరగ్వట్టుు  చూడడం ఎల్పగా, భగవంతునియందు భకిి కలిగ్వట్టుు గా ప్ర వరించడం ఎల్పగా 

అని చర్ి చేస్త నాిరు. ఈశేరుని గుణములను ఆవిష్కరంచి ప్ర జలలో భకిి పెంపందితే ఆ భకిి వలన వ్యరకి కావలసిన సమసత  కామములు 

చేకూరుతాయి. అంతేకాక వ్యరు నడవవలసిన ప్థంలో నడిచినవ్యరు అవుతారు. అందుచేత వీళీందరకీ ఏవిధ్ంగా కళాాణమును 

సాధించిపెటాట లి అని సభ జరుగుోంది. 

ఆ సభ జరుగుతుని సమయంలో ఒక విచితర మయిన సంఘట్న జరగింది. సభలోకి గంగాదేవి ప్ర వేశించింది. గంగమమ ప్ర్మ ప్వితుర ర్దలు. 

ఆమె హిమవంతుని పెదాకూతురు. సహజంగా ఆవిడ చాల్ప సౌందర్ార్దశి. పార్ేతీదేవికి ోబుటుట వు కనుక విశేష్మయిన అందగతెత . 

మహాసౌందర్ార్దశి అయిన గంగ అకకడ ఉండగా చతురుమఖ్ బర హమగార సభలో వ్యయువు వీచింది. ఒక పెదాగాలి వచిింది. ఆ గాలికి గంగాదేవి 

ప్మిట్ తొలగింది. ఇటువంిత సంఘట్నలు అనుకోకుండా జరగినవి కావు. వీిత వెనుక ఆదిప్ర్దశకిి అయిన అమమవ్యర ప్ర ణాళ్ళక ఏదో 

ఉంటుంది. 

గంగాదేవి ప్మిట్ తొలగగా బర హమగార సభలో వుని అందరూ తలలు వంచుకుని కూరుినాిరు. కాని ఆ సభలో కూరుిని గోభిష్యడు అనే 

ఒక ర్దజరి మాతర ం తదేక దృషిట ో గంగమమను చూస్త నాిడు. ఆశిర్ాకర్ంగా గంగమమ కూడా ర్దజరి వంక తదేక దృషిట ో చూసోత ంది. వ్యరదార 

యందు కామము అత్తశయించింది. వ్యరరువురు కూడా తాము చతురుమఖ్ బర హమగార సభయందు ఉనాిమని విష్యమును 

మర్చిపోయారు. ఈ సంఘట్న వెనుక ఏదో పెదా ప్ర ణాళ్ళకా నిర్దమణం జరగిందని మీరు అరి్ం చేస్కోవ్యలి. ఈ సంకలాములు మనకి అరి్ం 

అయేావి కావు. కథ నడిసేత  మనకి అరి్ం అవుతుంది. 

అప్పడు బర హమగారకి వ్యర ప్ర వరి్నను చూసి ఆశిర్ాం వేసింది. బర హమగార సభలోకి వచిి గంగమమ ఇల్ప ప్ర వరించడమేమిిత, ర్దజరి అల్ప 



ప్ర వరించడమేమిటా అని అనుకునాిరు. అనుకుని వ్యరదారనీ శప్పంచారు. ‘ఇల్ప సమయాసమయములు లేకుండా కామ ప్ర చోదనం కలిగి 

ప్ర వరించావు కాబితట  నీవు భూలోకమునందు జనిమంచదవు గాక’ అని ర్దజరిని శప్పంచారు. గంగమమను ‘నీవు కూడా ఆ ర్దజరికి భార్ావైె 

కొంతకాలం భూలోకమునందు జీవించదవు గాక’ అని శప్పంచారు. తదనంతర్ం ‘శరీర్ం విడిచిపెితట న తరువ్యత మర్ల సేర్గ లోకమునకు వసాత వు’ 

అని శాప్విమోచనం చపాారు. ఆకార్ణం చేత ర్దజరి తానూ ఎవర కడుప్పన జనిమంచాలి అని చూస్త నాిడు. 

ఆ కాలంలో భార్త వరి్ంలో ప్ర తీప్పడు అనే గొప్ా మహార్దజు భర్తవంశంలో జనిమంచాడు. మహాధ్ర్మమూరి. బ్ధడాలు లేరు. ప్ర తీప్పడిని చూసి 

ఆయనకు కుమారుడిగా జనిమంచాలి అని నిర్ు యం తీస్కునాిడు. ఆయన ఆ నిర్ు యం తీస్కొని ప్ర తీప్పడి కుమారుడిగా జనిమదాామని 

భూలోకంలో ప్ర వేశించే సమయంలో గంగమమ బర హమలోకం నుంచి దిగి కిర ందికి వసోత ంది. ‘అయోా నేనెంత పర్బ్రటు చేశాను. నేనయినా ఆ 

సమయంలో ప్మిట్ సరాుకుని సరగా ప్ర వరించి ఉంటే పాప్ం ఆ ర్దజరికి అనిి ఇబబందులు వచిి ఉండేవి కావు. నేను చాల్ప పర్పాటుగా 

ప్ర వరించాను. నేను చేసిన పర్పాటు ప్ని సరదిదాుకోవ్యలంటే బర హమగారు ఇచిిన శాప్ం వలన మరి్ాలోకంలో జనిమంచి ఆ ర్దజరి ఎవరగా 

జనిమస్త నాిడో ఆయన భార్ాగా కొంతకాలం ఉండాలి’ అనుకుంది. ఈ సంకలాం చేసి వస్త నిప్పాడు అష్ట  వస్వులు ఆమెకు రోదన చేసూత  

కనప్డాారు. ఆవిడ వ్యరని చూసి ‘మీరు ఎందుకు ఏడుస్త నాిరు? ఎందుకు అంత బ్రధ్గా ఉనాిరు’ అని అడిగింది. అప్పడు వ్యళ్ళీ ఒక 

చితర మయిన విష్యమును ప్ర త్తపాదన చేశారు. ‘మేము అష్ట వస్వులము. భార్ాలో కలిసి ఆకాశమార్గ ములో వెళ్ళీపోతునాిము. అల్ప 

వెళ్తత  వశిషా్ మహరి ఆశరమం మీదుగా మేము ప్ర యాణం చేస్త నాిము. మేము వసిషా్ మహరి ఆశరమమును చూశాము. అందులో ‘నందిని’ అనే 

కామధేనువు ఉంది. అది తెలు ని ప్ర్ేతాకార్ంలో ఉండి మెరసిపోతూ మికికలి ప్ర కాశంోనూ, తేజస్ాోనూ ఉంది. దానిని ‘దయు’ అనబడే 

వస్వు భార్ా చూసి ‘అది మామూలు ఆవేనా’ అని భరి్ను అడిగింది. అప్పడు ఆయన అది మామూలు ఆవు కాదు – దానిని కామధేనువు 

అంటారు – దాని పాలు తార గితే ఎటువంిత కోరకయినా తీరుతుంది’ అని చపాాడు. అప్పడు ‘దుా’ భార్ా అంది –‘నాకు ‘ఉస్త్నర్’ అనే 

సేిహితుర్దలు వుంది. ఆమె కొదాిగా రోగగర సత యై వ్యరి్కామును పందింది. ఆవిడకు మర్ల యౌవనం వసేత  నాోపాటు సంోష్ంగా 

గడుప్పతుంది. అందుకని మనం ఈ కామధేనువుని అప్హరదాాం. వశిషా్యడు ఆశరమంలో లేడు. కామదేనువును అప్హరంచి తీస్కువెళ్ళీ 

దానిపాలు ఉస్త్నర్కి ప్ితట దాాము’ అంది. భార్ా మాట్ కాదనలేక ోిత వస్వులో కలిసి ‘దుా’ ఆ కామదేనువును అప్హరంచి తీస్కొని 

వెళ్ళీపోయాడు. ఆ సమయంలో వశిషా్మహరి సాయంకాలం పూజకోసమని దర్భలు మొదలయినవి సేకరంచదానికని వెళాీరు. వ్యరు 

త్తరగివచిి ఆశరమంలో చూశారు. నందినీధేనువు కనప్డలేదు. అంతటా వెత్తకారు. వెత్తకి ఒకసార తపోనిషా్లో కూరుిని ఆచమనం చేసి 

దివాదృషిట ో చూశారు. అష్ట వస్వులు కామదేనువును అప్హరంచినటుు  తెలుస్కునాిరు. ఆయన అష్ఠట వస్వులను మీరు 

భూలోకమునందు జనిమంచదరు గాక’ అని శప్పంచారు. ఈ వ్యరి్ద తెలిసి అష్ట  వస్వులు ప్రుగు ప్రుగున వచిి వశిషా్మహరి పాదాలమీద ప్డి 

మీరు మాయందు అనుగర హించి మాకు శాపానుగర హమును తగిగ ంచేతటుు  చేయండి’ అని పార రించారు. అప్పడు ఆయన అనాిరు – ‘మీరు 

ఎనమండుగురు వస్వులు. మీ ఎనమండుగురలో ఏడుగురయందు పాప్ము తీవర త తకుకవగా ఉనిది. వ్యరు కేవలం ‘దుా’కి 

సహకరంచారు. కానీ అప్హరంచడానికి ప్ర ధానమయిన కార్ణము ‘దుా’. అందుచేత మీరు ఏడుగురు ప్పితట నటువంిత వెంట్నే మర్ణిసాత రు. 

నరులుగా జనిమసాత రు. కానీ జనిమంచిన కొదాి గంట్లలో శరీర్ం వదిలిపెటేట సాత రు. అల్ప వదిలి పెటేట సి వస్వులు అయిపోతారు. కానీ ప్ర ధాన పాతర  

పోషించిన ‘దుా’ మాతర ం ప్ర్దకర మవంతుడై, కనీవినీ ఎరుగని చరతర ను సృషిట ంచి భూలోకము నందు కొంతకాలము ఉండి తరువ్యత త్తరగి 

బర హై్మకామును పందుతాడు. అందుకని ‘దుా’ మాతర ము కొంతకాలము భూలోకము నందు ఉండవలసినదే’ అని ఆయన శాప్విమోచానమును 

కటాకిించారు. 

ఆ ఎనమండుగురు ఇప్పడు భూలోకంలో జనిమంచాలి. అందుకని వ్యళ్ళీ బ్రధ్ప్డుతూ వస్త నాిరు. వ్యరకి గంగమమ ఎదుర్యింది. ‘అమామ 

నీవు భూలోకమునకు ఎందుకు వెడుతునాివు’ అని అడిగారు. అప్పడు గంగమమ జరగిన విష్యం వ్యరకి చప్పా – ‘ర్దజరి ఎక్కడ జనిమసాత డో 

అకకడ ఆయన భార్ాను కావ్యలని వెళ్ళతునాిను’ అంది. అప్పడు వ్యళ్ళీ –‘అయితే అమామ, మాకు ఒక ఉప్కార్ం చేసిపెటుట . నీవు ఎల్పగూ 

భూలోకం వెళ్ళతునాివు కనుక నీకడుప్పన మేము ఎనమండుగుర్ం ప్పడతాము. నువుే మమమలిి జా్ఞప్కం పెటుట కుని శాప్విమోచనం కోసం 

మాకొక సహాయం చేసిపెటాట లి. భూలోకంలో ఏ తలిు  కూడా ప్పితట న బ్ధడాలను చంప్దు. కనితలిు కి ఉండే మమకార్ం అటువంితది. మాకు 



శాప్విమోచనం కలగాలి. మేము నీకు బ్ధడాలుగా జనిమసాత ము. నీవు మాయందు అనుగర హించి ప్పితట న వెంట్నే మేము వస్వుల సిానమును 

అలంకరంచడానికి వీలుగా ఆ శరీర్ం విడిచి పెటేట ట్టుు గా మమమలిి కటాకిించు’ అని కోర్దరు. అప్పడు గంగమమ ‘తప్ాకుండా అల్పగ్వ చేసాత ను’ 

అని వ్యరకి అభయం ఇచిింది. కాబితట  గంగమమ ఎవరని వివ్యహం చేస్కుంటుందో చూసి ఆవిడ కడుప్పలోకి వదాామని వస్వులు ఎదురు 

చూస్త నాిరు. 

ఇది ఇల్ప జరగితే గంగాతీర్ము నందు భార్తవంశములో జనిమంచిన ప్ర తీప్పడు అనే చకర వరి ప్పతార రియై తప్పస్త నాిడు. ఆయనకీ సామార జాం 

ఉంది. సతాం ఉంది, ధ్ర్మం ఉంది. అనిి భోగములు ఉనాియి. కానీ సంతానము లేదు. ఈశేర్దనుగర హమును ఆపెకిించి ఆయన 

గంగాతీర్ంలో కూరుిని తప్స్ా చేస్కుంటునాిడు. ఈయనను గంగమమ చూసింది ప్ర తీప్పడే తాను ఇంతకుపూర్ేం బర హమసభలో చూసిన 

వాకిి ఆయనే ఈ జనమ తీస్కునాిడు అనుకుంది. ఆయనను వివ్యహం చేస్కోవ్యలని అనుకుంది. ఆయన తప్స్ాలో కళ్ళీ మూస్కుని 

ఇందిర యములను వెనకుక తీస్కుని తప్స్ా చేస్కుంటూ కూరుినాిడు. గంగమ గబగబ్ర బయట్కు వచిి ఆయన కుడి తొడమీద 

కూరుింది. ఎంత ఆశిర్ాకర్మయిన విష్యమో చూడండి. కూరుింటే ఆయనకు బ్రహాసమృత్త కలిగింది. తన తొడమీద కూరుిని స్త్త ర 

ఎవర్ద అని చూశాడు. ఆ కూరుిని ఆమె గొప్ా సౌందర్ార్దశి. ఆయన అనాిడు – అమామ నీవు ఎవరు? ఎకకడి నుంచి వచాివు? 

ఎందుకు ఇల్ప నా కుడి తొడమీద కూరుినాివు అని అడిగాడు. ఆవిడ అంది – ననుి గంగ అంటారు. నేను గంగానదికి అధిషా్ఠన దేవతను. 

నీకు భార్ాను కావ్యలని వచాిను. అందుకని నీ ఒళ్ళీ కూరుినాిను అంది. అప్పడు ఆయన అనాిడు. నీవు నా భార్ావి కావ్యలని 

అనుకునాివు. క్షత్తర యులను, విశేషించి ర్దజులను దకిిణ నాయకులు అంటారు. దకిిణ నాయకునికి ఒకరకంటే ఎకుకవమంది భార్ాలు 

ఉంటారు. నీవు ననుి భరి్గా పందాలని వచాివు. కానీ ఒక పర్పాటు చేశావు. వచిి నా కుడి తొడమీద కూరుినాివు. కుడి తొడమీద 

కూరుినే అధికార్ం ఒకక కూతురకి కోడలికి మాతర మే వుంది. ఎప్పాడయినా భార్ా కూరోివలసి వసేత  భరి్ ఎడమ తొడమీద కూరోివ్యలి. కానీ 

ఇప్పడు నీవు వచిి నా కుడి తొడమీద కూరుినాివు. ఇప్పడు నీవు నా కోడలిో సమానం లేక నా కూతురో సమానం. నినుి నా 

కూతురో సమానం అనడానికి వీలులేదు. నీవు ననుి భరి్గా పందాలని అనుకునాివు. కాన నాతొ సామానమయిన వ్యడు నా కొడుకు. 

‘ఆతామవైె ప్పతర నామాసి’ నా తేజస్ా నా కుమారునియందు ఉంటుంది. అందుకని నీవు నా కుమారుడికి భార్ావు అవుదువు గాని. అల్ప నీకు 

వర్ం ఇస్త నాిను అనాిడు. 

ఇప్పాడు ఆ పైెనుంచి వస్త నాి గోభిష్యడు అనే ర్దజరి చూశాడు. ఇప్పాడు నాకు అవకాశం దొరకింది. గంగమమను భార్ాగా పందాలి కాబితట  

నేను ఈ ప్ర తీప్ మహార్దజుగార కుమారుడిగా జనిమసాత ను’ అని ఆయన తెజస్ాలోకి ప్ర వేశించి శంతన మహార్దజు అనే ప్రరుతొ జనిమంచాడు 



 



శంతన మహార్దజు పెరగి పెదావ్యడయిన తరువ్యత అతనికి ప్ర తీప్పడు ప్టాట భిషేకం చేసి ఒకమాట్ చపాాడు. ‘నేను ఒకప్పాడు 

గంగాతీర్మునందు తప్స్ా చేసూత  ఉండగా నాకొక స్త్త ర కనప్డింది. ఆమె నా కుడి తొడమీద కూరుిని ననుి భరి్గా పందాలని అనుకుంది. 

నినుి నా కోడలిని చేస్కుంటాను అని ఆమెకు మాట్ ఇచాిను. అందుకని గంగాతీర్ములో మెరుప్ప తీగవంిత ఒక కనా కనప్డుతుంది నీవు 

ఆ కనాను భార్ాగా స్త్ేకరంచు’ అని చప్పా ఆయన తపోభూములకు వెళ్ళీపోయాడు. 

శంతన మహార్దజు గారకి వేట్ అంటే చాల్ప ఇష్ట ం. ఒకనాడు వేటాడదానికి వెళాీడు. వెళ్ళీ త్తరగి వసూత  విశార ంత్తకోసమని గంగాతీర్ంలో 

కూరుినాిడు. అకకడ ఆయనకు గంగమమ కనప్డింది. కనప్డితే తన తండిర గారు చప్పాన స్త్త ర ఈమెయే అనినమిమ ఆవిడను వివ్యహం 

చేస్కోవదానికని ప్ర యత్తించి ఆవిడో మాట్ కలిపాడు. బ్ధడాలు ప్పితట నప్పాడు వెంట్నే వ్యళ్ళీ శరీర్ం వదిలిపెటేట ట్టుట  చూసాత నని ఆవిడ 

వస్వులకి మాట్ ఇచిి ఉనిది. ఇప్పాడు ర్వప్ప భరి్ అడాుగా నిలబడితే వ్యళు కి తానిచిిన మాట్ నిలబటుట కోవడం కుదర్దు. అందుకని ఆవిడ 

అంది – ‘నేను నీకు భార్ాను అవుతాను. కానీ నాదొక ష్ర్తు’ అంది. ‘ఏమీ నీ ష్ర్తు’ అని అడిగాడు శంతనుడు. 

నే ఏప్ని చేసినా ఆడ శుభం కావచుి, అశుభం కావచుి. నేను ఏది మాటాు డినా నువుే దానికి ఎదురు చప్ాకూడదు. నేను ఏ ప్నిచేసినా 

నువుే అంగీకరంచాలి. నువుే ఏనాడు నాకు ఎదురుచేప్పతావో ఆనాడు నేను నినుి విడిచిపెితట  వెళ్ళీపోతాను. అల్పగయితే నేను నినుి 

వివ్యహం చేస్కుంటాను’ అంది. 

శంతనమహార్దజు బ్రహాసౌందర్ామును చూసి ప్రర మించాడు. వివ్యహం చేస్కునాిడు. మొట్ట మొదట్ కొడుకు కలిగాడు. కొడుకు ప్పట్ట గానే 

ఆయన సిిత్త మారంది తండిర  అయాాడు. కాబితట  ఆయన ప్రర మంతా కొడుకు మీదకు వెళ్ళీంది కొడుకు బహు అందగాడు. అందునా 

పెదాకొడుకు. మొట్ట మొదట్ ప్పితట న వ్యడు. కొడుకులు లేక తన తండిర  ఎంత బ్రధ్ప్డాాడో తనకి తెలుస్. కొడుకు ప్పటాట డు. ప్పటీట  ప్పట్ట గానే 

నెతుత రుో ఉని బ్ధడాను రండు చేతులో ప్టుట కుని గంగమమ వెళ్ళీ గంగలో వదిలి పెటేట సింది. అనగా ఆవిడ ఇచిిన మాట్ అటువంితది. 

ఏడుగురు వస్వులకి ఆవిడ మర్ల సేసిత త్తని కలిాంచాలి. అందుకని ప్పితట న బ్ధడాను నీితలో విదిచిపెటేట సింది. శంతనుడు గంగంమకి వర్ం 

ఇచాిడు కాబితట  ఏమీ అనలేకపోయాడు. ఊరుకునాిరు. 

అల్ప ఒకసార రండుసారుు  మూడుసారుు  కాదు ఏడు సారుు  అయిపయింది. ఏడుగురు కొడుకులను తీస్కువెళ్ళీ గంగలో కలిప్రసింది. 

ఎనిమిదవసార మహా తేజోవంతమయిన కుమారుడు జనిమంచాడు. ఎనిమిదవ మారు ఆ బ్ధడాను తీస్కుని గంగవైెప్ప వెళ్ళీపోోంటే ఆయన 

అనాిడు – ‘ఛీ ర్దక్షస్త్! ఎవర్యినా మాతృతేమును కోరుకుంటారు. నీవేమిిత ఎంతమంది కొడుకులు ప్పితట నా గంగలో పార్వసూత  ఉంటావు. 

ఇప్ాడు ఈ ప్ని ఎనిమిదవ మాటు చేస్త నాివు. ఇంక నేను సహించను. నువుే ఆ ప్ని చేయడానికి వీలులేదు’ అనాిడు. 

అప్పాడు గంగమమ నవిే అంది – ‘నువుే నేను చేసినప్నికి ఎప్పాడు అడాుపెడతావో అప్పాడు నినుి విడిచిపెితట  వెళ్ళీపోతానని ముందర్వ 

చపాాను. ఇవ్యళ నువుే అడాుపెటాట వు. అందుకని నేను వెళ్ళీపోతాను’ అంది. ‘నీవు వెడితే వెళ్ళీపో. నా కొడుకును నాకు ఇచిి వెళ్ళీ’ 

అనాిడు. అంటే ఆవిడ అంది – ‘అది కుదర్దు. నీకొడుకు కాదు. అతడు నాకు కూడా కొడుకే. ప్పచిి మహార్దజ్ఞ! నేను ఏదో చేసేశానని 

అనుకుంటునాివు. నేను ఏడుగురు వస్వులకి సహజసిత త్తని ఇచాిను. వీడు ఎనిమిదవవ్యడు. వీడు బతకాలి. వీనిని తీస్కువెళ్ళీ 

వసిషా్మహరి దగగ ర్ ప్ర్శుర్దముడి దగగ ర్ అసత ర విదానంతితనీ నేరా అపార్మయిన ధ్నురేదాా పార వీణాము వచిిన తరువ్యత తెచిి నీకు 

కొడుకుగా అప్ాజప్పాతాను. అప్ాిత వర్కు వీనిని నాదగగ ర్ ఉంచుకుంటాను’ అని చప్పా కొడుకును తీస్కుని గంగమమ గంగాలోకి 

వెళ్ళీపోయింది. 

తరువ్యత శంతన మహార్దజు ఒకకడే ఉండేవ్యడు. ర్దజాం ఎలుతునాిడు. వేట్కి వెడుతునాిడు. అల్ప కొంతకాలం గడిచిపోయింది. గంగమమ 

చప్పాన మాట్ మర్చిపోయాడు. 

ఒకనాడు గంగాతీర్ంలో త్తరుగుతునాిడు. అకకడ మంచి యౌవనంలో వుని వాకిి అదుభతంగా బ్రణ ప్ర యోగం చేయడం చూశాడు. ఆ 

ప్పలు వ్యడిని చూడగానే ప్పతృప్రర మ ప్ర్వళ్ళీ తొకికంది. ‘నాకొడుకు కూడా వుంటే ఈ పాితకి ఇదే వయస్ాలో ఉంటాడు’ అని బ్రబూ నీవెవరు 

ఏమిిత’ అని ఆర్ద తీశాడు. అప్పడు గంగమమ వచిి ఈయనకు దేవవర తుడు అని ప్రరు పెటాట ను. ఈయన గాంగ్వయుడు. గంగాస్తుడు కనుక 

గాంగ్వయుడు. ఈయన వశిషా్మహరి దగగ ర్ ప్ర్శుర్దముడి దగగ ర్ ధ్నురేదా, ధ్ర్మశాసత రం నేరుికునాిడు. అనిి విధ్ములుగా ర్దశీ 



భూతమయిన ర్దజనీత్తజాుడు. ధ్ర్మమూ తెలిసి ఉనివ్యడు. పైెగా విలువిదాా నేర్ార. నీ కొడుకును నీకు అప్ాజప్పాతునాిను’ అని ఆ 

కొడుకును ఆయనకు అప్ాజప్పా ఆవిడ త్తరగి వెళ్ళీపోయింది. 

అప్ాితకి శంతనుడు వ్యరి్కాంలోకి వచేిశాడు. కొడుకు దొరకినందుకు ఏంట్ల సంోష్ంో ఉనాిడు. సభచేసి ఆ కొడుకును ప్రచయం 

చేశాడు. ఆనందంగా రోజులు గడిచిపోతునాియి.  

ఒకరోజు శంతనుడు మర్ల వేట్కు వెళాీడు. అకకడ యోజనగంధి కనప్డింది. సతావతీ దేవి యోజనగంధి. అంతకుముందు ఆవిడ దగగ ర్ 

చేప్ల కంప్ప వచేిది. వ్యాసమహరి జనిమంచినప్పడు ప్ర్దశర్ మహరి ఆమెకు వర్ం ఇచాిడు. ఆవిడ నిలబడిన చోటునుండి ఒక యోజన 

దూర్ం కసూత ర వ్యసన వస్త ంది. ఆవిడ గంగాతీర్ంలో ప్డవమీద అందరనీ అటూ ఇటూ చేరుసూత  ఉంటుంది. 

శంతనుడు సతావతీ దేవిని చూసి వివ్యహం చేస్కోమని అడిగాడు. ఆవిడ అంది – ‘ నేను సేేచాా విహారణిని కాను. నా తండిర  దాశర్దజు 

ఉనాిడు. నువుే నా తండిర ని అడుగు. నా తండిర  సమమత్తసేత  ననుి చేప్టుట . నా తండిర  అంగీకరంచకపోతే అప్పాడు ననుి ర్దక్షస వివ్యహంలో 

పాణిగర హణం చేసి తీస్కు వెడుదువుగాని. నా తండిర  అనుమత్త తీస్కోనవలసినది’ అని చప్పాంది. 

అప్పాడు శంతన మహార్దజు గారు దాశర్దజు దగగ ర్కు వెళాీడు. శంతనుని చూసి దాశర్దజు వంగివంగి నమసాకర్ములు చేసి ‘అయాా, మీకు 

నేను ఏమి చేయగలవ్యడను’ అనాిడు. అప్పడు శంతనుడు ‘నీ కనాకా ర్తిమును నాకు ఈయవలసింది’ అనాిడు. అప్పాడు దాశర్దజు – 

‘నాకూతురు సతావత్తని నీకిచిి వివ్యహం చేసాత ను. కానీ ర్వప్ప పదాుని నా కూతురు కడుప్ప ప్ండి కొడుకు ప్పడితే ఆ కొడుకిక ర్దజాం 

ఇసాత వ్య?” అని అడిగాడు. అప్పడు శంతనుడికి దేవవర తుడు ఒకకసార మనస్ాలో మెదిల్పడు. పెదాకొడుకు ఉనాిడు. అతడు మహానుభావుడు. 

ధ్ర్మజాుడు. గొప్ా విలువిదాా విశార్దుడు. అటువంిత కొడుకిక ర్దజాం ఇవేకుండా ఇంత ముసలితనంలో ఈ సతావతీ దేవి కోసం తను 

కొడుకును ఎల్ప విడిచి పెటేట స్కుంటాడు? మాట్ ఇవేలేక వెనకిక త్తరగి వెళ్ళీపోయాడు. 

కానీ శంతనుడికి సతావతీ దేవి మీద మనస్ా ఉండిపోయింది. సరగా నిదర ప్ట్ట డం లేదు. ఆహార్ం తీస్కోవడం లేదు. అసిిమితంగా 

త్తరుగుతునాిడు. కుమారుడు వెళ్ళీ ‘నానిగారూ ఏమయింది’ అని అడిగాడు. ఈ విష్యమును సూచాయిగా చపాాడు. మహానుభావుడు 

దేవవర తుడు తండిర గార ప్రసిిత్తని గురంచి మంతుర లను అడిగాడు. అడిగితె ‘మీనాని గారకి ఈ వయస్ాలో మర్ల వివ్యహం మీదికి మనస్ా 

మళ్ళీంది. సతావత్తని వివ్యహం చేస్కోవ్యలనుకుంటునాిరు. కానీ దాశర్దజు ఒక నియమం పెటాట డు’ అని ఆ విష్యములను తెలియజేశారు. 

అప్పడు దేవవర తుడు దాశర్దజు దగగ ర్కు వెళాీడు. వెళ్ళీ ‘అయాా మీ కుమారి అయిన సతావతీ దేవిని మా తండిర గారకి ఇచిి వివ్యహం 

చేయండి’ అని అడిగాడు. అడిగితె దాశర్దజు అనాిడు – తప్ాకుండా చేసాత ను. కానీ నా కుమారికు ప్పటేట  కొడుకిక శంతన మహార్దజు గార 

ర్దజాం వస్త ందా?’ అని అడిగాడు. అప్పాడు దేవవర తుడు ‘ తప్ాకుండా వస్త ంది. అసలు ర్దజాం నాకు కదా ర్దవ్యలి. నేను ర్దజామును 

ప్రతాాగం చేసేస్త నాిను. నేను ర్దజాం తీస్కొను. మానానిగార కోరక తీర్డం కోసం నీ కుమారిను ఆయనకిచిి వివ్యహం చేయండి’ 

అనాిడు. అప్పడు దాశర్దజు ‘ఇప్ాితవర్కు బ్రగుంది. కానీ ర్వప్ప నీకొక కొడుకు ప్పడతాడు. నువుే సహజంగా చాల్ప ప్ర్దకర మ వంతుడవు. 

నీకు ప్పటేట  కొడుకు చాల్ప ప్ర్దకర మవంతుడు అవుతాడు. అంట్ ప్ర్దకర మ వంతుడయిన నీ కొడుకు సతావతీ దేవికి ప్పితట న కొడుకు 

ర్దజాపాలన చేసేత  ఊరుకుంటాడా? అందుకని భవిష్ాతుత లో నీ కొడుకు నుంచి ప్ర మాదం ర్దదనీ ఏమిిత హామీ?” అని అడిగాడు. 

అప్పడు దేవవర తుడు ప్ర త్తజాచేశాడు. ‘నీకు ఆ అనుమానం ఉనిది కనుక తండిర  మాట్ నిలబితట , తండిర  గౌర్వమును, తండిర  కోరుకుని కోరకను 

తీర్ిలేని కొడుకు ఉంటే ఎంత, ఊడిపోతే ఎంత! మా తండిర గార కోసం నేను భీష్మమయిన ప్ర త్తజా చేస్త నాిను’ అనాిడు. అది 

సామానామయిన ప్ర త్తజాకాదు. వృదిుడయిన తండిర కోసం ఇటువంిత ప్ర త్తజాచేశాడు. ఈ ప్ర త్తజా చేసేసరకి దేవదుందుభులు మోర గి పైెనుంచి ప్పష్ా 

వృషిట  కురసింది. భీషిమంచి ప్ర త్తజాచేశాడు కనుక ఆ రోజునుంచి ఆయనను భీష్యమడు అని ప్పలిచారు. ఆచరంచి చూప్పంచాడు కనుక ఆయనను 

భీష్ఠమచారుాడు అని ప్పలిచారు. 

ఈ విష్యమును తండిర గార్యిన శంతన మహార్దజు విని తెలు బోయాడు. ‘నీవు నాగురంచి ఏంట్ల తాాగం చేశావు. అందుకని నీకు రండు 

వర్ములను ఇస్త నాిను. ఒకిత – యుదిభూమిలో నీవు చేత్తలో ధ్నుస్ా ప్టుట కుని ఉండగా నినుి దేవేందుర డు కూడా ఓడించలేడు. రండు – 

నీకు మర్ణము లేదు. సేచాంద మర్ణమును నీకు ప్ర సాదిస్త నాిను. మర్ణము నీవు కోరుకుంటే వస్త ంది, లేకపోతే ర్దదు’ అని. 



 

తదుప్ర శంతనుడు సతావతీ దేవిని వివ్యహం చేస్కొని సంోష్ంగా కాలం గడుప్పతునాిడు. ఆయనకు చితార ంగదుడు, విచితర వీరుాడు అని 

ఇదారు కొడుకులు ప్పటాట రు. సంోష్ంగా కాలం గడుప్పతుండగా మృతుావు వచిింది. శంతన మహార్దజు మర్ణించాడు. ఇదార కొడుకులలో 



పెదావ్యడయిన చితార ంగదుడు ఒకసార అర్ణామునకు వేట్కు వెళాీడు. అకకడ ఆయన కర్మకొదాీ చితార ంగదుడు అనే ప్రరు వుని గంధ్రుేడు 

కనబడాాడు. ‘నీవనాిచితార ంగదుడు అనే ప్రరుతొ ఉండాలి. నేనయినా ఆ ప్రరుతొ ఉండాలి. నీవు ఆ ప్రరు వదులుతావ్య లేక నాో యుదిం 

చేసాత వ్య? యుదిం చేసేత  మనలో ఎవరు బత్తకితే వ్యడు ఒకకడే చితార ంగదుడు ఉంటాడు. లేకపోతే ప్రరు మారుికుని వెళ్ళీపో’ అనాిడు. ‘నేను 

ప్రరు మారుికోవడం ఏమిిత? మనం ఇదార్ం యుదిం చేదాాం. ఎవరు బర త్తకి ఉంటే వ్యడే చితార ంగదుడు’ అనాిడు. అప్పడు చితార ంగదుడు, 

గంధ్రుేడు యుదిం చేశారు. ఆ యుదింలో శంతన మహార్దజుగార కుమారుడయిన చితార ంగదుడు మర్ణించాడు. ఇంకా విచితర వీరుాడు 

ఒకకడే మిగిల్పడు. 

విచితర వీరుాడు ఎప్పాడూ కాలకిేప్ం చేసూత  భగవంతుని సమర్ణ లేకుండా సంోష్ంగా కాలం గడిప్పవేసేవ్యడు. ఇప్పడు వంశం వరిల్పు లి. ఇప్పడు 

విచితర వీరుానికి సరయైన భార్ా దొర్కాలి. ఈయన చూసేత  ఎప్పాడూ స్ఖ్ సంోష్ములో తేలియాడుతుంటాడు. ఈయనకు తగిన 

భార్ాను తేవలసిన బ్రధ్ాత భీష్యమనిమీద ప్డింది. ఆ వయస్ాలో మహానుభావుడు భీష్ఠమచారుాడు తాను చేసిన ప్ర త్తజావలు  ఎనిి 

కష్ట ములను అనుభవించాడో చూడండి. 

కాశీర్దజుకు ‘అంబ’, ‘అంబ్ధక’, అంబ్రలిక’ అనే ముగుగ రు కుమారిలు ఉనాిరు. వ్యరకి కాశీర్దజు సేయంవర్ం ప్ర కితంచాడు. విచితర వీరుాడు 

సేయంవర్మునకు వెళీకపోతే భీష్ఠమచారుాల వ్యరు వెళాీరు. అకకడి వ్యళీందరూ ఆయనను చూసి విచితర ంగా మాటాు డారు. 

బర హమచర్ాంలో ఉంటానని ప్ర త్తజాచేసిన భీష్యమడు సేయంవర్మునకు వచాిడని విసమయం చందారు. అందరూ చూసూత ండగా ‘నేను 

పౌరుష్ంో ఈ ర్దజులనందరనీ ఓడించి ఈ అంబ, అంబ్ధక, అంబ్రలికలను తీస్కు వెడుతునాిను. ఎవర్యినా ననుి ఎదుర్చకనేవ్యరు 

ఉంటే ఎదురోకవచుి’ అని ముగుగ రని చేయిప్ితట  ర్థం ఎకికంచి తీస్కు వెళ్ళీపోతునాిడు. ర్దజులు అందరూ కలిసి భీష్యమని మీదకు 

యుదిానికి వచాిరు. భీష్యమడు వ్యరనందరనీ తుతుత నియలు చేసి ఆ ముగుగ రనీ హసిత నాప్పర్మునకు తీస్కువచాిడు. 

అప్పడు అంబ భీష్యమడి వదాకు వెళ్ళీ అంది – ‘మహానుభావ్య, నీకు తెలియని ధ్ర్మం లేదు. నీకొక మాట్ చప్పతాను. నేను సాళ్ళేడు అనే 

ర్దజును ప్రర మించాను. ఆయన కూడా ననుి ప్రర మించాడు. ఆయన నాయందు ప్తీతే భావమును పందాడు. కావున నేనిప్పడు వేర్చక 

ప్పరుష్యనికి భార్ాను కావడం అమర్దాద. అల్ప నేను కాకూడదు. అందుకని ననుి తీస్కువెళ్ళీ సాళ్ళేడికి అప్ాచప్ావలసింది’ అంది. 

అప్పడు భీష్యమడు – ‘మనస్లేని స్త్త ర ర్దజునకు భార్ాగా ఉండడానికి వీలుకాదు. అందుకని ప్ర్ప్పరుష్యని యందు అనుర్కిి కలిగిన స్త్త ర 

భార్ాగా ఇంట్లు  ఉండడం తార చుపామును పెంచుకోవడం ల్పంితది. అందుకని నువుే నా తముమనికి భార్ాగా ఉండడానికి వీలులేదు. నినుి 

తీస్కువెళ్ళీ సాళ్ళేడికి అప్ాజప్రాసాత ను’ అని చప్పా ఆమెను సాళ్ళేడి ర్దజామునకు ర్థంలో ప్ంప్పంచాడు. ఈమె సాళ్ళేడి దగగ ర్కు వెళ్ళీ 

‘నేను వచేిశాను, భీష్యమడు ననుి నీవదాకు ప్ంప్పంచి వేశాడు’ అని చప్పాంది. అప్పడు ఆయన అనాిడు – ‘అంతమంది ర్దజులు చూస్త ండగా 

ననుి కూడా ఓడించి భీష్యమడు ఏనాడు నీ చేయిప్ితట  ర్థం ఎకికంచి తీస్కువెళాీడో ఆనాడే నీవు భీష్యమడి సొతుత  అయిపోయావు. ఇప్పడు 

చేతకానివ్యడిని భీష్యమడు పెితట న భిక్షను భార్ాగా స్త్ేకరంచడానికి నేను క్షత్తర యుడను. ర్దజాపాలకుడను, మహార్దజును. నేను నినుి ఒలు ను. 

ఎవరు నినుి గెలుచుకునాిరో నీవు వ్యళీకే సొతుత ’ అనాిడు. 

ఒక ఆడదాని బ్రధ్ చరతర ను ఎల్ప మారుస్త ందో చూడండి. అందుకే స్త్త రల జోలికి వెళ్ళీ నిష్ఠకర్ణంగా వ్యళీ మనస్ా ఖేదప్డేట్టుు  

ప్ర వరించకూడదు. 

ఆవిడ బ్రధ్ప్డుతూ తపోవనమునకు చేర ఋష్యలను సమీప్పంచి ‘నేను తప్స్ా చేస్కుంటాను – నాకు సనాాసం ఇవేవలసింది’ అని 

కోరంది. అప్పడు ఋష్యలు – ‘నీవు నిండు యౌవనంలో ఉనాివు. నీవు వచిి ఇకకడి ఆశరమంలో కూరుింటే ఇకకడ వునివ్యళీ తప్స్ాలు 

పాడయిపోయి లేనిపోని గొడవలు వసాత యి. అందుకని నీవు ఇకకడ ఉండడానికి వీలులేదు. ఈవేళ ర్దత్తర కి ఉండు. ర్వప్ిత రోజున నీమార్గ ము నీవు 

చూస్కో. పైెగా ఇప్పాడు సనాాసం ఏమిిత? ఉంటే భరి్ దగగ ర్ ఉండాలి. లేకపోతే తండిర గార దగగ ర్ ఉండాలి. అందుకని నీవు నీ తండిర దగగ ర్కు 

వెళీవలసినది’ అనాిరు. ఆమె తన తండిర  దగగ ర్కు వెళీననిది. 

ఆవిడ అదృష్ట ంకొదాీ మరునాడు ఉదయం ఆవిడ తలిు గార తండిర గారు వచాిరు. తాతగారకి తనగోడు వెళీబోస్కుంది. ఆయన –‘నేను 

ప్ర్శుర్దముడికి అంతేవ్యసిని. ప్ర్శుర్దముడు భీష్యమడికి గురువు. అందుకని ప్ర్శుర్దముడిో భీష్యమడికి చప్పాసాత ను’ అనాిరు. ఈలోగా ఒక 



ప్రచార్కుడు వచిి ‘అయాా ప్ర్శుర్దముల వ్యరు వేంచేస్త నాిరు’ అనాిడు. ఆయన దగగ ర్కు వెళ్ళీ అంబ తనగోడు చప్పాకుంది. 

ప్ర్శుర్దముని హృదయం కరగిపోయింది. నేను నినుి తీస్కుని హసిత నాప్పర్మునకు వెడతాను. భీష్యమడిని ప్పలిచి తను గెలుచుని వ్యడు 

కాబితట  నినుి వివ్యహం చేస్కోమని చప్పతాను’ అని ఆమెను ర్థం ఎకికంచి హసిత నాప్పర్మునకు తీస్కువెళాీడు. 

హసిత నాప్పర్ం బయట్ విడిది చేసి భీష్యమడికి కబురుచేశాడు. వచిినవ్యడు గురువు కనుక భీష్యమడు ఒక ఆవును తీస్కొని వచాిడు. ఆవును 

దానం ఇచిి నమసాకర్ం చేసి ‘మహాప్ర భో మీరు ర్దవడమే అదృష్ట ం. ర్దజాంలోకి ప్ర వేశించండి’ అనాిడు. అప్పడు ఆయన ‘నేను నీ 

ర్దజధానిలోకి ర్దవడానికి ర్దలేదు. నీవు ఓడించి తెచిిన కాంత అంబను భార్ాగా స్త్ేకరంచు’ అనాిరు. అప్పడు భీష్యమడు ‘ఒకవేళ 

ప్ంచతనామతర లు తమతమ విధ్రలను నిర్ేరించడం మానివేసేత  మానివేయుగాక కానీ నేను ఒకసార చేసిన ప్ర త్తజానుండి మాతర ం వెనకడుగు వేసే 

సమసాలేదు. అందుకని నేను మాతర ం ఈమెను భార్ాగా స్త్ేకరంచాను అనాిడు. అప్పడు ప్ర్శుర్దముడు ‘అయితే ఎవరకోసం తెచాివో ఆ 

తముమడిని చేస్కోమను’ అనాిడు. అప్పడు విచితర  వీరుాడిని అడిగాడు. ఆయన అనాిడు ‘వేర్చకరయందు మనస్ పెటుట కునాినని 

వెళ్ళీపోయింది. త్తరగివసేత  నేను ఎల్ప పెళ్ళీ చేస్కుంటాను? నాకు అకకర్వు దు’ అనాిడు. ప్ర్శుర్దముడికి ఆగర హం వచిింది. ఆయన భీష్యమని 

‘నువుే అంబని వివ్యహం చేస్కుంటావ్య లేక నాో యుదిం చేసాత వ్య’ అని అడిగాడు. అప్పడు భీష్యమడు ‘ప్ర త్తజా్ఞపాలనం కోసం పార ణములను 

విడిచి పెటేట సాత ను. మీరు కురుకిేతర మునకు ప్ండి. నేను అకకడికి యుదిానికి వసాత ను’ అనాిడు. 

ఇదారూ కురుకిేతర ం చేరుకునాిరు. అకకడ బర హామండమయిన యుదిం ఇర్వైె రండు రోజులు జరగి ఒకళీని ఒకళ్ళీ తుత్తత నియలుగా 

కొటేట స్కునాిరు. ఆఖ్రుకి ఒకరోజు ర్దత్తర  శిబ్ధర్ంలో భీష్ఠమచారుాల వ్యరు ప్డుకుని ఉనాిరు. రోజూ భీష్యమడు ప్ర్శుర్దముడికి నమసాకర్ం 

పెితట  ఆయనో యుదిం చేసేవ్యడు. ఆయన తనకు గురువుగారు కదా! ప్ర్శుర్దముడిని నిగర హించడం ఎల్పగా అని ఆలోచిస్త నాిరు. అప్పడు 

ఆయనకు అష్ట వస్వులు సాకిాతకరంచారు. వ్యరు ‘భీష్ఠమ, నీవు బంగపెటుట కోకు. ప్ర్శుర్దమునికి కూడా తెలియని అసత రం ఒకిత ఉంది. అది 

విశేకర్మ మంతర ంో ఉంది అది నీ ఒకకడికే తెలుస్. ర్వప్ితరోజున దానిని ప్ర యోగించి. ఆ అసత రం ప్ర యోగిసేత  మరునాడు సూరోాదయం వర్కు 

ప్ర్శుర్దముడు నిదర పోతాడు. యుదిభూమిలో నిదర పోయిన వ్యడు మర్ణించిన వ్యనిో సమానం. మరునాడు సూరోాదయం వర్కు 

మేలొకనలేడు కాబితట  ప్ర్శుర్దముడు మర్ణించినటేు . కాబితట  ఆ అసత రమును ప్ర యోగించు’ అనాిరు. ‘తప్ాకుండా ప్ర యోగిసాత ను’ అని లేచి 

ఆచమనం చేసి యుదిమునకు వచాిడు. ప్ర్శుర్దముడి మీద ఆ అసత రమును ప్ర యోగిదాామని బ్రణమును సంధించి మంతర ం 

ప్లుకుతునాిడు. అప్పడు ఆయనకు నార్దాది మహరిులు అందరూ దర్శనం ఇచాిరు. వ్యరు ‘భీష్ఠమ, నువుే చాల్ప ఘోర్మయిన పాప్ం 

చేస్త నాివు. ఇది నీవంిత ధ్ర్మజాుడు చేయవలసిన ప్నికాదు. నీవు ఆ అసత రమును ప్ర యోగిసేత  నీ గురువు మర్ణించిన వ్యనిో 

సమానమయిపోతాడు. అంతిత అప్కార్ం అంతిత అవమానం గురువుప్ట్ు  చేయకూడదు. కాబితట  నీవు ఆ అసత ర ప్ర యోగం చయాకు’ 

అనాిరు. అప్పడు భీష్యమడు గురువును అవమానించాను’ అని ఆ అసత రమును ఉప్సంహార్ం చేసేశాడు. 

అదే సమయంలో ప్ర్శుర్దముడి తండిర  అయిన జమదగిి మొదలైన వ్యళ్ళీ వచాిరు. ప్ర్శుర్దమునిో వ్యళ్ళీ ‘నువుే బ్రర హమణుడివైె నీ 

శిష్యాని మీద అంత బ్రణప్ర యోగం చేయకూడదు. భీష్యమడు ధ్ర్మమునకు కటుట బడాాడు. నువుే ఉప్శాంత్త వహించవలసినది’ అని చపాారు. 

ప్ర్శుర్దముడు ఒక సిిత్తలో భీష్యమడిో యుదిం చేసూత  మోకాళీ మీద దొరు  ర్థంలోంచి కిర ందప్డిపోయాడు. అందుకని భీష్యమని చేత్తలో 

ఓట్మినంగీకరంచాడు. ‘నేను ఓడిపోయినటేు  లకక, అంబ్ర, ఇంకా నినుి నేను ర్కిించలేను. నువుే నీకు ఎకకడ ర్క్షణ దొరుకుతుంది 

అనుకుంటే అకకడికి వెళ్ళీపోవచుి. నీకు ఎవరవలన వివ్యహం అవుతుంది అనుకుంటే వ్యరని ఆశరయించు’ అనాిడు. ఆవిడ ‘ఇప్పడు నాకొక 

విష్యం అరి్మయింది. ప్ర్శుర్దముడు గతంలో ఇర్వైె ఒకక మారులు భూమండలము చుటూట  త్తరగి క్షత్తర యుడని వ్యరనందరనీ 

తెగటార్దిడు. అటువంిత ప్ర్శుర్దముని భీష్యమడు ఓడించేశాడు. కాబితట  భీష్యమని ఓడించేవ్యడు లేదు. కాబితట  నాపెళ్ళీ అవదు. కాబితట  నేను 

ఒక ప్ర తీకార్ం తీరుికుంటాను. భీష్యమడిని చంప్పతాను’ అని ప్ర త్తజాచేసింది. ‘ఇంకా నాకు వివ్యహం అకకర్లేదు. భీష్యమడు ఎల్ప చనిపోతాడు. 

ఇది ఒకకటే నాకోరక’ అని ఆవిడ తప్స్ా చేయడం మొదలుపెితట ంది 



 

ఒకచోట్ అంబ ముందుగా స్బర హమణ్యాశేర్ సాేమి గురంచి తప్స్ా చేసిందని ప్రర్చకనడం జరగింది. సకందుడు ప్ర తాక్షమైె ‘ఏమి నీ కోరక’ అని 

అడిగాడు. అప్పడు ఆమె ‘భీష్యమడిని నిగర హించాలి’ అని చప్పాంది. అప్పడు ఆయన ‘అది నేను చప్ాలేను. భీష్యమడికి వర్ం ఉంది. చేత్తలో 

ధ్నుస్ా ఉండగా ఆయనను ఎవరూ చంప్లేరు. పైెగా ఆయన మహాధ్ర్మజాుడు. అందుకని నేను నీకొక ప్పష్ామాలను ఇసాత ను. ఈ ప్పష్ామాల 

మేడలో వేస్కొని ఎవరు యుదిం చేసేత  వ్యరు భీష్యమడి మీద గెలుసాత రు’ అని ఆమెకు ఒక ప్పష్ామాలను ఇచాిడు. మేడలో ఈ ప్పష్ామాల 

వేస్కుని భీష్యమడిో యుదిం చేయమని ఆమె ఎందఱో ర్దజులను అడిగింది. అప్పడు వ్యళ్ళీ ‘మహాధ్ర్దమతుమడయిన భీష్యమనిో మేము 

ఎందుకు యుదిం చేయాలి? ఆయనను ఎందుకు సంహరంచాలి? ఆ మాలను మేము వేస్కోము. ఆయనో యుదిం చేయము’ అనాిరు. 



అప్పడు ఆమె మా మాలను దుర ప్ద ర్దజుగార ఇంితర్దజదాేర్ం మీద వేసి మళ్ళీ తప్స్ా చేసింది. ఈసార రుదుర డు ప్ర తాక్షం అయాాడు. 

‘ఏమికావ్యలి’ అని అడిగాడు. అంటే ‘భీష్యమడిని సంహరంచాలి’ అంది. అప్పడు రుదుర డు ‘నీకు ఈ జనమలో ఆ కోరక తీర్దు. వచేి జనమలో 

నీకోరక తీరుతుంది. కాబితట  నీ శరీర్ం విడిచిపెితట  వేర్వ జనమ తీస్కోవలసింది’ అని చపాాడు. అప్పడు ఆమె యోగాగిిలో శరీర్మును వదిలివేసి 

మర్ల ప్పితట ంది. 

ఆమె స్త్త రగా జనిమంచింది. ఆడదయి ప్పడితే భీష్యమడు యుదిం చేయదు. అందుకని మగవ్యడిగా మార్దలి. అందుకని మర్ల తప్స్ా చేసి 

మగవ్యనిగా మారంది. అందుకే ‘శిఖ్ండి’ అని ప్రరు పెటాట రు. అందుకే ఎవర్యినా ఎంతకీ వదిలిపెట్ట కుండా పార ణం తీసేస్త నాిర్నుకొండి – 

అప్పడు వీడకకడ దొరకాడు ర్ద నాకు –శిఖ్ండిల్ప దొరకాడు’ అంటాము. శిఖ్ండి వెనుక అంత కథ ఉంది. శిఖ్ండి దుర ప్దుని కుమారుడిగా 

జనిమంచాడు. జనిమంచి పెరగి పెదావ్యడవుతునాిడు. పాండవ ప్క్షంలో చేర్దడు. మహానుభావుడు భీష్యమడు తన జీవితంలో ఎనోి 

అగిిప్రీక్షలను ఎదుర్చకనాిడు. ఇంత కష్ట ప్డి విచితర  వీరుానికి అంబ్ధక, అంబ్రలికలను ఇచిి వివ్యహం చేశాడు. వివ్యహమయిన 

కొంతకాలమునకు విచితర  వీరుానికి క్షయవ్యాధి వచిి చచిిపోయాడు. అంబ్ధక, అంబ్రలిక విధ్వలు అయిపోయారు. వంశము ఆగిపోయింది. 

దాశర్దజు ఏ సింహాసనం కోసమని సతావతీ దేవికి ప్పితట న కొడుకులకు ర్దజాం ఇమమనాిడో ఆ కొడుకులు ఇప్పాడు లేనే లేరు. మనవలూ 

లేరు. వంశం ఆగిపోయింది. అప్పడు సతావతీ దేవియే భీష్యమడిని ప్పలిచింది. ‘భీష్ఠమ, వంశము ఆగిపోయింది. యుగ ధ్ర్మముననుసరంచి ఇది 

తప్పా కాదు. నా కోడళ్ళీ అయినటువంిత అంబ్ధక, అంబ్రలికలయందు వ్యళ్ళీ ఋతు సాినము చేసిన తరువ్యత నీవు వ్యరో 

సంగమించు. అల్ప సంగమిసేత  మర్ల వంశము నిలబడుతుంది. వంశము కోసమని అల్ప చేయడంలో దోష్ం లేదు.  

అప్పడు భీష్యమడు –‘అమామ, నేను ఆనాడు ప్ర త్తజాచేశాను. నేను ఏ స్త్త రయండు కూడా అల్ప ప్ర వరించను. నేను బర హమచర్ా నిషా్యందు 

ఉనివ్యడను. అందుకని వంశము లేకపోతే నేను ఏమీ చేయలేను. కానీ నేను మాతర ం అల్ప ప్ర వరించను. దీనికి ఒకకటే ప్రష్ఠకర్ం. ఎవరైనా 

బర హమ జా్ఞన సంప్నుిడై, కేవలం వర్ కటాక్షం కోసమని సంగామించడం తప్ా శరీర్మునందు అటువంిత కోరక లేని ఒక బ్రర హమణుని ఒక బర హమ 

జా్ఞనిని వేడుకో’ అనాిడు. అప్పడు సతావతీ దేవి వ్యాస్డిని పార రి్న చేసింది. తరువ్యత వ్యాస్ల వ్యర దాేర్ద పాండుర్దజు, ధ్ృతర్దష్యట రడు, 

విదురుడు జనిమంచడం జరగింది. ధ్ృతర్దష్యట రనకు దురోాధ్నాదులు జనిమంచారు. పాండుర్దజుకి పాండవులు జనిమంచారు. పాండుర్దజు 

మర్ణించాడు. ఇంతమందిని సాకుతూ తాతగార్యి గడాాలు నెరసిపోయి మహా ధ్ర్మజాుడయి భీష్యమడు వీళీందరకీ విలువిదా నేరాంచి 

దోర ణాచారుాలను గురువుగా పెితట  ఆ వంశమును సాకుతూ నడిప్పస్త నాిడు. 

ఆయన కళీముందే పాండుర్దజు ప్పతుర లకు ధ్ృతర్దష్యట రని ప్పతుర లకు మధ్ా బర హామండమయిన కలహం బయలుదేరంది. అప్పడు ఇంత ధ్ర్మం 

తెలిసిన భీష్యమడు కురుకిేతర  సంగార మం జరగినప్పాడు మాతర ం పాండవ ప్క్షమునకు వెళీలేదు. దురోాధ్నుని ప్క్షంలో ఉండిపోయారు. అల్ప 

ఎందుకు ఉండిపోవలసి వచిింది? నిజంగా భీష్యమడే కానీ ఒకవేళ పాండవ ప్క్షంలోకి వెళ్ళీపోతునాినని అనాిడనుకోండి అప్పడు అసలు 

కురుకిేతర  యుదిం లేదు. దురోాధ్నుడు భీష్యమడిని, కరుు ని ఈ ఇదారని చూస్కుని యుదిమునకు దిగాడు. సర్ేసైెనాాది ప్తాం ఇచేిట్ప్పాడు 

వీళ్ళీదారకీ సంవ్యదం వచిింది. భీష్యమడు బర త్తకి ఉనింతకాలం తానసలు యుది భూమికి ర్దననాిడు కరుు డు.  

భీష్యమడు ఎనోిమారుు  ధ్ర్మం చపాాడు. ‘అరుజ నుని ఎవరూ గెలవలేరు. పాండవుల ప్ట్ు  ధ్ర్మం ఉనిది, వ్యళ్ళీ నెగుగ తారు’ అని. అటువంిత 

భీష్యమడిని దురోాధ్నుడు ప్టుట కును వేర ల్పదవలసిన అవసర్ం ఇవేకుండా పాండవ ప్కిానికి వెళ్ళీపోయి వుంటే అసలు కురుకిేతర ం జరగ్వది కాదు 

కదా! భీష్యమడు ఎందుకు వెళీలేదు? అల్పంిత భీష్యమడిని ముళీప్ంది ఎల్ప అయితే ముళీో ఉంటుందో అల్ప అంగుళం మాతర ం 

చోటులేకుండా అనిి బ్రనములో కృష్యు డు ఎందుకు కొితట ంచాడు? భీష్మం చ దోర ణం చ జయదర థం చ’ అని ప్ర్మాతమ వ్యళీందరనీ తానే 

సంహరస్త నాినని గీతలో చపాాడు. భీష్యమడిని అనిి బ్రహాములో ఎందుకు కొటాట డు? ఈ రండూ భీష్ఠమచారుాల వ్యర జీవితమునకు 

సంబంధించి చాల్ప గహనమయిన ప్ర శిలు.  

అల్ప కొట్ట డానికి ఒక కార్ణం ఉంది. ప్ర ప్ంచములో దేనికయినా ఆలంబనము ధ్ర్మమే! భీష్యమడు తన జీవితం మొతత ం మీద ఒకకసార్వ ధ్ర్మం 

తపాాడు. అదికూడా పూరిగా ధ్ర్మం తపాాడు అని చప్ాడం కూడా కుదర్దు. ధ్ర్మర్దజుకి, శకునికి మధ్ా దూాతకీర డ జరుగుోంది. అల్ప 

జరుగుతునిప్పాడు శకుని మధ్రవును సేవించి ఉండడంలో మర్చిపోయి ముందు ధ్ర్మర్దనుని ఒడాాడు. ధ్ర్మర్దజుని నినుి నీవు ప్ణంగా 



పెటుట కో అనిన తరువ్యత, ధ్ర్మర్దజు ఓడిపోయాడు. ఓడిపోయినా తరువ్యత శకునికి గురిువచిింది ‘నీ భార్ా ద్రర ప్ది ఉనిది కదా, ఆవిడని 

ఒడాు’ అనాిడు. అప్ాితకే ధ్ర్మర్దజు శకుని దాసాంలోకి వెళ్ళీపోయాడు. ధ్ర్మర్దజు అనుకునాిడు ‘ద్రప్దిని ఒడాడంలో ఏదైెనా దోష్ం ఉంటే 

అది ఒడామని శకునికి వెళ్ళతుంది కానీ దోష్ం ఇప్పాడు నాకు ప్ట్ట దు. ఇప్పాడు నాకు శకుని యజమాని. నేను అయన దాస్డిని. దోష్ం 

ఆయనకీ వెడుతుంది’ అనుకుని ధ్ర్మర్దజు ద్రర ప్దికి ఒడాి ఓడిపోయాడు. ఓడిపోతే దుశాశసనుడు ర్జసేల అయిన ద్రర ప్దీ దేవిని సభలోకి 

ఈడుికు వచిి వలువలు ఊడాిడు. ఊడుస్త ంటే ఆవిడ ప్రరుు  చప్పా ఒక ప్ర శి వేసింది. ‘ఈ సభలో భీష్మ దోర ణులు ఉనాిరు. వ్యళు కి ధ్ర్మం 

తెలుస్. ననోిడి తనోిడనా? తనోిడి ననోిడనా? ధ్ర్మం చప్ావలసినది’ అని అడిగింది. అప్పడు భీష్యమడు పెదా సంకట్ంలో ప్డాాడు. 

భీష్యమడు నోరు విప్పా మాటాు డి ధ్ర్మర్దజు చేసినది దోష్మే – ఓడిపోయిన ర్దజుకి ద్రర ప్దిని ఒడా అధికార్ం లేదు అని ఉంటే వెంట్నే 

మహాప్త్తవ్ర్త అయిన ద్రర ప్దీ దేవి శప్పసేత , ధ్ృతర్దష్యట రని సంతానం అంతా నశించిపోతారు. ఆయన వ్యళీందరనీ కష్ట ప్డి పోషించాడు. తన 

కళీ ముందు పోతారు. పోనీ చప్ాకుండా ఉందామంటే ఎదురుగుండా ఒక మానవత్తకి ఒక మహా ప్త్తవర తకి వలువలు ఊడుస్త నాిరు. కాబితట  

ఏమి చపాాలో ఆయనకు అరి్ం కాలేదు. తెలిసి చపాాడా, తెలియక చపాాడా అనిది తెలియకుండా ఒక మాట్ అని ఊరుకునాిడు. 

’ధ్ర్మర్దజు అంతిత వ్యడే నేను ఓడిపోయాను అని ఒక మాట్ అనాిడు. ఈ సిిత్తలో ఏది ధ్ర్మమూ అనిది చప్ాడం కొంచం కష్ట ం ద్రర ప్దీ’ 

అనాిడు. అల్ప ధ్ర్మం తెలిసి చప్ాకపోవడం కూడా ధ్ర్దమచర్ణము నందు వైెకు బామే! ఈ దోష్మునకు కొట్ట వలసి వచిింది. అందుకని 

బ్రణములో కొటాట రు. ధ్ర్దమచర్ణము అంటే ఎంత గహనంగా ఎంత కష్ట ంగా ఉంటుందో చూడండి! 

ఇంతిత మహానుభావుడు కురుకిేతర ంలో యుదిమునకు వచాిడు. దురోాధ్నునిో ఒకమాట్ చపాాడు. ‘నీవు పాండవులవైెప్ప ఉని వ్యళీలో 

ఎవరని సంహరంచమనాి సంహరసాత ను. కానీ పాండవుల జోలికి మాతర ం వెళీను’ అనాిడు. యుదిభూమికి వచిిన తరువ్యత భీష్యమడు 

సర్ే సైెనాాధిప్త్తగా నిలబడిన ధ్ర్మర్దజు తన కవచం విప్రాసి, పాదుకలు విప్రాసి కాలినడకన వెళ్ళీ ప్పతామహా అని నమసకరంచాడు. ‘తాతా, 

మేము నీవు పెంచి పెదా చేసిన వ్యళీం. మాకు విజయం కలగాలని ఆశీర్ేదించు’ అనాిడు. 

అప్పడు భీష్యమడు ‘నీవు ఇల్ప వచిి ఉండకపోతే నినుి శప్పంచి ఉండేవ్యడిని. నీ గౌర్వమునకు పంగిపోయాను. మీ అయిదుగుర జోలికి ర్దను’ 

అనాిడు. అప్ాితకి మహానుభావుడు వృదిుడయిపోయాడు. తన కళీ ముందు తనవ్యళ్ళీ దెబబల్పడుకుంటునాిరు. తనే ఒక ప్క్షమునకు 

సర్ేసైెనాాధిప్త్తయై నిలబడాాడు. అప్పడు ధ్ర్మర్దజు ‘తాతా నీవు ర్దనకక ర్దలేదు. కానీ నీకు సేచాందమర్ణం వర్ం ఉంది. యుదింలో 

నువుే ధ్నుస్ా ప్ట్ట గా ఎవేరూ కొట్ట లేరు. నువుే యుదింలో వుంటే ఎల్ప తాతా’ అని చేతులు నులిమాడు. ‘ఇప్పాడు ఆ విష్యం 

అడుగకు. కొనాిళ్ళీ పోయాక కనప్డు. చూదాాం’ అనాిడు భీష్యమడు. ‘మా యోగకిేమములు మాతర ం దృషిట లో పెటుట కో తాతా’ అని చప్పా 

ధ్ర్మర్దజు వెళ్ళీపోయాడు. 



 

ధ్ర్మర్దజు వచిి విజయం కలగాలని ఆశీర్ేదించమని అడుగగా భీష్యమడు ‘నీవు ఇల్ప వచిి ఉండకపోతే నినుి శప్పంచి ఉండేవ్యడిని. నీ 

గౌర్వమునకు పంగిపోయాను. మీ అయిదుగుర జోలికి ర్దను’ అనాిడు. అప్ాితకి మహానుభావుడు వృదిుడయిపోయాడు. చర్మమంతా 

ముడతలు ప్డిపోయింది. జుటుట  నెరసిపోయింది. తన కళీముందు తన వ్యళ్ళీ దెబబల్పడుకుంటునాిరు. తనే ఒక ప్క్షమునకు సర్ే 

సైెనాాధిప్త్తయై నిలబడాాడు. అప్పడు ధ్ర్మర్దజు ‘తాతా, నీవు ర్దనకకర్లేదు. కానీ నీకు సేచిందమర్ణ వర్ం ఉంది. యుదింలో నువుే 

ధ్నుస్ా ప్ట్ట గా ఎవేరూ కొట్ట లేరు. నువుే యుదింలో వుంటే ఎల్పగా తాతా’ అని చేతులు నులిమాడు. ‘ఇప్పాడు ఆ విష్యం అడగడం 

కొనాిళ్ళీ పోయాక కనప్డు, చూదాాం’ అనాిడు భీష్యమడు. ‘మా యోగకిేమములు మాతర ం దృషిట లో పెటుట కో తాతా’ అని చప్పా ధ్ర్మర్దజు 

వెళ్ళీపోయాడు. 

భీష్యమడు రోజూ యుదిం చేసేవ్యడు. అనంతర్ము శిబ్ధర్మునకు వచేివ్యడు. దురోాధ్నుడు వచిి ‘నీవు ఎంో గొప్ావ్యడివని యుదింలో 

దిగాను. ఎంతమందిని చంపావు? ఏమి చేశావు? నువుే తలుచుకుంటే ఆరుజ నుడిని చంప్లేవ్య? నువుే కావ్యలని పాండవులను వెనక వేస్కు 

వస్త నాివు. నువుే పాండవ ప్క్షపాత్తవి. అని సూటీపోటీ మాట్లో ములుకులో పడిచినటుు  మాటాు డేవ్యడు భీష్యమడిని. పాప్ం భీష్యమడు, 

ఆ వయస్ాలో అనిిమాట్లు విని ఒకరోజు దురోాధ్నునిో ‘దురోాధ్నా, ఇవ్యళ యుదింలో భీష్యమడు అంటే ఏమిట్ల చూదాువు కాని!’ అని 

మండల్పకార్మయిన ధ్నుస్ాను ప్టుట కునాిడు. 

ఆ రోజు భీష్యమడు వేసిన బ్రణములు కనప్డాాయి తప్ా భీష్యమడు కనప్డలేదు. కొనిివేల మందిని తెగటార్దిడు. కురుకిేతర ం అంతా ఎకకడ 

చూసినా తెగిపోయిన కాళ్ళీ, చేతులు, ఏనుగులో నిండిపోయింది. ఆయన యుదిమునకు పాండవులు గజగజ వణికి పోయారు. అరుజ నుడిని 

భీష్యమని మీద యుదిమునకు ప్ంప్పంచారు. అరుజ నుడు యుదిమునకు వహాిిడు. భీష్యమనికి సర్ే సైెనాాధిప్త్తగా అభిషేకం చేశారు. కృష్ు  



ప్ర్మాతమ అరుజ నుడికి సార్ధ్ాం చేస్త నాిడు. ఆయన యుదింలో తన చేత్తో ధ్నుస్ా ప్ట్ట నని ఏ విధ్మయిన అసత ర శసత రములను ప్టాట ను 

అని ప్ర త్తజా చేశాడు. ఆ విష్యమును దూతలు వచిి భీష్యమనికి చపాారు. అప్పడు భీష్యమడు ‘సర్ే సైెనాాధిప్త్తగా నేనూ ప్ర త్తజా చేస్త నాిను. 

ఇవ్యళ కృష్యు డి చేత అసత రం ప్ితట సాత ను’ అనాిడు. 

కృష్యు డు ప్ర్మాతమ అని భీష్యమడికి తెలుస్. అటువంిత కృష్యు నిో అసత రం ప్ితట సాత ను అనాిడు. ఇప్పడు ఈశేరుని ప్ర త్తజా నెర్వేరుతుందా? 

భకిుని ప్ర త్తజా నెర్వేరుతుందా? ఆరోజు భీష్ఠమచారుాలో చేసిన యుదింలో అరుజ నుడు ఎనిి ధ్నుస్ాలు తీస్కునాి విరగిపోయాయి. ఇంత 

సవాసాచి, ఎందుకూ ప్నికిర్దకుండా పోయాడు. భీష్యమడు కొితట న బ్రణములకు కృష్ు  ప్ర్మాతమ కవచం చిితు పోయింది. 

కృష్యు ని మోదుగ చటుట ను కొితట నటుు  కొటేట శాడు. కృష్యు డు వెనకిక త్తరగి చూశాడు. అరుజ నుని శరీర్ంలోంచి నెతుత రు ఏరులై కారపోోంది. 

కృష్యు డు తాను చేసిన ప్ర త్తజాను మర్చిపోయి భీష్యమడిని చంప్ప అవతల పార్వేసాత నని తన చకర ం ప్టుట కుని ర్థం మీద నుండి కిర ందికి 

దిగిపోయాడు. అప్పాడు భీష్యమడు తన కోదండమును ప్కకనపెితట  కృష్యు డికి నమసకరంచాడు. 

ప్దిరోజుల యుదిం పూరి్యిన తరువ్యత ధ్ర్మర్దజుగారు కృష్యు డిని ప్పలిచి అనాిరు ‘ప్పతామహుడు యుదిం చేస్త ంటే ఇంక మనం యుదిం 

చేయలేము. ఆయన సామానుాడు కాదు. అరవీర్ భయంకరుడు. ఆయనను యుదిం నుండి ఆప్డం ఎల్ప?” అని కృష్ు  ప్ర్మాతమని 

అడిగాడు. అప్పడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ అనాిరు ‘దీనింకి ఒకకటే ప్రష్ఠకర్ం. నీవు నీ సోదరులో కలిసి భీష్యమని శిబ్ధర్మునకు వెళ్ళీ 

నమసాకర్ం చేసి, ఆయననే అడుగు, నేనూ మీో వసాత ను. ప్దండి’ అనాిడు. 

అందరూ కలిసి భీష్యమని వదాకు వెళాీరు. ధ్ర్మర్దజుగారు వెళ్ళీ నమసాకర్ం చేసేత  భీష్యమడు ‘ధ్ర్మజ్ఞ, ఇంత ర్దత్తర వేళ పాదచారవైె ఎందుకు 

వచాివు? మిమమలిి సమరిసూత  యుదిం చేయమనడం తప్ా ఇంకేదయినా కోరుకో’ అని చపాాడు. అప్పడు ధ్ర్మర్దజు ‘తాతా, నేను ఇల్ప 

అడిగానని ఏమీ అనుకోవదాు. నువుే అసలు ఎల్ప మర్ణిసాత వు తాతా?’ అని అడిగాడు. ప్ర ప్ంచంలో ఇది ఎంత దారుణమయిన మాట్ల 

ఆలోచించండి. అప్పడు భీష్యమడు ఒక నవుే నవిే ‘నా చేత్తలో ధ్నుస్ా ఉనింత కాలం నేను మర్ణించను. మనవడు అరుజ నుని ప్ర జాచూసి 

అతను వేసిన బ్రణములకు పంగిపోయాను. నా ధ్నుస్ాను కొనిి సందర్భములలోనే ప్ర కకన పెడతాను. ర్థం మీద స్త్త రవచిి, బ్రణం వేసేత , 

ఎవరదయినా ప్తాకం కిర ందికి జ్ఞరపోతే, వెనిిచిి పారపోతుని వ్యనిో నేను యుదిం చేయను. ఆడదిగా ప్పితట  మగవ్యనిగా మారన వ్యడు 

యుదిానికి వసేత  వ్యనిో నేను యుదిం చయాను. ఇందులో స్త్త రని పెటుట కుని యుదిానికి వచేి అవలక్షణం మీలో లేదు. మీరు నాకు వెనిిచిి 

చూప్పంచి పారపోరు. మీలో ఎవర ప్తాకమూ కిర ందకు జ్ఞరపోదు. కాబితట  మీకు ఉని అవకాశం ఒకకటే. మీ ప్క్షంలో నా మర్ణం కోసం తప్స్ా 

చేసిన శిఖ్ండి ఉనాిడు. ఆ శిఖ్ండిని అరుజ నుని ర్థమునకు ముందు నిలబట్ట ండి. అప్పడు శిఖ్ండి బ్రణములు వేసేత  నేను ధ్నుస్ా ప్కకన 

పెటేట సాత ను. ధ్నుస్ా ప్కకన పెితట న ప్పదప్ మర్ల నేను బ్రణం వెయాను. అప్పడు వెనకనుండి అరుజ నునిో బ్రణప్ర్ంప్ర్ను కురప్పంచి, నా 

శరీర్మును ప్డగొట్ట ండి’ అని చపాాడు. అప్పడు పాండవులు అల్పగ్వ తాతా అని చప్పా వెళ్ళీపోయారు.  

వెళ్ళీన తరువ్యత శిబ్ధర్ంలో అరుజ నుడు ఎంతగానో దుుఃఖంచాడు. ‘మహానుభావుడు, తండిర  లేక మేము ఏడుస్త ంటే ఆ రోజులోు  నానాి అని 

మేము ఎవరని ప్పలవ్యలో తెలియక మాప్ట్ు  అంత ప్రర మో ఉని భీష్యమడి దగగ ర్కు వెళ్ళీ కౌర్వులు మమమలిి బ్రధ్పెడుతుంటే నానాి అని 

తెలియక మేము ప్పలిసేత  నేను నానిను కాను నానాి నేను తాతను అని చప్పా, ఆయన ఒడిలో కూరోిపెటుట కుని మాకు గోరుముదాలు 

త్తనిప్పంచాడు. మమమలిి పెంచి పెదా చేశాడు. సర్ేకాలములయందు మా ఉనిత్తని కోర్దడు. మాకు ఆశీర్ేచనం చేశాడు. మాకు విలువిదా 

నేర్దాడు. అంతిత ధ్ర్మమూరియై తన వంశమును చూస్కోవ్యలని ఇంతకాలం నిలబడి పోయాడు. అటువంిత వ్యడిని సవాసాచియై గాండీవం 

ప్టుట కుని, శిఖ్ండిని అడాుపెటుట కుని ఆయన మీద బ్రణ ప్ర్ంప్ర్ కురప్పస్త ంటే, ఆయన ఒంట్లు ంచి నెతుత రు కారపోతుంటే నేను కొట్ట గలనా 

అనియాా?’ అని అడిగాడు. అప్పడు కృష్యు డు కొట్ట క తపాాడు. ధ్ర్మం కోసం కొట్ట వలసిందే. నీవు కొటుట  తపాాడు’ అనాిడు. 

యుదిమునకు వచాిరు. శిఖ్ండిని ఎదురుపెితట  తీస్కువచాిరు. అప్పడు భీష్యమడు తన ధ్నుస్ాను ప్కకన పెటేట శాడు. పెితట న తరువ్యత 

శిఖ్ండి భీష్యమని మీదకు ఒకేసార నూరు బ్రణములు వేశాడు. భీష్యమని కవచం దుళ్ళీ పోయింది. అరుజ నుడు ఆ రోజు వేసిన బ్రణ ప్ర్ంప్ర్కు 

అంతేలేదు. భీష్యమని శరీర్ంలో బొట్నవేలంత నందు కూడా లేకుండా ఆయనను బ్రణములో కొటాట డు. చుటూట  బ్రణ ప్ంజర్మే! మధ్ాలో 

భీష్యమడు ఉనాిడు. అనిి వైెప్పలనుంచి నెతుత రు కారపోోంది. వీప్ప చూప్పంచలేదు. కాబితట  ఒకక తలవెనక మాతర ం బ్రణములు తగలలేదు. 



ఒంితనిండా బ్రణప్ర్ంప్ర్ను వేసిన తరువ్యత సూరుాడు అసత మిస్త ని సమయంలో భీష్యమడు ర్థం మీద నుంచి దుళ్ళీ కిర ంద ప్డిపోయాడు. 

అల్ప ప్డిపోయినప్పడు ఆయన శరీర్ం భూమికి తగలలేదు. బ్రణములో ప్డిపోయి ఉండిపోయాడు. అప్పాడు యుదిం ఆప్ప అందరు ప్రుగు 

ప్రుగున భీష్యమని దగగ ర్కు వచేిశారు. అప్పడు భీష్యమడు ‘నాప్ని అయిపయింది. నేను సేచాంద మర్ణమును కోర్దను. ఇంకా బర త్తకే 

ఉనాిను. ఉతత ర్దయణం వర్కు నా శరీర్మును విడిచిపెట్ట ను. సూరుాడు మకర్ర్దశిలో ప్ర వేశించి మాఘమాసం వచిిన తరువ్యత, ర్థ సప్త మి 

నాడు ర్థం ఉతత ర్ దికుకకు త్తరగాక, ఏకాదశి ఘడియలలో నా పార ణం విడిచి పెడతాను’ అని అరుజ నుని ప్పలిచి, ‘నా తల వెనకిక వేర ల్పడి 

పోతునిది. నా మర్మ సిానములు అనీి కదిలిపోతునాియి. బ్రణములు కొటేట యడం వలు  నెతుత రు ఓడిపోతునిది. నాకు తలగడ అమరుి’ 

అనాిడు. దురోాధ్నాదులు వెంట్నే తలగడలు ప్టుట కు వచాిరు. ‘ఈ తలగడలు కాదు. నాకు కావలసింది యుది భూమియందు ప్డుకుని 

వ్యనికి బ్రణములో తలగడను ఏర్దాటు చేయాలి. అటువంిత తలగడను అరుజ నుడు ఏర్దాటు చేసాత డు’ అనాిడు భీష్యమడు. అప్పడు 

అరుజ నుడు బ్రణములో తలగడను ఏర్దాటు చేశాడు. ఆ తలగడను ఏర్దాటు చేస్కుని ‘నేను ఈ యుదిభూమి యందే ప్డి వుంటాను. 

ఎవరూ నా వైెప్ప ర్దకుండా నా చుటూట  కందకం తవేండి’ అని కందకం తవిేంచుకుని ఆ భూమిమీద ప్డి ఉండిపోయాడు. 



 



తరువ్యత కురుకిేతర  సంగార మం అయిపయింది. ధ్ృతర్దష్యట రని ప్క్షం అంతా ఓడిపోయింది. పాండవప్క్షం గెలిచేసింది. అప్ాితకి కూడా భీష్యమడు 

అంప్శయా మీదనే ఉనాిడు. మహానుభావుడికి ఒకనాడు దాహారి కలిగింది. ‘దాహం వేసోత ంది’ అనాిడు. నీళ్ళీ ప్టుట కు వచాిరు. 

అంప్శయా మీద ప్డుకుని వ్యడు లౌకికమయిన జలములు తార గడు. ఏ నీళ్ళీ ఇవ్యేలో అరుజ నుడికి తెలుస్. ‘అరుజ నా, మంచినీళ్ళీ 

ఇయిా’ అనాిడు. అప్పడు అరుజ నుడు ప్ర్జ నాాసత రమును ప్ర యోగించాడు. ప్ర యోగిసేత  భూమిలోనుండి అమృోదకం పైెకిలేచి భీష్యమని నోితలో 

ప్డింది. ఆ నీితని తార గాడు. తార గి అంప్శయా మీద ప్డి ఉనాిడు. భీష్యమడు అంప్శయా మీద ప్డి ఉండగా కృష్ణ భగవ్యనుడు ఏకాదశి 

ఘడియలు దగగ ర్కు వస్త నాియని ధ్ర్మర్దజుో ‘భీష్యమడు అకకడ అంప్శయా మీద ఉనాిడు. నీవు బయలుదేర వెళ్ళీ ఆయన దర్శనం 

చేస్కుని, ఆయన దగగ ర్ ధ్ర్మములు తెలుస్కో. అటువంిత మహానుభావుడు వెళ్ళీపోతే మర్ల ధ్ర్మం చప్రావ్యడు లేదు’ అని చపాాడు. 

అయితే భీష్యమడు చప్పాన ధ్ర్మములు భార్తంలో చపాారు తప్ా భాగవతంలో చప్ాలేదు. ధ్ర్మర్దజ్ఞదులు భీష్యమని దగగ ర్కు వెళ్ళీ 

ఆయనకు నమసకరంచి ఆయన దగగ ర్ అనీి వినాిరు. భాగవతంలో మాతర ం వ్యాస్డు ఎకకడి నుంచి మాటాు డతాడంటే ఉతత ర్ గర్భం మీదికి 

అశేతిామ బర హామసత రం ప్ర యోగిసేత  ఉతత ర్ గర్భమును కృష్యు డు ర్కిించాడు అనే మాట్ను భీష్యమడు వినాిడు. ఉప్పాండవులు అశేతిామ చేత 

సంహరంప్బడాారు అనేమాట్ను వినాిడు. విని భీష్యమడు కాలమును ముందు స్త త్త చేసాత డు. 

ప్దినెలలూ పూరిీ అయిన ప్పమమట్ ఉతత ర్ గర్భమునుండి ప్రీకిినమహార్దజు ఉదయించాడు. అసలు యధారి్మునకు అశేతిామ ఆ 

బర హామసత రమును ప్ర యోగించినప్పాడే పాండవ సంతత్త అంతరంచిపోయింది. ఆవంశము ఆకకడిో ఆగిపోయింది. ఎందుకంటే బర హామసత రమునకు 

ఉండే గౌర్వం అటువంితది. కానీ ధ్ర్మర్దజు అంతిత వ్యడు తనకు వంశంలేదు అని బంగ పెటుట కోవలసిన అవసర్ం లేకుండా, తనను తానూ 

ర్కిించుకోవడం చేతకాని వ్యణిు , గర్దభసత మయిన ప్పండమును ర్కిించాడు కృష్యు డు. కృష్ు  భగవ్యనుని అనుగర హము చేత బర త్తకింప్ బడి 

బయట్కు వచిిన ప్పలు వ్యడు కనుక అతనికి ‘విష్యు ర్దతుడు’ అని ప్రరు పెటాట రు. 

ప్రీకిితుత  ప్పితట న తరువ్యత ఒక గమమతుత  జరగింది. ఒకసార ధ్ర్మర్దజుగారు సభాతీరి ఉనాిరు. లేకలేక కలిగిన ప్రీకిితుత ను ఎంో ప్రర మో 

ఆయన తన తొడమీద కూరోిబటుట కుని, సింహాసనం మీద కూరుిని ఉండేవ్యరు. ఆ ప్పలు వ్యడు అందరనీ ప్రీక్షగా చూసూత  ఉండేవ్యడు. 

ప్ర తీవ్యడిని ఆ ప్పలు వ్యడు ఎందుకల్ప చూస్త నాిడా అని పాండవులు సందేహించారు. అల్ప ఎందుకు చూసాత డంటే ‘మా అమమ కడుప్పలో 

బర హామసత రము అనే అసత రం వచిి అగిిహోతర మును వేదజలుు తుంటే ఆ రోజున నేను కాలిపోబోతూ సోత తర ం చేసేత , ఎవరో ఒక అంగుషా్ మాతర మయిన 

మూరి శంఖ్ చకర  గదా ప్దమములో వచిి ననుి ర్కిించాడు. ఆయన విశేమంతా ఉనాిడని మా పెదతాతగారు చప్పత నాిరు. ఆయన 

ఎకకడయినా కనప్డతాడా’ అని సభలో చూసేవ్యడు. విష్యు ర్దతుడు అని ప్రరు పెడితే ప్రీక్షగా అందరనీ చూసాత డు కాబితట  ఆ ప్పల్పు డిని ‘ప్రీకిిత్’ 

అని ప్పలిచారు. అందుకని ‘ప్రీకిిత్’ అయాాడు. ప్రీకిిత్ ప్పట్ట గానే ధ్ర్మర్దజు జోాత్తష్యకలను ప్పలిప్పంచాడు. వ్యళ్ళీ ఆ ప్పలు వ్యని జ్ఞతకం చూసి 

‘యితడు ఆమచందర మూరి వంశమునకు మొదితవ్యడైన ఇకిాేకు ఎల్ప ప్రపాలించాడో అల్ప ప్రపాలిసాత డు. శిబ్ధ చకర వరి ఎటువంిత దానములు 

చేశాడో అటువంిత దానములు చేసాత డు. ర్దమచందర మూరి గురువులను, బ్రర హమణులను ఎల్ప గౌర్వించాడో అల్ప గౌర్వించి సేవిసాత డు. 

అరుజ నుడు ఎల్ప బ్రణములను విడిచి పెడతాడో అల్ప బ్రణములను విడిచి పెడతాడు. కారి్వీర్దారుజ నుడు వేయి చేతులో ధ్నుస్ాను 

ప్టుట కుని బ్రణములను వదిలితే ఎల్ప ఉంటుందో అటువంిత యుది నైెప్పణాంో ఉంటాడు. ఈ ప్పలు వ్యడు చిట్ట చివర్ శరీర్ం విడిచి 

పెట్ట వలసిన సమయం ఆసనిమయిన నాడు ఆవు పాలు ప్పత్తకినంత సేప్ప తప్ా ఎకకడా నిలబడని బర హమజా్ఞని, ఈ ప్పలు వ్యడి ఆరిచూసి కృష్ు  

భగవ్యనుని పాదములయందు బుదిి ర్మిసూత  ఉండగా శరీర్మును విడిచిపెితట , మోక్షమును పందుతాడు. అటువంిత మహోతకృష్ట మయిన 

వాకిి మీ వంశంలో ప్పటాట డు’ అని చపాారు. 

ధ్ర్మర్దజు గారు పంగిపోయారు. అప్పాడు అనుకునాిడు. ‘నేను కురుకిేతర  యుదిం చేశాను కొనిి కోట్ు మందిని తెగటార్దిను. ఎందఱో 

మర్ణించారు. ఈ పాప్ము ననుి కాలికూడదు. పాప్ము పోగొటుట కోవడం కోసమని అశేమేధ్యాగం చేయాలి. అశేమేధ్యాగమునకు 

కావలసినటువంిత సంభార్ములు, బంగార్ము ఎకకడి నుండి వసాత యి?’ అని భీమారుజ నులను ప్పలిచి అడిగాడు. అప్పడు భీమారుజ నులు 

‘అనియాా, దానిని గురంచి నీవేమీ బంగ పెటుట కోవదాు. ఎందుచేత అంటే ఇతుః పూర్ేం ఉతత ర్ భార్తదేశంలో మరుతుత  అనే ర్దజు అశేమేధ్ 

యాగం చేసి తతాంబంధ్మయిన కాంచన పాతర లు మొదలయిన వ్యితని విడిచిపెటాట డు. వ్యితని తెచుికోవడానికి ర్దజుకు ప్రపాలనాధికార్ం 



ఉనిది కనుక, ఆ పార ంతం మన ప్రపాలిత పార ంత ప్రధిలోకి వస్త ంది కనుక ఆ సంప్దను సంభార్ములను మేము తీస్కువసాత ము. నీవు 

అశేమేధ్ యాగము చేయవలసింది’ అనాిరు. 

ధ్ర్మర్దజు గారు మూడు అశేమేధ్ యాగములు చేశారు.ఆ యాగములకు కృష్ు  ప్ర్మాతమను ఆహాేనించారు. ఆయనను సమునితంగా 

సతకరంచారు. కృష్యు డు కూడా ఎంో సంోషించాడు. తరువ్యత కృష్ు  ప్ర్మాతమ దాేర్కా నగర్మునకు వెళ్ళీపోయారు. ఆయన 

వెళ్ళీపోతుంటే ఈ హసిత నాప్పర్ంలో ఉనివ్యళీందరూ ఆయనను ఎంో సోత తర ం చేశారు. అకకడ దాేర్కా నగర్ంలోని ప్ర జలు సోత తర ం చేశారు. 

మహానుభావుడు దాేర్క చేరుకునాిడు. 

అకకడ హసిత నాప్పర్ంలో అందరూ సంోష్ంగా కాలం గడిప్రస్త నాిరు. 

విదురుని ఆగమనము 

ఒకరోజున విదురుడు వచాిడు. ధ్ర్మర్దజు ఎదురువెళ్ళీ సాేగతం చప్పా అర్ఘ ా పాదాాదులు ఇచిి తీస్కొని వచాిడు. తరువ్యత విదురుడు 

చకకిత భోజనం చేశాడు. తరువ్యత కొంతసేప్ప విశార ంత్త తీస్కుని ప్పమమట్ ధ్ర్మర్దజు ఆయన పాద సంవ్యహనం చేసూత  కాళీ దగగ ర్ కూరుిని 

అయాా మహానుభావ్య, మీరు చాల్ప కాల్పనికి త్తరగి వచాిరు. ఇది మా అదృష్ట ం. మీరు మేము చిని ప్పలు లుగా ఉండగా మా తండిర గారు 

మర్ణిసేత , ఒక ప్కిి తన ప్పలు లను ఎంత జ్ఞగర తత గా రకకల కిర ంద పెటుట కుని కాపాడి తానూ తీస్కువచిి ఆహార్మును నోట్లు  పెడుతుందో అల్ప 

మమమలిి కాపాడారు. దురోాధ్నుడు లకక ఇంట్లు  పెితట  మమమలిి కాలేిదాామనుకునిప్పాడు, అనేకమయిన ప్ర యోగములు చేసి మమమలిి 

సంహరంచాలని అనుకునిప్పాడు కోరుకునాిరు. అటువంిత మీరు ఎనోి కిేతర ములను ప్ర్ాితంచారు. మీరు ఈ తీరి్ములకు వేల్పు ో, 

ఏమేమి చూశారో మాకు చప్ావలసింది’ అని అడిగాడు. 

తీరి్యాతర  చేసివచిిన వ్యడి విష్యంలో ఎల్ప ఉండాలో భాగవతం చప్పత ంది. తీరి్యాతర  చేసి వచిిన వ్యడి పాదములకు నమసకరసేత  ఇవతలి 

వ్యడు తీరి్యాతర  చేయకపోయినా అతనికి ఆయా కిేతర ములలోని దేవతల అనుగర హం కలుగుతుంది. ధ్ర్మర్దజు మాట్లను విని విదురుడు 

చాల్ప సంోషించి ధ్ర్మర్దజుో మాటాు డి ప్ంప్పసాత డు. భాగవతమును కొనిి కోట్ు  జనమల తరువ్యత మాతర మే వింటారు. భాగవతము విన 

ఫలితం వితట నే పోదు.  

ధ్ృతర్దష్యట రని వ్యనప్ర సిము  

తరువ్యత ధ్ృతర్దష్యట రని దగగ ర్కు వెళతాడు విదురుడు. ధ్ృతర్దష్యట రనిో ‘నామాట్ విని ఉతత ర్ క్షణంలో లేచి ఉతత ర్ దికుకకి వెళ్ళీపో. 

ఎవరకోసం చూడకు. ఇనాిళ్ళీ బర త్తకిన దుష్ట  జీవితం నీకు చాలు. ఇప్ాితకయినా నామాట్ విను. వెళ్ళీపోయి ఈశేరునియందు మనస్ా 

చేరి అందులో పార ణములను ఆహుత్త చయిా. అల్ప యోగమార్గ ంలో ఈశేరుడిని చేరు. లేకపోతే నీవు చేసిన పాప్ములకు ఎనోి జనమలు 

ఎతత వలసి ఉంటుంది’ అనాిడు.  

ధ్ృతర్దష్యట రడు ‘గొప్ామాట్ చపాావయాా! నిజమే ఇంకా నేను ఎవరకోసం బర తకాలి? భీముడు మొదలయిన వ్యళ్ళీ పెడుతుని ఈ నెతుత ిత 

కూడు త్తని ఇంకా సంోష్ంగా బర త్తకేస్త నాినా? ఛీ నాకు రోత ప్పితట ంది వెళ్ళీపోతునాిను’ అనాిడు. 

అల్ప బయలుదేర వెళ్ళీట్ప్పాడు గాంధారకి కూడా చప్ాలేదు. భరి్ వెళ్ళీపోతునాిడని గాంధార ప్సిగితట ంది. ఆయనో పాటు 

వెళ్ళీపోయింది. ప్ర త్తరోజూ ఉదయం ధ్ర్మర్దజుగారు సాినానుషా్ఠనము లనీి పూరి చేస్కుని తరువ్యత వచిి పెదతండిర గార్యిన 

ధ్ృతర్దష్యట రడికి, గాంధారకీ తల తాితంచి నమసకరంచేవ్యడు. ఆరోజుకూడా ధ్ృతర్దష్యట రడికి నమసకరంచడానికి అంతుఃప్పర్మునకు వచాిడు. 

ఆయన కనప్డలేదు. ‘నావలు  ఏదో అప్కార్ం జరగి వుంటుంది. నా పెదతండిర  అంధ్రడు, వృదిుడు. ఆయన బ్ధడాలు అందరూ మర్ణించారు. 

వీళీ వలన ఇంకా స్ఖ్ ప్డలేనని ఏ అఘాయితాం చేస్కోవడానికి వెళ్ళీపోయాడో! నాకు చాల్ప బంగగా ఉంది. గాంధారీమాత కూడా 

కనప్డడం లేదు. అయోా నేను ఎంత పర్పాటు చేశాను. నా తలిు దండుర లు వెళ్ళీపోయారు’ అని ధ్ర్మర్దజు అంతిత వ్యడు ఏడాిడు. 



 



ఉతత ర్ దికుకకు వెళ్ళీపోయిన ధ్ృతర్దష్యట రని గురంచి ధ్ర్మర్దజు ఏడుస్త ంటే విదురుడు వచాిడు. ‘ధ్ృతర్దష్యట రడు ఎకకడికి వెళాీడో 

నీకేమనాి తెలుసా?” అని విదురుని అడిగాడు. తపోా ఒపోా విదురుడు మంచివ్యడని ధ్ృతర్దష్యట రనికి తెలుస్. అందరూ ప్డుకునాిక 

ధ్ృతర్దష్యట రడు విడురుడిని ప్పలిచి ‘నాకు నిదర  ప్ట్ట డం లేదు. ఏదయినా మంచిమాట్లు చప్పా’ అనేవ్యడు. అప్పాడు విదురుడు ‘నీకు 

ఎందుకు నిదర  ప్ట్ట డం లేదు? దొంగలకి నిదర  ప్ట్ట దు. నీవు దొంగవి. నీ తముమడి ర్దజాం, నీ తముమడి ప్పలు ల ర్దజామును నీవు దొంగిలించాలని 

ఆలోచన చేస్త నాివు’ అని త్తటేట వ్యడు. ర్దత్తర  అనీి త్తటేట సిన తరువ్యత వ్యితని విని ధ్ృతర్దష్యట రడు ‘నువుే బ్రగా త్తటాట వు, నిజమే, నేను 

దొంగనే, ఏం చేసాత ను. నేను ఈ మొహమోు ంచి బయట్కు ర్దలేను’ అనేవ్యడు. కనీసం ఒక మంచివాకిి దగగ ర్ సతాంగం చేసి తన తప్పాను 

ఒప్పాకుని, బుర్ర కి ప్ితట నా లేకపోయినా ర్దత్తర  మంచి మాట్లు వినేవ్యడు. ఈ ప్పణామునకు గాను విశేరూప్ సందర్శనంలో కృష్ు  ప్ర్మాతమ 

ధ్ృతర్దష్యట రనికి కళీను ఇచిి దర్శనం చేయించాడు. జీవితంలో ఒక సతుారుష్యడిో సహవ్యసం ఎంత గొప్ాదో చూడండి! 

అటువంిత ధ్ృతర్దష్యట రడు, గాంధార ఉతత ర్ దికుకకు వెళ్ళీపోతే విదురుడు ‘ఎటు వెళ్ళీపోయాడో నాకు కూడా తెలియదు. అని కనుిల నీరు 

పెటుట కునాిడు. 

ఆ సమయానికి నార్దుడు వచాిడు. నార్దుడు ఎప్పాడు వచిినా జగతకళాాణమే. ఎందుకు ఏడుస్త నాివు? అని ధ్ర్మర్దజుని అడిగాడు. 

పాప్ం మా పెదనాని గారకి కళ్ళీ లేవు, ఉతత ర్ దికుకకి తప్స్ాకి అని వెళ్ళీపోయారు. ఆయన ఏమి త్తంటారు? ఎవరు పెడతారు? 

అనాిడు ధ్ర్మర్దజు. అప్పడు నార్దుడు ఈ ప్పచిి ప్ర శి మానెయిా. ఎవరు పెడతార్ని అంటావేమిిత? రండు కళ్ళీ ఉని దానిని నాలుగు 

కాళ్ళీ ఉనిది త్తనేసోత ంది. నాలుగు కాళ్ళీ ఉని దానిని రండు కాళ్ళీ ఉనివ్యడు బ్రణం వేసి కొితట  చంప్ప త్తనేస్త నాిడు. సతుారుష్యలను 

పోషించడానికి చటుు  కాయలు కాసి, ప్ళ్ళీ ప్ండి అందవేమోనని కిర ందకు వంగి అందిస్త నాియి. కాయ కోసేశాక కొమమ పైెకి వెళ్ళీపోతుంది. 

తనను నముమకుని వ్యడిని ఎల్ప పోషించాలో ఈశేరుడికి తెలుస్. మధ్ాలో నీకు బంగ ఎందుకు? ఆట్ను వెళీవలసిన సిిత్తకి వెళాీడు. మీ 

పెదనాని నడిచి ఉతత ర్దికుకన ఋష్యలు ఉంటే ఆశరమమును చేరుకునాిడు’ అని చపాాడు. ధ్ృతర్దష్యట రడు విదురుడు అనిన మాట్లకు 

చాల్ప వైెర్దగామును పందాడు.  

ఇవ్యలిట  నుండి మీ పెదనాని ఇందిర యములనిింితని వశం చేస్కొని అంతరుమఖుడు అయిపోయి పార ణాయామం చేసి మనస్ాను ఈశేరుడి 

దగగ ర్ పెటేట సి శరీర్మును శోషింప్జేసి యోగాగిిని ప్ర జేరలు  జేసి మూడు అగిిహోతర ములు ఏకకాలమునందు వెలిగితే అటువంిత యోగాగిి 

యందు తన శరీర్మును బూడిద చేసేసాత డు. బర హమమునందు చేరపోతాడు. యోగాగిి వెలిగిపోతుంటే గాంధార గమనించి తన భరి్ 

వెళ్ళీపోతునాిడని ఆ యోగాగిిలోకి తాను కూడా ప్ర వేశించి శరీర్ం వదిలిపెితట  ఇదారూ బర హమమును చేరపోతారు. నువుే సంోషించు’ అని 

చపాాడు. అరుజ నుడు వెళ్ళీ ఇప్ాితకి ఏడు నెలలు అయింది. కృష్ు  భగవ్యనుడిని చూసి వసాత నని చప్పా బయలుదేర్దడు. కానీ ఇప్ాితకీ 

ర్దలేదు. ఎందుచేత ర్దలేదు? దాేర్కా నగర్ంలో ఏం జరగింది?’ అని ఆశిర్ాపోతూ విదురుడిని ‘మీరు తీరి్యాతర లు చేశారు. అనేక 

కిేతర ములకు వెళాీరు. దాేర్కానగర్ం ఎల్ప ఉంది? కృష్ు  భగవ్యనుడు కిేమమేనా?’ అని అడిగాడు.  

కృష్యు డు నిర్దాణం పందేశాడని విడురునికి తెలుస్. కానీ కృష్ు  భగవ్యనుడు నిర్దాణం చందాదని అపీర త్తకర్మయిన వ్యరి్ విదురుడు 

చప్ాలేదు. ఎందుచేత అంటే వ్యకుకకి ఒక నియమం ఉంది. 

‘సతాం బూర యాత్ ప్పర యం బూర యాత్ నబూర యాత్ సతామప్పర యం’ 

సతామయినా అప్పర యమయిన మాట్ చప్ాకూడదు. కృష్యు డు వెళ్ళీపోయాడని మాట్ తనంత తాను తెలుస్త ంది. తెలిసే లోప్లే చప్రాసేత  

ధ్ర్మర్దజ్ఞదులు తటుట కోలేర్ని విదురుడు చప్ాలేదు. 

కానీ ధ్ర్మర్దజు నాకు కొనిి దురిమితత ములు కనప్డుతునాియి. ఈ దురిమితత ములు చూసెత  అవతార్ ప్పరుష్యడై, ధ్ర్మమును నాలుగు 

పాదముల నడిప్పంచి ఈ లోకమునంతితని తన భుజముల మీద పెటుట కుని ర్దక్షస సంహార్ం చేయించిన మహానుభావుడయిన కృష్యు డు 

శరీర్ము విడిచి పెితట  అవతార్మును చాలించాడని నాకు అనిప్పసోత ంది. అదే జరగితే మేము కూడా వెళ్ళీపోయే రోజు దగగ రకి వచేిసినటేు . నాకు 

అనుమానంగా ఉంది’ అని బ్రధ్ప్డాాడు. 

ఇంతలో అరుజ నుడు వచాిడు. ధ్ర్మర్దజు ముందుగా కుశలం అడిగాడు. అప్పాడు అరుజ నుడు ‘అనియాా, మన నెచిలి, మన దైెవము, 



బంధ్రవు, మన సమసత ము అయిన కృష్యు డు శరీర్మును విడిచిపెటేట శాడు. ఎంత ఆశిర్ామో తెలుసా! ములుు  కాలిలో గుచుికుంటే అడవిలో 

వెడుతుని వ్యడు ఆ ములుు  తీయడానికి వేర్చక ములుు ను చేత్తో ప్టుట కుని చర్మమును ఉతత రంచి, శరీర్ములో ఉని ములుు  తీసేసిన 

తరువ్యత శరీర్ములో గుచుికుని ములుు , చేత్తలో వుని ములుు  రండు ముళీను విసిర్వసినటుు  శరీర్ముో ఈ లోకములోనికి ప్ర సంగముల 

యందు జీవితమును పాడుచేస్కుంటుని వాకిులను ఉదిరంచడానికి తానూ శరీర్ముో వచిి ములుు ను ములుు ో తీసినటుు  తాను 

లోకమునకు గీత చప్పా నడవడి నేరా మనలను ఉదిరంచి అని అంటూ ఆశిర్ాం ఏమిిత అంటే కృష్ు  నిర్దాణం కాగానే గోప్బ్రలురు 

ఒకరనొకరు కొటుట కొన్ అందరూ మర్ణించారు. కృష్యు ని భార్ాలను ర్కిిదాామని నేను గోపాలుర్ో యుదిం చేయవలసి వచిింది. 

గోప్బ్రలుర్కు ప్శువులను ోలడం తప్ా యుదిం తెలియదు. అటువంిత వ్యళ్ళీ, కేవలం కడవలో నీళ్ళీ ప్టుట కుని వెళ్ళీ ఒక అబలను 

ఓడించింత తేలికగా గాండీవము ఉని ననుి ఓడించేశారు. ననుి ఓడించి కృష్ు  ప్టుిలను నావదా నుండి అప్హరంచి ప్టుట కుపోయారు. 

అయితే నాకొకిత అరి్ం కాలేదు. ఈ గాండీవమునే కదా నేను అప్పాడు ప్టుట కునిది. ఈ ర్థమునే కదా నేను అప్పాడు ఎకాకను.  

యాతర  యోగీశేర్ుః కృష్ణు  యాతర  పారిో ధ్నురి్ర్ుః! 

తతర  శీర రేజయో భూత్తుః ధ్ృవ్య నీత్తర్మత్తర్మమ!! 

ఏనాడు నీ జీవన ర్థం లోంచి కృష్యు ని తీసివేశావో ఆ నాిత నుంచి నీకు ఓట్మి పార ర్ంభం. ఎంతకాలం కృష్యు డు నడిప్పస్త నాిడని నువుే 

నముమతునాివో అంతకాలం నీకు విజయ ప్ర్ంప్ర్వ! 

‘అనియాా, ఇవ్యేళ కృష్యు డు లేదు. ఆనాడు ద్రర ప్దీదేవి సేయంవర్ంలో నేను బ్రణమును గురపెితట  కదులుతుని చపాాను కొటాట ను. 

ఖ్యండవ వనమును దహించ డానికి ఆగ్వియాసత రమును ప్ర యోగించాను. 18 అకిౌహిణుల సైెనామును చీలిి చండాడాను. అనిి చేయగలిగిన 

ఈ చేతులు ఇవ్యళ గోప్బ్రలుర్ో యుదిము చేయలేకపోయాయి. ఎప్పాడు కృష్యు డు వెళ్ళీపోయాడో ఆనాడే మన జీవములు 

వెళ్ళీపోయాయి. ఈవేలం మనం జీవచావ్యలమైె ఉనాిము’ అనాిడు. 

ఈ మాట్లను విని ధ్ర్మర్దజు ‘ఇంక మనం ఉండవలసిన అవసర్ం లేదు. కృష్యు డు ఎప్పాడయితే వెళ్ళీపోయాడో అప్పాడే కలిప్పరుష్యడు 

వచేిస్త నాిడు. తరువ్యత్త యుగానికి అవకాశం చూపాడు. కాబితట  మనం ఉండవలసిన అవసర్ం లేదు’ అని ప్రీకిితుత ని ప్పలిచి అతనికి 

ప్టాట భిషేకం చేశాడు. 

తానూ కటుట కుని సార్ేభౌమ ల్పంఛనమయిన ప్టుట  వసత రములను, ఆభర్ణములను విడిచిపెితట , కేశ పాశములకు ఉని ముడిని విప్పా ఒక 

మానసిక హోమం చేశాడు. అది పైెకి చేయలేదు. ఇందిర యములనిిితనీ తీస్కువెళ్ళీ మనస్ాలో పెటాట ను. మనస్ాను తీస్కువెళ్ళీ 

పార ణవ్యయువునందు పెటాట డు. పార ణవ్యయువును తీస్కు వెళ్ళీ అపానమనబడే మృతుా వ్యయువు నందు పెటాట డు. అపానమును తీస్కువెళ్ళీ 

మృతుాసిానమయిన శరీర్మునందు పెటాట డు. ఈవిధ్ంగా ఇప్పాడు శరీర్ము ప్డిపోవడానికి కావలసిన సిిత్తని తీస్కువచేిశాడు. దీనిని 

శాసత రంలో ఒక ర్కమయిన సనాాసమని అంటారు. ఇహ తను మాటాు డడు. ప్ర త్తసాందించడు. అనిిితనీ విడిచిపెితట  జడుడిల్ప ప్పశాచగర స్త డిల్ప 

జుటుట  విర్బోస్కొని మౌనంగా ఎవేరో మాటాు డకుండా ఉతత ర్ దికుకకు త్తరగి వెళ్ళీపోయాడు. ధ్ర్మర్దజును చూసిన భీముడు అల్పగ్వ 

అనిగారల్పగా వెళ్ళీపోయాడు. భీముడి వెనుక అరుజ నుడు, ఆ వెనుక నకుల సహదేవులు వెళ్ళీపోయారు. ఆ వెళ్ళీపోయిన వ్యరు 

మృతుాసిానమయిన శరీర్ములోకి హోమము చేసేశారు కాబితట  శరీర్ములు ప్డిపోయి కృష్ు  ప్ర్మాతమో ఐకామును పందేశారు. ఇది 

తెలుస్కుని ద్రర ప్దీ దేవి. తన భరి్లు వెళ్ళీపోయిన తరువ్యత ఇంక తను ఉండకూడదని తానూ కూడా ఉతత ర్ దికుకగా ప్ర యాణం చేసి ఆవిడ 

కూడా శరీర్మును విడిచి పెటేట సింది. విదురుడు ధ్ృతర్దష్యట రనిో మాటాు డిన మాట్లను, ధ్ర్మర్దజు, మిగిలిన పాండవులు 

ఉతత ర్దభిముఖులయిన ఘటాట నిి ఎవరు వినాిరో జీవితంలో, ఎవరు చదివ్యరో అటువంిత వ్యరకి నిరే్వతుక కృప్గా కృష్ు  ప్ర్మాతమ తన 

పాదార్విందములయందు భకిిని కృప్ చేసాత డు’ అని పోతన గారు అభయం ఇచాిరు. ఆ ఘట్ట ం అంట్ మహోతుకరష్ట మయిన ఘట్ట ం. 



 

ఏది సనాతన ధ్ర్మమో, ఏ సనాతన ధ్ర్మమూ ఈ గడా మీద నిలబడిందో, ఆ సనాతన ధ్ర్మము ఈ గడామీద విమర్శకు గుర అయిపోతుంది. 

కాబితట  యజా యాగాది కర తువులు నశించిపోవడం పార ర్ంభమవుతుంది. ఎవరు వేదమును కష్ట ప్డి చదువుకుని, సేర్ం తెలుస్కుని చాల్ప 

కష్ట ప్డి ఆ సేర్ంో వేదం చప్పతారో అటువంిత వ్యరకి ఆదర్ణ తగిగ పోతుంది. లోకంలో అసలు ఆ వేదమును ఆదరంచాలనే బుదిి 

నశించిపోతుంది. ఎవరు తప్స్ాో ఉనాిడో, ఎవరు లోకంలో ఈ విష్య స్ఖ్ములు అకకర్వు దని జడలు కితట  భగవంతుని యందు ఉనాిడో 

వ్యనిని లోకులు ర్దళ్ళీపెితట  కొటేట  రోజు వస్త ంది. అల్పంిత వ్యనిని చూసి నిష్ఠకర్ణంగా నిమర్శ చేసే రోజులు బయలుదేర పోతాయి. 

ప్పతృదేవతలకు తదాినములు పెటేట వ్యళ్ళీ కరువైెపోతారు.  

ధ్ర్మం పోతుంది. ఆవులు అవమానింప్బడతాయి. ఆవులిి కొడతారు, అముమతారు, ోళ్ళీ తీసేసాత రు. ఆవుమాంసం త్తంటారు. ఈ 

మాట్లను కలియుగ పార ర్ంభంలోనే చప్రాసింది. ‘వీళీందరూ బ్రధ్లకు గుర అవడం పార ర్ంభం అయిపోతునిది. అందుకు 

ఏడుస్త నాినయాా’ అంది. అని ఒకమాట్ చప్పాంది. ‘నీకు సతాము, శౌచము, తప్స్ా దయ అనే నాలుగు పాదములు ఉండేవి. ఇందులో 

మూడు పాదములు పోయాయి’ అంది. 

ఇకకడ ఎదాును ధ్ర్మ సేరూప్ంగానూ, ఆవును భూసేరూప్ం గానూ మనం తలంచాలి. ధ్ర్మ సేరూప్మునకు మూడు పాదములు 

పోయాయి అంటే ఏమిిత? మీరు ధ్ర్మమనాి ఆచరంచాలి లేదా అధ్ర్మమనాి ఆచరంచాలి. మీరు ధ్ర్మంగా ఉండాలి. అల్ప ఉండకపోతే 

మీరు అధ్ర్మం చేసినటుు . అధ్ర్మమయినవి మూడు త్తర్గకూడనివి ఇకకడ త్తరుగుతునాియి. అవి త్తర్గబితట  ధ్ర్మమునకు ఉండే ఈ 

మూడు పాదములు తెగిపోయాయి. కాని సతాము అనే పాదము మాతర ము ఎనిితకీ తెగదు. దీనిని మనం జా్ఞప్కం పెటుట కోవ్యలి. ఇనిి 

అధ్ర్మములు చేసినా, దేవుడి గురంచి త్తటేట వ్యడికి కూడా లోప్ల దేవుడు ఉనాిడు కాబితట  వ్యరు త్తడుతునాిడు. లోప్ల ఆయన ఉండి 

ఊప్పరని వ్యకుకగా మారసేత  వ్యడు కృతఘ్నిడై త్తట్ట గలుగుతునాిడు. 

ఈశేరుడు ఇంకా ఉనాిడు కాబితట  ఈలోకం ఉనిది. కాబితట  మార్ని ప్దారి్ము ఇంకా కాపాడుోంది. కాబితట  నాలుగు పాదములలో సతామనే 

పాదము ఒకకటే నిలబడింది. మర పోయినవి ఏమిిత? శౌచము – దుష్ట జనులో కూడిన సంగమము వలన పోయింది. జీవితములో 

అనిిితకనాి మీరు సేిహం విష్యంలో చాల్ప జ్ఞగర తత గా ఉండాలి. మీ ఇంితకి తమంత తాముగా 50మంది ర్దవచుి. వ్యర్ంతా 



మాటాు డవచుి. కానీ ఎప్పాడూ మీరు మీ సిిత్త నుండి జ్ఞరపోకూడదు. ఒకనాడు దుష్యట డయిన వ్యడు మీ ప్ర మేయం లేకుండా మీకు 

తార్సప్డతాడు. మీో వచిి మాటాు డతాడు. వ్యని మాట్లను ఒక తామర్దకు మీద నీితబొటుట  ప్ితట నటుు  ప్టాట లి. ఆ మాట్లు వెంట్నే 

జ్ఞరపోవ్యలి. వ్యని మాట్లను ఒక చిరునవుేో విని వదిలిపెటాట లి తప్ా వ్యితకి మనస్లో సిానం ఇవేకూడదు. అల్ప సిానం ఇసేత  శౌచము 

పోతుంది. శౌచము అంటే ఆచార్ము, నడవడి, వావహార్ము. ఇవనీి నశించిపోతాయి. 

మూడవ పాదము దయ. దయ దేనివలన పోయినది? దయ పోవడానికి ప్ర ధాన కార్ణము అహంకార్ము. అహంకార్ము వలన దయ నశించి 

పోతుంది. తనలో ఫాలాస ఈగో ఒకిత వృదిి చేస్కుంటాడు. ఎప్పాడూ నినుి పగిడేవ్యడిని ఎకుకవగా నీ దరకి చేర్ికు’ అని చప్పతారు. నీకు 

తెలియకుండా నీవు నిరమంచుకుని నీ శీలము అహంకార్ము వలన నశించిపోతుంది. మీ ప్కకన కూరుిని వ్యడు నిర్ంతర్ం మిమమలిి 

పగడడం మొదలు పెటాట డనుకోండి – అప్పడు మీకు ‘నా అంతిత వ్యడిని నేను’ అని అహంకార్ం వచేిస్త ంది. ఈ అహంకార్ము ప్ర బలిపోవడం 

వలన భూతదయ నశించిపోతుంది. కాబితట  దయపోవడానికి అహంకార్ము కార్ణమయింది. దయ సిానంలో అహంకార్ం కనప్డుతూ ఉంటుంది. 

కలిప్పరుష్యడు ఉనిచోట్ అహంకార్ము కనప్డుతూ ఉంటుంది. ధ్ర్మమూ సిానంలో అధ్ర్మము ప్ర వేశిసోత ంది.  

మూడవది తప్స్ా, తప్స్ా సమోమహము వలన పోయింది. సమోమహము అనేది ఒక విచితర మయిన లక్షణము. కాబితట  ఇప్పాడు ఈ మూడూ 

పోయాయి. ధ్ర్మమూ పాదములు పోయి అధ్ర్మము పాదములు వచాియి. అధ్ర్మము పాదములు ధ్ర్మమునకు అంటుకుని ఉండవు. అది 

ధ్ర్మ సేరూప్మయిన వృష్భము. అది కలియుగంలో మూడు పాదములు లేకుండా కనప్డుోంది. ఈ మూడు పాదములు ఇంకొక చోట్ 

ఉనాియి. ‘ఆ మూడు పాదములే ఇప్పాడు త్తరుగుతునాియి. కాబటేట  ఇప్పాడు నేను ఏడుస్త నాిను. నేను ఏడవడానికి కార్ణం నీమూడు 

పాదములు లేకపోవడం’ అంది ఆవు. 

అకకడ ఆవు, ఎదాు అల్ప ఏడుస్త నాియి. ఏడుస్త ంటే ఒక విచితర మయిన సంఘట్న జరగింది. ఒక వాకిి ఆ ఆవు, ఎదాు దగగ రకి వచాిడు. ఆ 

వచిిన వ్యడు మికికలి కోర ధ్ంో ఉనాిడు. వ్యని కోర ధ్ం సామానామయిన కోర ధ్ం కాదు. అపార్మయిన కోప్ం ఉనివ్యడు. పైెగా చేత్తలో కత్తత , కర్ర  

ప్టుట కునాిడు. ఎంత ప్ర మాదమో చూడండి! చూడడానికి ర్దజుగారల్ప ఉనాిడు. ర్దజు ఎటువంిత ఆభర్ణములు పెటుట కునాత డో, ఎటువంిత 

కిరీట్ము పెటుట కుంటాడో అటువంితవి పెటుట కుని ప్రపాలకుని వల ఉనాిడు. కానీ వ్యడు ఎప్ాితకీ ప్రపాలకుడు కాలేడు. ఎందుకు అంటే 

వ్యనిలోప్ల ప్రపాలనాంశ లేదు. ప్రపాలించడానికి తగిన సంసాకర్ బలం లేదు. కానీ ప్రపాలకుడు అయాాడు. ఇది కలియుగ లక్షణం. 

నృపాకార్ంలో వచిినవ్యడు బ్ధడా కనప్డక ఏడుస్త ని తలిు ల్ప శుషికంచి పోయివుని, ఏమీ చేయకుండా అల్ప నిలబడిపోయి వుని ఈ 

ఆవుని, అపార్మయిన కోప్ంో తన కాలు ఎితట  ఒకకతనుి తనేిడు. ఆ ఆవు నేలమీదికి త్తర్గబడి పోయింది. అకకడే ఉని ఒక కాలుమీద 

నిలబడిన ఎదాును మరో తనుి తనేిడు. ఎదాు కూడా కిర ంద ప్డిపోయింది. అల్ప ప్డిపోతే వ్యడు ఊరుకోలేదు. తన చేత్తలో ఉని దండముో 

ఆ రండింితనీ కొట్ట డం పార ర్ంభించాడు. అంటే వ్యడు భూదేవిని కొడుతునాిడు. భూమి వలన తాను బర తుకుతునాిడని విష్యమును 

మరచిపోయి ప్ర వరిస్త నాిడు. ధ్ర్మమును దేబబతీస్త నాిడు. అదేప్నిగా కొడుతునాిడు. అవి ఏడుసూత , కనుిలవెంట్ నీరు కారుసూత  

కిందప్డి లేచి కుంటుతూ ఉనాియి. ఆట్ను కొడుతుని ఆవు కైల్పస ప్ర్ేతం ఎల్ప ఉంటుందో అంత తెలు నయిన ఆవు. కైల్పసము 

ఈశేరుని ఆవ్యసము. ఈశేరుడు పైెకి అప్వితర ంగా కనప్డతాడు. అమంగళంగా ఉనిటుు  కనప్డతాడు. ప్పరర ల మాల వేస్కునిటుు , 

శమశానంలో ఉనిటుు , శవ విభూత్త ర్దస్కునిటుు  ఉంటాడు. కానీ ఆయనంత మంగళప్ర దుడు వేర్చకడు లేదు. అందుకని ఆయనకు ‘శివ’ అని 

ప్రరు. పైెకి అమంగళంగా కనప్డతాడు. ఇప్పాడు రండు ప్ర్సార్ విరుదిమయిన విష్యములు ఒకరయందు ఎకకాలమునండు ఉనాియి. 

ఆయన ఎప్పాడూ మంగళమునే చేసాత డు. శివుడు ఎప్పాడూ అమంగళమును చయాదు. ఆవుకూడా ఎప్పాడూ అమంగళమును చయాదు. 

నిర్ంతర్మూ ఉప్కార్ము తప్ా వేర్చకిత తెలియని ఆ ఆవుని చూసి ప్రీకిితుత  అనాిడు – ‘నినుి ఇల్ప కొితట న వ్యరు ఎవరు? నీవు చేసిన 

దోర హం ఏమిిత? నువుే పాలను ఇసాత వు. నీప్రడ ఉప్యోగప్డుతుంది. నీ మూతర ము ఉప్యోగ ప్డుతుంది. ఎవేరకీ ప్నికిర్దని గడాిని ఎదాు 

త్తంట్లంది. ఎకకడో జనం వెళ్ళీ నీరు తెచుికోని చోట్ మూత్త పెితట  నీరు తార గింది. ఇందులో ఒక ర్హసాం వుంది. ఎదాును పాము ఎకకడ 

కరచినా చచిిపోదు అంటారు. కానీ మూత్తమీద కరసేత  మాతర ం చాచిపోతుంది. అందుకే ఆవుకి ఆహార్ం పెటేట ట్ప్పాడు చాల్ప జ్ఞగర తత గా పెటాట లి. 

ప్పట్ట లమీద గడాి చాల్ప బ్రగా పెరుగుతుంది. అల్ప ప్పట్ట ల మీద పెరగిన గడాిని త్తనడం ఆవుకి, ఎదాుకి చాల్ప ప్ర మాదకర్ం. ఆవు కాని, ఎదాు 



కాని ప్పట్ట లమీద గడాి త్తని గబుకుకన ఎందులోకయినా జ్ఞరతే గభాలున పైెకి ర్దలేవు. 

ఎదాును చూసి, ‘వీధిలో గడాిత్తని ఏట్లు  నీరు తార గి కాలం గడుప్పకొనే నీ మూడు కాళీను తెగగోితట న వ్యడవడు? ఎల్ప నువుే అప్ర్దధ్ం 

చేశావని నమామడు? వ్యడు భూమిలో దాగునాి ఆకాశమునకు ఎగిరపోయినా, వ్యడు మణులు పెటుట కుని భూష్ణములో కూడిన వ్యని 

భుజములను నా కత్తత ో నరకేసాత ను. ఇది నా ప్ర త్తజా. ఏ చేత్తో నీ పాదములు నరకాడో ఆ చేత్తని వ్యని పాదములను నరకేసాత ను’ అనాిడు 

ప్రీకిితుత . అంటే ఇంకా ధ్ర్మ సంసిాప్న కోసము ప్రీకిితుత  వర్కు పూనిక ఉని ర్దజు వునాిడు భూమి మీద. 

ఈ మాట్లు అనిన తరువ్యత ప్రీకిితుత  వ్యిత సేరూప్మును చూసి అకకడ వుని వుర్శభము, గోవుల అసలు రూప్ములను గురిుప్టాట రు. 

గురిుప్ితట  అనాిడు – ‘అమామ, నువుే ధ్ర్ణీదేవివి. ఆయన ధ్ర్మమూ మీ ఇదారు ఇల్ప అయిపోయినందుకు నేను శోకిస్త నాిను. కానీ ఎవరు 

ఇల్ప మీ పాదములు తెగగొటాట డు?’ అని అడిగాడు. 

అప్పడు వృష్భము అంది – ‘కొందరు కాలము అనాిరు. కొందరు కర్మ అనాిడు. ఇది యుగసంధి అనాిరు. ఇది యుగలక్షణం అనాిరు. 

‘ఏవేవో కార్ణములు చపాారు. నా కాళ్ళీ మాతర ం తెగిపోయాయి’ అని చప్పాంది. 

అంటే, ఆయన అటూ ఇటూ చూస్త నాిడు. ఇప్ాితవర్కు నృపాకార్ంో ఉనివ్యడు గభాలున వెళ్ళీ ప్రీకిితుత  పాదముల మీద ప్డిపోయి 

‘అయాా, ననుి ర్కిించండి. తప్ాయిపోయింది. ఆ మూడు పాదములు నేనే నరకేశాను’ అనాిడు. ధ్ర్మము మూడు పాదములు కలి వలన 

పోయాయి. అనగా కలి తెంచలేదు. కలి మీలోకి వసేత  మీచేత తెంప్పంచేసాత డు ధ్ర్దమనిి. కాబితట  ఇప్పడు కలి ప్ర వేశం జరగింది. 

 

ప్రీకిితుత  – కలి – ధ్ర్మదేవత  

ప్రీక్షనమహార్దజు సార్ేభౌముడు అయాాడు. మహార్దజు అయి దేశానింతితనీ కూడా ఏంట్ల స్భిక్షంగా ప్రపాలిస్త నాిడు. ధ్ర్మర్దజు 

ప్రపాలించిన నాడు దేశం ఎంత శోభో, ఎంత కళాాణ ప్ర దంగా ఉనిదో అంట్ ఆనందంగా ఉనిది. ఎకకడ చూసినా మూడు ప్పవుేలు 

ఆరుకాయలు. నెలకి మూడు వ్యనలు! ఎకకడా ధ్ర్మమునకు లోప్మనిది లేదు. ఎనోి దిగిేజయ యాతర లు చేశాడు. తన 

మేనమామగార్యిన ఉతత రుని కుమారి అయిన ఇర్దవత్తని వివ్యహం చేస్కునాిడు. నలుగురు కుమారులు జనిమంచారు. వ్యరలోని వ్యడే 



సర్ాయాగం చేసిన జనమేజయుడు. తాను జయించని ర్దజాం లేదు. కురు, పాంచాల, కోసల, కాశి, మలు , అంగ, మగధ్, మతాసయ, చేది, 

అవంత్త, గాంధార్, కాంభోజ, సౌర్దష్ట ర మొదలయిన ర్దష్త రముల ననిిితని జయించాడు. ఏకచాతార ధిప్తాంగా విశాలమయిన సామార జామును 

తన ప్తాకఛాయలలో అతాంత సంోష్ంగా ప్రపాలన చేస్త నాిడు. 

ప్రీకిినమహార్దజు గారు ఎకకడికి వెళ్ళీనా ఒక నియమం పాితంచేవ్యడు. ప్రీకిితుత  యాగములు చేశాడు. ప్రీకిితుత  యాగం చేసినప్పాడు అందరూ 

వచిి కూరుినేవ్యరు. ఆయన దేవతలను ప్పలుస్త ంటే దేవతలు వచిి ఎదురుగుండా కూరుినేవ్యర్ట్! యాగం చయాని వ్యళ్ళీ కూడా ఆ 

యాగశాలలోకి వచిి కూరుిని, దేవతలు అందరూ వచిి కూరుిని హవిస్ా ప్పచుికుని వెళీడం చూసేవ్యరు. అంట్ నిషా్ఠగరషా్యడై 

యాగములు చేశాడు. ఆయన దిగిేజయయాతర కు వెడుతుంటే, శిబ్ధర్ము వేస్కుని ఉంటే, ఆయా ఊళీలోు  ఉని జ్ఞనప్దులు వచిి 

‘మహానుభావ్య’ మీ పెదతాతగార్యిన ధ్ర్మర్దజుగారు ఇల్పగ్వ దిగిేజయ యాతర కు వచిి శిబ్ధర్ం వేస్కుని ఉంటే, తరువ్యత మహానుభావుడు 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ, శిబ్ధర్ంలో పాండవులందరూ నిదర పోతుంటే తానొకకడే కత్తత  పైెకి తీసి పాండవులకు ఆప్ద వస్త ందేమోనని నిదర పోతుని 

పాండవులకు తెలియకుండా కత్తత  ప్టుట కుని, శిబ్ధర్ం చుటూట  త్తరుగుతూ ఉండేవ్యడు. కృష్యు డు మీ తాతలని అంతల్ప ర్కిించాడు. అదే కృష్యు డు 

సార్ధ్ాం చేస్త ంటే పాండవ మధ్ాముడయిన అరుజ నుడు ఒకొకకకసార ప్పలవడం కోసమని తన పాదంో కృష్యు డిని డొకకలో చినిగా 

తనేివ్యడు. తనిితే కృష్యు డు వెనకిక త్తరగి చూసి ఫలుగ నా, ర్ధ్ం ఎటు త్తపాాలి’ అని అడిగ్వవ్యడు. అరుజ నుని ప్పలిచి ‘బ్రవ్య’ అని హాసాం 

ఆడేవ్యడు. ‘శీర కృష్యు డు నిజంగా పాండవులను ఎంత ఆడరంచాడో! ఒక మహాశివర్దత్తర  నాడు అరుజ నుడు పాలచంబు ప్టుట కుని గబగబ్ర 

ప్రుగెడుతునాిడు. అతనిని చూసి కృష్యు డు బ్రవ్య, ఎకకడికి ప్రుగెడుతునాివు?’ అని అడిగాడు. అప్పడు అరుజ నుడు ‘శివ్యలయానికి 

వెడుతునాిను. ఈవేళ శివర్దత్తర . అభిషేకం చయాాలి’ అనాిడు. అప్పడు కృష్యు డు శివ్యలయంలోనే ఉనాిడని అనుకుంటునాివ్య? ఇదిగో 

ఇకకడ లేడా’ అని ప్ంచను పైెకి తీశాడు. శీర కృష్యు ని మోచిప్ాలో శివలింగం కనప్డింది. అంత శివకేశవ అభేదం! కృష్ు  భగవ్యనుడి మోచిప్ాను 

చూసి అరుజ నుడు అభిషేకం చేశాడు. ‘నినేి రూప్ముగా భజంతు మదిలో నీ రూప్ప మోకాలో?” అంటూ శీర కాళహస్త్త శేర్ శతకంలో ధూర్జ ిత 

పంగిపోతాడు. అంతిత మహాతుమడు. 

కృష్యు డు పాండవులను కంితకి రప్ా ఎల్ప కాపాడుతుందో అల్ప కాపాడాడు. ప్రీకిితుత  ఆ కృష్ు  కథలు విని, తన తాతలు కృష్యు డిో గడిప్పన 

మర్దాదా ప్పర్సకృతమైెన విశేష్ములను విని, కనుిల నీరు కారపోయి పంగిపోతూ ప్టుట బట్ట లు, చీని చీనామబర్ములు తెప్పాంచి 

పాండవులో కృష్యు డు గడిప్పన రోజులు గురంచి చప్పాన వ్యళీందరకీ బహుమానములను ఇచేివ్యడు. ఆ కృష్యు ని పాదములయందు 

నిర్ంతర్మూ ర్మించి పోతూ ఉండేవ్యడు. అంతిత మహాతుమడయిన ప్రీకిితుత  ప్రపాలిసూత  ఉండగా లోకమంతా ప్ర శాంతంగా అతాంత 

ఆనందముో ఉనిది. 

ప్రీకిినమహార్దజు దిగిేజయ యాతర  చేస్త నాిడు. అల్ప చేస్త ని సందర్భంలో ఒక ఆశిర్ాకర్మయిన సంఘట్న చూశాడు. దీనిని మీరు 

కొంచం జ్ఞగర తత గా గమనించాలి. దీనిని మీరు కేవలము ఒక ప్పర్దణ కథగా చదివితే దానివలన ఎంత ప్ర యోజనము వస్త ంది అంటే మనం 

చప్ాలేము. ఈ ఘట్ట మును మీరు చాల్ప స్నిశితంగా ప్రశీలించాలి. భాగవతము భాగవతముగా మీకు అరి్ం కావ్యలి అంటే ఇది చాల్ప 

కీలకమయిన ఘట్ట ం. ఒక మహాప్పరుష్ ప్ర వేశం జరగ్వముందు దాని వెనకాతల ఒక కీలకమయిన సందర్భం ఉంటుంది. ఇప్పడు శుకుడు వచిి 

కోరోివలసిన సందర్భం వసోత ంది. అల్ప ర్దవడానికి గాను దాని వెనక ఏదో మహతత ర్మయిన సంఘట్న జరుగుోంది. మీరు ఆ కోణములో 

ప్రశీలన చేయకపోతే భాగవతమును వ్యాస్డు అల్ప పార ర్ంభం చేసిన ర్హసాం మీకు అందదు. భాగవతమును వినింత మాతర ం చేత 

జీవితం మారపోతుంది. 

ప్రీకిినమహార్దజు దిగిేజయ యాతర లో త్తరుగుతూ త్తరుగుతూ ఒక ప్ర దేశమునకు వచాిడు. అకకడ ఒక ఆవు, ఎదాు నిలబడి వునాియి. ఈ 

ఆవు ప్పలు ల ప్కకన లేక ప్పలు లు కనప్డక, ప్పలు ల కిేమవ్యరి్ తెలియక ఏడుస్త ని తలిు  ఎల్ప ఉంటుందో అల్ప ఉంది. ఇటువంిత ఉప్మానమును 

తండిర కి వెయారు. తలిు కి మాతర మే వేసాత రు. అమమ అనే మాట్ చాల్ప గొప్ాది. మాతృతేంలో ఉని ప్రర మ అంతితనీ తీస్కువచిి మీరు ఒక 

ముదాగా పెడితే ఆ ముదాను మీరు చూడాలి అనుకుంటే, ఆ ముదాయే భూమి. భూమి అమమ. ఇందుకే భూమి గురంచి ఎకకడయినా 

చప్ావలసి వసేత  ఋష్యలు పంగిపోతారు. వ్యలీమకి మహరి అయితే ‘కిిత్త క్షమా ప్పష్కర్ సనిిభాకిీ’ అంటారు. అమమకి ఉండే గొప్ా లక్షణము 



ఓరుా. అమమకి ఒర్ిగలిగిన గుణం ఉంటుంది. కలియుగ పార ర్ంభంలో ఇవ్యళ భూమి దానిని కోలోాయింది. అందుకని బ్ధడా కనప్డని ఆవు 

ఏడిినటుు  ఆవిడ ఏడుసోత ంది. ఇది కలియుగానికి పార ర్ంభం. అమమ ఏడుప్పో కలియుగం పార ర్ంభమయింది. దీనిని మీరు గురిుప్టాట లి. ఆవు 

అల్ప ఏడుస్త ంటే ప్కకన ఒక ఎదాు వచిి నిలబడి ఉనిది. ఆ ఎదాు ఒక కాలిోనే ఉంది. ఎదాుకు నాలుగు కాళ్తీ లేవు. ఒక కాలిమీద ఎదాు 

నిలబడగలదా? ఒక కాలిో ఉని ఎదాు భూమిమీద డేకుతూ ఉంటుంది. నిలబడినటుు  కనప్డుతుంది అంతే. అల్ప నిలబదినటుు గా ఆని 

ఎదాు తన మూడుకాళ్ళీ పోయాయని ఏడవడం లేదు – ఆవు ఏడవడం చూసి ఆశిర్ాపోయింది. ఇదీ మీరు గురిుప్ట్ట వలసిన ర్హసాం. ఆవు 

ఎందుకు ఏడుసోత ంది అని గోమాత వంక త్తరగి అంది – ‘నీవు ఎందుకు ఏడుస్త నాివు మంగళప్ర దుర్దల్ప’ అని అడిగింది. ‘మంగళప్ర దుర్దల్ప’ 

అంటే ‘శుభం ఇవేడం మాతర మే తెలిసివునిదానా’ అని అరి్ం. 

మీరు ఒక ఇలుు  కటుట కోవ్యలంటే భూమిని గునప్ంో ఆవిడ గుండల మీద కనిం పెడతారు. శంకుసిాప్న చేసేత  ఆవిడ ఇలుు  కటుట కోమంతుంది. 

మనం అనిం త్తనడానికి నాగలిప్ితట  అమమ గుండలమీద గాటుు  పెడతాం. అమమ ప్ంట్లు ప్ండించి మనకి కడుప్ప నిండేట్టుు గా అనిం 

పెడుోంది. మీరు ఎంత బ్రధ్ పెితట నా కనుిలవెంట్ నీరు పెటుట కోవడం ఆమెకు తెలియదు. మీరు బర తకడానికి ఇవేడం ఆవిడకు తెలుస్. 

ఇప్పడు ఆ గోవు ఏడుస్త ంటే ఎదాు అడిగింది. ‘నువుే ఎందుకు ఏడుస్త నాివు? నీకేమి బ్రధ్ కలిగింది? నువుే చాల్ప సంోష్ంగా 

ఉండేదానివి కదా!’ అడిగితె భూమి అంది ‘నేను దేనికి ఎదుస్త నాినో తెలుసా? నాకు ఏదో బ్రధ్ కలిగిందని ఏడవడం లేదు. కృత 

యుగమయినా, మర్చకిత అయినా నా బ్రధ్ ఎప్పాడూ అల్పనే ఉంటుంది.’ ఇకకడ గోవు బ్రధ్ ప్డుోంది. కలియుగ పార ర్ంభంలో ఎందుకు 

గోవు అల్ప ఏడుస్త నాిడో ఇప్పాడు చప్పత నాిరు. ఆవు ఎదాుో చపోత ంది ‘కలి ప్ర వేశించాడయాా – నేను ఏడుస్త నాి నంటావేమిిత? నీకు 

మూడు కాళ్ళీ లేని తనమును చూసి నేను ఏడుస్త నాిను’ అంది. ఆయనకీ మూడు కాళ్ళీ లేకపోతే ఈవిడ ఏడవడం ఎందుకు? ఆవిడ అంది 

– 

కలి బలవంతంగా ర్దలేదు. ఈశేరుడు అనుగర హించాడు. కలియుగం అంటే అతను ర్దవ్యలి. ఆట్ను ర్దవడానికి కాలము దారని ఇచిింది 

కాలము ఈశేర్రూప్ం. ఆ కలి లోప్లి అడుగు పెితట  పాదములు ఇంకా పూనుికోలేదు – ప్రసిిత్త మారపోయింది. పూర్ేము నీకు నాలుగు 

పాదములు ఉండేవి. ఇప్పాడు నీకు ఒక పాదమే ఉనిది. మూడు పాదములు లేవు. కలిప్పరుష్యడు వచేియడం వలన నీకు మూడు 

పాదములు పోయాయి’ అంది. 

అది మామూలు ఎదాు కాదు. ఆ ఎదాు ధ్ర్మమూ. ధ్ర్మమునకు, భూమికి ఎంత దగగ ర్ సంబంధ్మో చూడండి. ధ్ర్మమునకు సతాము, 

శౌచము, తప్స్ా, దయ అనే నాలుగు పాదములు ఉండేవి. ఈ నాలుగు పాదములో ధ్ర్మం నడుస్త ంది. అది ఇల్ప నడిచే నాలుగు 

పాదములు కలిగిన ధ్ర్మమనబడే వృష్భము. అందుకే శంకరుడు వృష్భమును ఎకుకతాడని అంటారు. అనగా ఆయన ధ్ర్మమును 

అధిరోహించి నడుసాత ర్ని భావము. ఆవు చప్పతుని మాట్లను చాల్ప జ్ఞగర తత గా గురిుప్టాట లి. ‘నేను దేవతల్ప గురంచి ఏడుస్త నాిను. 

హవిస్ాలు పందని దేవతలు తయార్వుతారు’ అంది. ర్దబోయే కాలములో యజాయాగాదులను విమరశంచే వ్యళ్ళీ ఎకుకవయిపోతారు. 

యజాయాగాది కర తువులు ఒకక మన సనాతన ధ్ర్మంలో మాతర మే ఉంటాయి. ఇంకకకడా లేవు. యజాం చేయడం, అగిిహోతర ంలో హవిస్ా 

వెయాడం మునిగు కార్ాకర మములు జర్గవు. మీరు మర్ల సంప్దను పందడానికి అగిిహోతము దాేర్ద దేవతలకు హవిస్ాలు ఇసేత , 

పీర త్తచండిన దేవతలు మర్ల వరి్మును కురప్పంచి మనకు సంప్దలను ఇసాత రు. మీరు త్తరగి వ్యరప్ట్ు  కృతజాతను ప్ర కితంచనప్పాడు దేవతల 

ఆగర హమునకు గుర అవుతారు. కలియుగంలో దేవతలకు హవిస్ాలు ఇవేబడవు. ‘హవిస్ాలు ఇవేని మనుష్యాలకు శుభమును మేము 

చేయము’ అని దేవతలు శుభములను చేయరు. 



 

కలి అనాిడు “నేను ఇంకా సిిర్ముగా ఊనుికోలేక పోతునాిను. ఇది నా తప్పా కాదు. నేను ర్దవ్యలి. అందుకే ఈశేరుడు వెళ్ళీపోయాడు. 

నేను వచాిను. గితట గా ఊనుికొని నిలబడదామనుకుంటే నేను ఎకకడికి వెడితే అకకడ నీవు ధ్నుర్దబణములు ప్టుట కుని కనప్డుతునాివు. 

మర ఎల్ప? ఇల్ప అయితే నేను ఉండడం కష్ట ం కదా! కలియుగంలో కలిని అయిన నేను ప్ర వేశించాలి కదా! అందుకని నువుే నాకొక అవకాశం 

ఇవుే. ననుి ఫల్పనా చోట్ ఉండమని చప్పా. నేను అకకడ ఉంటాను. అప్పాడు ఇక ఇబబంది ఉండదు. అల్పకాక నేను ఎకకడికి వెడితే నీవు 

అకకడ కనిప్పంచినట్ు యితే నీకూ, నాకూ సంఘరి్ణ వస్త ంది. నువుే ననుి చంప్పతానని అంటూ ఉంటావు. యుగం వచేిసింది. నేను ర్దవ్యలి. 

కాబితట  నేను ఎకకడ ఉందనో నీవే చప్ావలసింది” అనాిడు.  

అప్పడు ప్రీకిితుత  “నీకు నాలుగు సిానములు ఇసాత ను. నువుే అకకడే ఉండు” అనాిడు. ప్రీకిితుత  చప్పాన మొట్ట మొదిత సిానం జూదశాల. 

“జూదశాల యందు నీవు ఉండవచుి” అనాిడు. రండవది పానశాల. ‘ఎకకడకకడ మతుత  ప్దారి్ములను తార గుతారో అకకడ నీవు 

ఉండవచుి’ అనాిడు. మూడవది ‘సేేచాా విహరణులై, ధ్ర్మమునకు కటుట బడని ఆచార్ భర ష్యట లయిన స్త్త రలవదా నీవు ఉండవచుి.’ నాలగ వది 

జీవహింస జరగ్వ ప్ర దేశము. ‘జీవహింస జరగ్వ ప్ర దేశముల యందు నీవు ఉండవచుి. ఈ నాలుగు ప్ర దేశములను నీకు ఇచాిను’ అనాిడు. 

ఇల్ప కలికి ఈ నాలుగు సిానములను ఇచుిట్ దాేర్ద ప్రీకిితుత కు కలిసి వచిినది ఏమిిత? అసలు కలిని ర్దవదాు అని చపాాలి కాని, అల్ప 

నాలుగు సిానములు కలికి ఇవేడం దాేర్ద కలి వెళ్ళీ జూడశాలలో ప్రకముకకలు ఇసాత డా, లేకపోతే మతుత  ప్దారి్ములను అమేమచోితకి వెళ్ళీ 

దుకాణం పెటుట కుంటాడా, లేకపోతే జీవహింస తాను చేసాత డా – మిమమలిి కలి ఎల్ప పాడుచేసాత డు? ఇది మీరు విశేు ష్ణ చేయాలి.  

జూదశాలయందు ఏమి జరుగుతుంది? అకకడ అసతాము ప్ర బలుతుంది. లోకమునందు పోకడ మీరు గమనించే ఉంటారు. గుడికి వెళ్ళీవ్యడు 

‘ఏమండీ- నేను ఒకకసార శివ్యలయమునకు వెళ్ళీ ప్ర దకిిణ చేసి వచేిసాత నండి అంటాడు. సినిమాకి వెళ్ళీవ్యడు నేను సినిమాకి వెడుతునాిను 



అని చపాత డు. కానీ తాను ప్రకాడుకోవడానికి వెడుతునాినని ఎవడూ చప్ాడు. మర్దాద పోతుందని వ్యడికి తెలుస్. తన సేిహితుడి ఇంితకి 

వెళ్ళీవసాత నని అబదిం చపాత డు. లేకపోతే కు బ్ ను ఒకదానిని పెటుట కుని అకకడికి వెడుతునాినని చప్పాకుంటారు. అల్ప చప్పాకుందుకు 

సిగుగ ప్డరు. మనం సాధార్ణంగా ఏమని అనుకుంటామంటే వీర్ందరూ లోప్ల కూరుిని ఏదో దేవకార్ాం నిర్ేహిస్త నాిర్ని అనుకుంటాము. 

ఏమీ ఉండదు అకకడ ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అకకడ చాల్ప నిశశబాంగా ఐశేర్ాం వెళ్ళీపోతుంది. అది కలిసిానం. అందుకని అకకడ అసతాం 

పార ర్ంభమవుతుంది. 

సతామును ఆశరయించి లకిిమ ఉంటుంది. అసతాం ప్లకగానే లకిిమ వెళ్ళీపోవడం మొదలయిపోతుంది. జూదశాలలో అసతామే చపాాలి. కాబితట  

ఏం చేసాత డు? పార ర్ంభం అసతాం. తీర్ద వెళ్ళీన తర్దేత మూడుగంట్లు కూరుిని ఇంితకి వసాత డు. పాప్ం భార్ా అల్ప కూరుిని ఉంటుంది. 

‘ఏమండీ ఇంతసేప్ప ఎకకడికి వెళాు ర్ండీ’ అంటుంది. అప్పడు ఆయన ‘సాేమీజీ ఉప్నాాసమునకు వెళాు ను. నేను వెళీకపోతే ఆయన 

చప్ాలేనని అంటునాిడు. అందుకని వెళాు ను’ అంటాడు. కాబితట  అకకడొక అసతాం. కానీ కర మంగా తెలుస్త ంది. భార్ా ఇంట్లు  ఏడుసూత  

ఉంటుంది. ‘మీరు ప్రకాట్లో డబుబ పోగొటుట కుంటునాిరు’ అంటుంది. ‘ఏమీ కాదు డబుబ మా నాని గారకి ప్ంప్పంచాను’ అంటాడు. 

బుకాయిసాత డు. దబ్రయిసాత డు. జూదశాల నుంచి కలి అసతారూప్ంలో వస్త నాిడు. కాబితట  భర ష్ట తేం వచేిసింది. 

రండవది పానశాల. తాగగానే యుకాయుకి విచక్షణ పోతుంది. మదము ప్ర వేశిస్త ంది. అత్తవ్యగుడు మొదలవుతుంది. తాగగానే శుకప్పక 

బకర్వములు పార ర్ంభమయిపోతాయి. ఒక వెరర వ్యగుడు మొదలుపెటేట సాత డు. సేవించకూడనిది సేవించడం వలు  నీ అంత నీవు ర్దక్షస్డవు 

అయిపోతునాివు. ఈశేరుడు ఇచిిన దైెవతేమును నాశనం చేస్కుంటునాివు. అప్పడు ఈశేరుని దయ ప్ర సరంచదు. ఈశేరుని ఆగర హం 

ప్ర కితతమౌతుంది. మదోనమతుత డవు అవుతావు. ఆ మదము నినుి భర ష్యట డిని చేసేస్త ంది. కలి మదరూప్ంలో వసాత డు. అందుకని 

పానశాలయందు ఉండడానికి ప్రీకిితుత  కలికి అవకాశం ఇచాిడు. మూడవది సేేచాా విహారణి అయిన స్త్త ర. ఆమె వలన సమాజం భర ష్యట  

ప్డుోంది. మనిషి విష్య సంగాలోలుడు అయిపోతునాిడు. 

నాలగ వది హింస. నిష్ఠకర్ణముగా ఒక పార ణి బ్రధ్ప్డితే తాను సంోషించుట్ను హింస అంటారు. పార ణిహింస అంటే కేవలం పార ణులను 

చంప్పవేయడమని కాదు. అసత మానూ చంప్ప వేయనకకర్లేదు. కొంతమంది చీమలు వెడుతుంటే వ్యితని తొకేకసాత రు. కొంతమంది నిష్ఠకర్ణంగా 

చట్ు  ఆకులను తునేిసాత రు. నీవు ఆకులను సృషిట ంచలేదు. అటువంట్ప్పాడు ఆ ఆకులను తుంచివేసే హకుక నీకు లేదు. అది నిష్ఠకర్ణ 

హింస. అనిిితకంటే భయంకర్మయిన హింస నోితమాట్. 

‘కడుప్పల్ ర్ంప్ప్పకోత కోయునదియే గాయాలు కాకుండినన్’ అనాిరు గయోపాఖ్యానంలో. ఒక మనిషిని ప్డుకోబితట  మతుమందు 

ఇవేకుండా ఒక ర్ంప్ము ప్టుట కువచిి అటు ఒకరు, ఇటు ఒకరు నిలబడి దూలమును కోసినటుు  కోస్త ంటే, ఆ కడుప్ప కోయబడుతుని 

వ్యడు ఎంత బ్రధ్ప్డతాడో, అవతలవ్యరు తాను అంటుని మాట్లకు అంత బ్రధ్ప్డుతునాిడని ఇంగితజా్ఞనం లేకుండా, ఈశేరుడు 

నోరు ఇచాిడని వ్యకుకనందు అదుప్ప ఉండాలి. అవతలివ్యరు బ్రధ్ప్డకుండా మధ్రర్మధ్రర్ంగా మాటాు డడం నేరుికోవ్యలి మనిషి. 

ప్ర యతిపూర్ేకంగా అభాసించకపోతే మాట్యందు కాఠినాము అలవ్యట్యిపోతుంది. అవతలివ్యర యందు నిష్ఠకర్ణమయిన కోప్ం 

పెరగిపోతుంది. అవతలివ్యడు బ్రధ్ప్డుతుంటే వీడు సంోష్ప్డతాడు. అవతలివ్యడి బ్రధ్ వీడి సంోష్మునకు హేతువయిన నాడు అది 

కలిప్పరుష్యని ప్ర వేశమును సూచిస్త ంది.  

‘కాబితట  ఈ నాలుగు సిానములు నీకు ఇస్త నాిను’ అనాిడు ప్రీకిితు కాలిో. తాను ప్రపాలనలో వుండగా ఈ నాలుగు సిానములకు తన 

ప్ర జలు ఎవేరూ వెళీర్ని ప్రీకిితుత  నమమకం. ఈ నాలుగుచోట్ు కు బ్రగా వెళాీలని కోరుకుంటే ఆయన ప్రీకిితుత  కాదు. అటువంిత వ్యడు కలి 

ప్ర త్తనిధి. 

మీరు నాలుగింితలో ఒకదానికి ప్టుట కునాిర్ంటే మిగిలిన మూడింితవైెప్ప మిమమలిి ఎల్ప ల్పగివేయాలో కలికి తెలుస్. భాగవతమును 

వినడం వలన మీ జీవితం ఎకకడ పాడయిపోతునిదో మీరు తెలుస్కోగలుగుతారు. 

కలిప్పరుష్యడు చాల్ప తెలివితేట్లుగా ప్ర జలను మభాపెట్ట గలదు. కలి ప్రీకిిటుట ో ‘అయాా, మీరు నాకు నాలుగు సిానములు ఇచాిరు. కానీ 

వీితలో నేను ఊనుికోవడానికి తగిన సిానం లేదు. కనుక ఇంకొకక సిానమును ఇప్పాంచండి’ అనాిడు. అప్పడు గభాలున ప్రీకిితుత  ‘నేను నీకు 



బంగార్మునందు సిానం ఇచాిను’ అనాిడు. ‘చాలు మహాప్ర భూ!’ అని కలి వెళ్ళీపోయాడు. 

ఆ రోజులోు  బహుశుః ఒక లక్షణం ఉండేది. నిసాంగులయిన వ్యరకి ఆతమజా్ఞన ప్ర బోధ్ము చేసేవ్యరకి బంగార్మునందు లోభము ఉండదు. వ్యరు 

బంగార్మును కోర్రు. వ్యరకి దానిమీద పెదా ఆసకిి ఉండదు. అందుకని కలికి అకకడ ఇచిినా ప్ర మాదమేమీ ఉండదని ప్రీకిితుత  భావించి 

ఉండవచుి. కానీ ప్రీకిితుత  మాట్ తప్ానితనమే ఆయనకు ప్ర త్తబంధ్కము అయిపోయింది.  

ప్రీకిితుత  ఒంితనిండా బంగార్మే. అది చాలు కలికి ప్రీకిితుత లో ప్ర వేశించి అతనిని నాశనం చేయడానికి. ఇంితకి వెళ్ళీన తరువ్యత ప్రీకిిటుట కి 

వేట్కి వెళాీలనే కోరక కలిగింది. వేట్కోసమని బయలుదేర్దడు. అనేక మృగములను వేటాడాడు. కలి అంశలలో బంగార్మునుండి తానిచిిన 

వేర్చక సిానములోనికి ప్రీకిితుత  వచేిశాడు. ఎల్ప? ఒకదానిదాేర్ద కలి ప్ర వేశిసేత  చాలు, మిగిలిన అవలక్షణములనీి వచేిసి ఆ వాకిి చివర్కు 

నాశనం అయిపోతాడు. ప్రీకిితుత  ఒంితమీద బంగార్ం ఉంది. అందుకని కలి ప్రీకిితుత లోనికి ప్ర వేశింప్గలిగాడు. తరువ్యత ప్రీకిితుత కు జీవహింస 

చేయాలని కోరక ప్పితట ంది. సాధార్ణంగా వేట్కి ప్ర భువు ఎప్పాడు వెడతాడంటే – జ్ఞనప్దులు వచిి, అయాా, కూర ర్ మృగముల సంఖ్యా 

పెరగి పోయిందండి’ అని వేడుకుంటే, ఆ కూర ర్ మృగములు ఊరమీదకి ర్దవడానికి భయప్డే రీత్తలో ర్దజు పెదా ప్రవ్యర్ంో దండుగా వెళ్ళీ 

కొనిి కూర ర్ మృగాలను వేటాడతాడు. అల్ప వెళాీలి. అంతేగానీ జంతువులను సర్దాగా చంప్డానికి వేట్కు వెళీకూడదు. కానీ ఇప్పాడు 

ప్రీకిితుత కు జంతువులను చంప్పదామనే ఆలోచన ప్పితట ంది. అందుకని వేట్కు వెళాీడు. తదాేర్ద ఇంకొక సిానంలోకి వెళాీడు. అతనిలో 

నిష్ఠకర్ణ కౌర ర్ాం ప్ర వేశించింది. 



 

ప్రీకిితుత  వేట్కి వెళ్ళీ వేటాడాడు. దప్పాక, ఆకలి కలిగింది. ఆకలి దప్పాక కలిగినప్పాడు అవి పోగుటుట కుందుకు ఎకకడికి వెళాీలో అకకడికి 

వెళాీలి. ప్రీకిితుత కి బుదిి భర ంశము అవుోంది. అతడు దగగ ర్లో ఉని మహరి ఆశరమమునకు వెళాీడు. అకకడ దాహారి తీర్ిమని ఎవరని 



అడగాలి? అకకడ ఆశరమంలో సంచరస్త ని స్త్త ర ప్పరుష్యలనెవరనయినా అడగాలి. కానీ ప్రీకిితుత  వ్యరనెవరనీ అడగలేదు.అతనిలో 

అహంకార్ము ప్ర వేశించింది. నేరుగా అకకడ తపోదీక్షలో ఉని శమీకమహరి దగగ ర్కు వెళాీడు. 

ఆయన ఎటువంిత సిిత్తలో ఉనాిడు? కదలిక లేదు.సిాణువయిపోయి ఉనాిడు. ధాానమునందు తప్స్ానందు చాల్ప మగుిడయిపోయి 

బర హమమునందు ర్మిస్త నివ్యడు కదలిక లేక కర్ర  నిలబదిపోయినటుు  సిాణువయి ఉండిపోతాడు. 

ఆయన అల్ప కూరుిండి ధాానమగుిడై ఏమాతర ం కదలిక లేకుండా ఉనాిడు. పార ణాయామము చేత పార ణమును నియంత్తర ంచాడు. 

కుంభకము చేత వ్యయువును పూరంచి ఆప్పచేసేశాడు.కాబితట  వక్షుఃసిలం కదలదు. మనస్ా ఊప్పరమీద ఆధార్ప్డుతుంది. అటువంిత 

మనస్ా ఇప్పాడు కదలడం లేదు. మనస్ా కదలకపోవడం వలు  బుదిికదలడం లేదు. బుదిి కదలకపోవడం వలు  ఇందిర యములు కదలడం లేదు. 

బయట్ విష్యమును కనుి చూడదు, చవులు వినబడవు. సార్వశందిర యములు బ్రహాజా్ఞనము తెలియదు. అందుకని అల్ప 

ఉండిపోయాడు. ఆయన జ్ఞగర దాది మూడు అవసిలను దాితపోయి చివర్కు తురీయమనే సిాయికి చేరపోయి, తాను సాకిాతుత  ఆతమగా 

సాకిీభూతుడై శరీర్మును చూసూత  బర హమముగా నిలబడిపోయి ఉనాిడు. అల్ప కూరుిని బర హమముో ర్మించి ఉండిపోతే ఆయన వెంటుర కలు, 

గోళ్ళీ, పెరగిపోతునాియి. అవి జట్లు కటేట సి కేశ సంసాకర్ము లేక వేర ల్పడుతునాియి. ఒక కృష్ు జంక చర్మమును కటుట కుని అల్ప కూరుిని 

ఉండిపోయాడు. వసత రం కూడా లేదు. 

అటువంిత శమీకమహరి దగగ ర్కు దాహంకోసం ఆరిపందిన ప్రీకిితుత  వెళాీడు. ఆయన నీితకోసం వెళీడం ప్ర ధానాంశం. కానీ ప్రీకిితుత  లోప్ల 

ఒక మౌనభాష్ బయలుదేరంది. ఏమిట్ది? ఇప్పాడు ప్రీకిితుత  తానెవరో మరచిపోయాడు. అతని బుదిి భర ంశము అయిపయింది 

బర హమమునందు ర్దమిస్త ని తాప్సిని చూసి నిశశబాముగా తాను వెళ్ళీపోవ్యలి. కానీ తాను అల్ప వెళీలేదు. తానూ మహార్దజునని, వసేత  లేచి 

నిలబడలేదని, తనకు నమసకరంచలేదని, తనకి ఆసనం చోప్పనిలదనిఆ తప్సిే మికికలి అహంకారుడని భావించాడు.  

ఇప్పాడేమయింది? అంట్ గొప్ా ప్రీకిితుత , తెలు వ్యరలేసేత  బ్రర హమణులకు నమసాకర్ం చేసేవ్యడు అనీి తెలిసినవ్యడు అనిిితనీ 

మర్చిపోయాడు. కలి ప్ర వేశము వలన అనీి భర ంశము అయిపోయాయి. దీనివలన అతనిలో ఆగర హం ప్పితట ంది. యుకిాయుకి విచక్షణను 

కోలోాయాడు. ఒక సిానంలోంచి మర్చక సిానంలోకి వెళ్ళీపోతునాిడు.  

ఆ మహరిని ఎల్ప అవమానించాల్ప అని తలంచాడు. అకకడ సమీప్ంలో చచిిపోయి ప్డివుని పాము ఒకిత కనిప్పంచింది. చచిిపోయిన 

పాము అయినా మేడలో వేసేసరకి చలు గా తగులుతుంది. అప్పడు మహరికి తెలివి వస్త ంది. అప్పడు ఆయనను గ్వలిచేయవచుి 

అనుకునాిడు. ఇప్పడు ప్రీకిితుత  లోప్ల వికృతాత్తవికృతమయిన ఆలోచనలు పెరగిపోతునాియి. అప్పడు తన ధ్నుస్ా చివర భాగంో 

మృత సర్ామును పైెకి ఎతాత డు. ఒక ప్ర భువు, ధ్ర్మర్దజు, మనుమడు, అభిమనుాడి కుమారుడు అయిన ప్రీకిితుత , ఇప్పడు ఒక చయార్దని 

ప్నిని చేశాడు. ఇప్పడు ప్ర ప్ంచంలో ప్ర్మ భయంకర్మయిన సనిివేశము జరుగుోంది. ఆ మృత సర్ామును పైెకిితట  శమీక మహరి మేడలో 

వేశాడు. 

కానీ ఆయనకు సార్శ తెలియలేదు. తప్సిేయై ఉని వ్యనిలోనికి కలి వెళీలేకపోయాడు. ఎందుచేతనంటే మహరి ఇందిర యములు, మనస్ా 

ఈశేరుని ప్ితట  వునాియి. ఒకక సిానమునకు ఆశరయం ఇచిిన ప్రీకిితుత లోనికి కలి ప్ర వేశించి మొతత ం నాశనం చేయగలిగాడు. 

కాబితట  మనం బ్రగుప్డాలంటే శమీక మహరి ఏది ప్టుట కునాిడో దానిని ప్టుట కోవ్యలి అని భాగవతం చప్పోంది. శమీకుడు ఈశేరుని 

పాదములు ప్టుట కుని ఉనాిడు. నీవు కూడా వ్యితని ప్టుట కో. ఆ సార్శ ఉనింతకాలం కలి నీ సమీప్మునకు ర్దలేదు. ఇది భాగవతము 

చప్పత ని తీరుా. ప్రీకిితుత  తాను చేసిన ప్నికి సంోష్ప్డి వెనకిక వెళ్ళీపోయి, అంతుఃప్పర్ంలోకి వెళ్ళీ కిరీట్ం తీసి ప్ర కకనపెటాట డు. బంగారు 

కిరీట్ం ప్ర కకన పెట్ట గానే అందులోంచి కలి బయట్కు వెళ్ళీపోయాడు. 

కిరీట్ం ప్ర కకన పెట్ట గానే ఆయనకు అనుమానం వచిింది. ‘దాహం వేయడం ఏమిిత – నేను ఆయన ఆశరమమునకు వెళీడం ఏమిిత – 

వెళ్ళీన వ్యడిని ఊరుకోకుండా చచిపోయిన పామును ఆయన మేడలో వేయడం ఏమిిత – అయిపయింది – నా ర్దజాం అయిపయింది. నా 

ధ్నం అయిపయింది – నా భోగం అయిపయింది – నా ప్రపాలన అయిపయింది – నేను చయార్దని దుష్కృతమును చేసేశాను – 

దీనికంతితకీ కార్ణం కలిప్పరుష్ ప్ర వేశం – ఎంత తప్పా చేశానో కదా’ అని ప్శాితాత ప్ ప్డాాడు. ప్రీకిితుత  సహజ సిిత్త అదికాదు. కానీ 



కలిప్పరుష్యడి వలన అల్ప భర ష్యట డయి పోయాడు. 

ప్రీకిితుత  మహరి మేడలో చచిిపోయిన పామును వేయడం, అకకడ సమీప్ంలో ఉని మునికుమారులు చూశారు. వ్యళ్ళీ ప్రుగెతుత కుంటూ 

అకకడికి సమీప్ంలో కౌశికీనది ఒడాున ఆడుకుంటుని శమీక మహరి కుమారుడయిన శృంగి వదాకు వెళాీరు. ఆ ప్పలు వ్యడు మహా తప్సిే. ఆ 

ప్పలు లు ‘మీనానిగారు తప్స్ా చేస్కుంటూ సమాధిలో ఉండగా ఒక ర్దజు వచిి ఏదో మాటాు డాడు. మీ తండిర  ప్లకలేదు. అప్పడు ఆ ర్దజుకి 

కోప్ం వచిి చచిిపోయిన పామును ధ్నుస్ాో ఎత్తత  మీ నానిగార మెడలోవేసి వెళ్ళీపోయాడు అని చపాారు.  

ఈ మాట్లు విని వెంట్నే శృంగి అనాిడు ‘నాతండిర  వంిత తప్సిే ఇకకడ ఉండడం వలన ర్దజు కిేమంగా ర్దజామును ప్రపాలించగలిగాడు. 

అని వెంట్నే శాప్ం ఇవేడానికి కౌశికీ నదీ జల్పలను చేత్తలోకి తీస్కునాిడు. చేత్తలో ధ్నుస్ా ఉనిది కదా అని ఆ ర్దజు చయాకూడని ప్నిని 

చేశాడు. అటువంిత ర్దజు ఎవర్యినా ఉండవచుి గాక! వ్యనిని ఈశేరుడు, అడాినా, శీరమహావిష్యు వు అడాినా, నేితనుండి ఏడవనాితకి చచిి 

ఊరుకుంటాడు. తక్షకుడు అనే మహాసర్ాము కాటు వలన ర్దజు మర్ణించుగాక!’ అని శప్పంచి, నీళ్ళీ విడిచిపెితట , త్తరగి ఆశరమమునకు వచిి, 

తండిర  ముందుప్డి ఏడవడం పార ర్ంభించాడు. 

తండిర కి బ్రహాసమృత్త వచిింది. ‘ఎందుకు ఏడుసూత నాివు? అని కుమారుని అడిగాడు. తండీర  మీ కంఠమునందు మృత సర్ాము ఉనిది 

అనాిడు. దానిని తీసి కిర ంద ప్డవేశాడు శమీకుడు. ఎవరు వేశారు అని కుమారుని ప్ర శిించాడు. నాకు తెలియదు. ఎవరో ర్దజు వేశాదట్. 

నేితకి ఎదవనాితకి ఆ ర్దజు చచిిపోవ్యలని నేను ఆ ర్దజును శప్పంచాను అని శృంగి జవ్యబ్ధచాిడు. వెంట్నే మహరి అనాిరు – నాయనా, 

ఎంతప్ని చేశావు. నీవు చేసిన దుష్కర్మ వలన మనకి పాప్ం సంపార ప్పత స్త ంది. నీవు ర్దజు మర్ణించాలని కోరుకునాివు’. కలిప్పరుష్యడు 

ప్ర వేశించిన మనస్ాలు అల్ప ఉంటాయి. అప్కారయందు కూడా ఔదార్ాంో ధ్ర్మం మాటాు డతాడు. అటువంిత ప్రపాలకుడు ఎకకడ వసాత డు 

మనకు! సమాజము భర ష్యట  ప్ితట పోతుంది. ప్రీకిితుత ను కొితట  సమాజమునందు ఇనిి ప్ర మాదములు తేవడానికే కలి ఇల్ప నీచేత శాప్ం 

ఇప్పాంచాడు. నీవు కోర ధ్మునకు వశుడవు అయిపోయావు. ఎంత పర్పాటు చేశావు!’ అనాిడు. 

ఈవ్యరి్ ప్రీకిితుత కు అందిపోయింది. ఇంకా నాితకి ఎదవరోజున శరీర్ం విదిచిపెటేట సాత నని పార యోప్వేశం హేసాత నని గంగ ఒడాుకు వెళ్ళీ, 

తూరుాదికుకకు కొసలు ఉండేల్ప దర్భలు ప్రుచుకుని పార యోప్వేశం చేసి, ఈశేరుని యందు మనస్ాను నిలబటాట డు. గంగ ఒడాుకు 

ఎందుకు వెళాీడు అంటే ఎవర్యినా గంగ దగగ ర్కు వచిి ‘అమామ, గంగమామ’ అని ప్పలిసేత  గంగమమ పంగిపోయి ఆ ప్పలిచినా వ్యనిని 

ఎంతగానో అనుగర హిస్త ంది. గంగలో సాినం చేయడం దాేర్ద అతడు చేసిన తప్పాలనిిితనీ తీసివేసి మోక్షమును ప్ర సాదించి ప్ంప్పంచివేస్త ంది. 

గంగ ఒడాున పార యోప్వేశం చేశాడు. ఎవరు యాగం చేసేత  దేవతలు అందరూ వచిి కూరుినాిరో అటువంిత మహా ప్పరుష్యడు శాప్గర స్త డై 

పార యోప్వేశం చేశాడు. ఈ సనిివేశమును చూడడానికి గౌతముడు, అగస్త ాడు, విశాేమితుర డు, వసిషా్యడు మొదలయిన ఋష్యలందరూ 

వచాిరు. ఈ ఏడురోజులలో తాను ఏమిచేసేత  మోక్షం పందుతాడో చప్ావలసినదని ప్రీకిితుత  అందరనీ అడుగుతునాిడు. ఇంత ధ్ర్మమూ 

ఉనివ్యడు ఇంత అధ్ర్మమయిన ప్ని చేసేయాడమా! కలికి కొదాి అవకాశం ఇసేత  అంట్ ప్ర మాదమును తెచేిశాడు. కాలమును అత్తకర మించడం 

ఎవర తర్ం కాదు. ఇంతిత సిత ట్లు  కూడా ఈశేర్ పాదములు ప్టుట కుని వ్యడు మాతర ం చకుక చదర్డం లేదు. ఆ సమయంలో అకకడికి 

ప్దహారు సంవతార్ముల వయస్ా కల ఒకాయన వచాిడు. ఆయన మంచి యౌవనంలో ఉనాిడు. నలు ిత జుటుట  ముఖ్ం మీద 

చిందర్వందర్గా ప్డిపోయి ఉంది. ఒక కౌపీనము పెటుట కుని ఉనాిడు. చుటూట  చినిప్పలు లు అందరూ చేర్దరు. సూరుాడు డి భూమండలం 

మీద నడుస్త నాిడా అనిటుు గా ఒకరు ప్పలవకపోయినా ఆవుపాలు ప్పత్తకే సమయం కంటే ఎకుకవసేప్ప ఒకచోట్ నిలబడని శుకుడు తనంత 

తాను నడిచి వచిి అకకడ నిలబడాాడు. ఆయన తేజస్ా చూసి పంగిపోయిన ప్రీకిితుత  ‘కృష్ు  భగవ్యనుడిని మా వంశము అంతా 

అరించినందుకు నేను వెళ్ళీపోతుని సమయంలో నాకు మార్గ ం చూప్పంచడానికి గురువును ప్ంపాడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ’ అని పంగిపోయి 

అర్ఘ ాపాదాాడులను ఇచిి శుకుడి కాళీమీద ప్డితే, కదిలి వెళ్ళీపోవడం అలవ్యటుని శుకుడు కూరుినాిడు. 



 

శుకబర హమ ర్దవడంలో ఒక గొప్ాతనం ఉంది. ఒక సమసా ఏర్ాడడం గొప్ాతనం కాదు. కలియుగ ప్ర వేశం జరగితే దానివలు  

ప్ర భావితుడయినవ్యడు ప్రీకిినమహార్దజు గారు ఒకకడే కాదు – కలియుగంలో ఉని మనం అందరూ కూడా కలిచేత బ్రధింప్బడుతుని 

వ్యళీమే. కాబితట  ఇప్పాడు కలి బ్రధ్నుండి తప్పాకోవడానికి మార్గ ం ఏదయినా ఉంటుందా – ఇది చప్రావ్యడు ఎవర్యినా ఉండాలి. మనం 

అందర్ం కలి బ్రధ్లను ప్డుతునాిము. కలి ప్ర భావం మనమీద ప్ర సరంచకుండా ఉండడంకోసమని మనం చేయవలసిన ప్ర యతిమునయినా 

చప్ాగలిగిన సమరిుడు ఒకడు ర్దవ్యలి. అటువంిత సమరిుడు ఇప్పాడు వచాిడు. ఆయనే శుకుడు.  

ఇకకడ మన ఒక విష్యమును ప్రశీలించాలి. ఎవరకయినా మృతుావు ఆసనిమయిపోయిందని చపాార్నుకోండి – ‘అయాా మీరు ఇక 

రండుమూడు రోజులలో వెళ్ళీపోతారు’ అని చపాార్నుకోండి – అప్పాడు ఆ చనిపోబోయే ఆయన దగగ ర్కు ఎవర్యినా వెళ్ళీ ‘అయాా, మీకు 

కొనిి మంచి విష్యములు చప్పదామని వచాిమండి – మీకు భాగవతము చప్పదామని వచాిమండి’ అని అనాిర్నుకోండి – వ్యడు ఆ 

మంచి విష్యమును వినడానికి అంగీకరంచడు. ఇప్పాడు ఎందుకండీ అంటాడు. ‘చచేివేళ సందిమంతర ం’ అని మనవ్యళ్ళీ ఒక మోటు సామెత 

ఒకిత చప్పతూ ఉంటారు. అప్పడు సామానామయిన వాకిి చచేి వేల ఎవరు ర్దమాయణం గురంచి, భాగవతం గురంచి విందామని 

అనుకుంటాడు? ఎవడికయినా ఎల్ప ఉంటుంది అంటే – ఆ ఉని రండురోజులు భార్దాబ్ధడాలను చూస్కోవ్యలని అనిప్పస్త ంది. కానీ ఇకకడ 

ప్రీకిినమహార్దజు గారు ఒక గొప్ా విష్యం చేశాడు. శుకమహరి వసేత  ఈయనను ఎవేరూ వేయని ప్ర శి ఒకిత వేశాడు. ప్రీకిినమహార్దజు గారు 

అనాిడు – ‘ఏడు రోజులలో నాకు మర్ణము ఖ్యయమని విష్యము తెలిసిపోయినది. నేను పాముచేత కర్వబడతానని శృంగి శప్పంచాడు. 

శృంగి ననుి శప్పంచాడని నేను ఎంతమాతర మూ ఖేదప్డడం లేదు. కానీ నేను ప్ర్మధారమకులయిన పాండవుల వంశములో జనిమంచిన 



వ్యడనయి, తప్స్ా చేస్కుంటుని బ్రర హ్మ మూరియై వుని ఒక మహరి మేడలో మృత సర్ామును వేశాను. నేను చేయర్దని ప్నిని చేశాను 

అని బ్రధ్ప్డుతునాిను. శృంగి ననుి ఎల్ప శప్పంచాడో అల్పగ్వ ఈ శరీర్మును తీస్కువెళ్ళీ ఆ పాముకి అప్ాచేప్రాసాత ను. నేను నా 

మర్ణానిి అంగీకరస్త నాిను. నాకు భవిష్ాతుత లో మళాీ జనమము వచిినప్పాడు నా మనస్ా ఎప్పాడూ శీరమహావిష్యు వునే సమరసూత  

ఉండాలి. ఎకకడయినా సాేమి వ్యర ఉతావమూరి కనప్డాా, సాేమి దేవ్యలయం కనప్డాా, గభాలున శిర్స్ావంచి నమసకరంచగలిగిన 

సంసాకర్బలం నాకు కావ్యలి. ఆ సాేమి గురంచి నాలుగు మాట్లు చప్రావ్యడు దొరకితే చాలు ప్రుగెతుత కుంటూ వెళ్ళీ వ్యని మాట్లు వినే 

జజా్ఞస నాకు కలుగు గాక! నిర్ంతర్మూ ఈశేరుని పాదసేవనము చేయగలిగిన కర్వమందిర యములు నాకు కావ్యలి. నేను దానిని అరిస్త నాిను. 

ఇది కలిగ్వట్టుు గా మీర్ందరూ ననుి అనుగర హించ వలసినది. నాకు ఆశీర్ేచనం చేయవలసింది’ అని పార రించాడు. 

ఉతత ర్ జనమలో ఉతకృష్ట మయిన జనమ కావ్యలని ఆయన అడగలేదు. ఆయన అడిగింది – ఏ జనమలో ఉనాి, ఏ శరీర్ములో ఉనాి 

కావలసినవి ఏమిట్ల వ్యితని అడిగాడు ప్రీకిితుత . ‘హరచింతార్త్తయున్’ ‘హర ప్ర ణుత్త’ ‘భాష్ఠకర్ు నాసకిియున్’ ‘హరపాదాంబుజసేవయుం’ ఈ 

నాలుగూ నాకు కావ్యలి అని అడిగాడు. శుకబర హమ వచిి కూరుిని ఉంటే శుకబర హమకు పాదప్ర కిాళనం చేశాడు. ఆచమనీయం ఇచాిడు. 

ఆయనకు సాష్ఠట ంగ నమసాకర్ం చేసి ఒకమాట్ చపాాడు. ‘అయాా, నాకునాకు ఒకక కోరక ఉంది. నేను మళాీ ప్పట్ట వలసిన అవసర్ం లేని 

మోక్షమును పందడానికి కలావృక్షంల్ప మీరు వచాిరు. మీరు ఒకచోట్ ఉండేవ్యరు కాదు. అటువంితది మీరు అనుకోకుండా వచిి ననుి 

అనుగర హించారు కనుక, నాకు అటువంిత విష్యము ఏది ఉనిదో దానిని నాకు తెలియజేయవలసినది’ అని పార రించాడు. 

భాగవతం - దిేతీయసకంధ్ము – 25  

భాగవతంలో శుకుడు ర్దవడమే ఒక ప్వితర  ఘట్ట ం. అటువంిత శుకబర హమ వచిి ప్రీకిితుత  చప్పాన మాట్లను వినాిడు. తనగురంచి తానూ 

ఏమీ చప్పాకోలేదు. కానీ ఒకకమాట్ చపాాడు. “ప్రీకిినమహార్దజ్ఞ! నేనొక విష్యం చప్పతాను. జ్ఞగర తత గా విను. పూర్ేం ఖ్టాేంగుడు అనే 

ఒకర్దజు ఉండేవ్యడు. అతడు దేవతలకు సాయం చేయడం కోసమని యుదిం చేయడం కోసమని భూమిని విడిచిపెితట  ర్థమును ఎకిక 

సేర్గ లోకమునకు వెళ్ళీ ర్దక్షస్లో యుదిం చేశాడు. చాల్ప దీర్ఘ కాలము పోరు సాగింది. ర్దక్షస్లు ఓడిపోయారు. తదుప్ర దేవతలు 

అందరూ ఖ్టాేంగుడిని అభినందించారు. ‘నీవు మాకోసమని పైెలోకమునకు వచిి యుదిం చేశావు. నీకేమి వర్ం కావ్యలో కోరుకో’ అనాిరు. 

అప్పడు ఆయన ‘నాకేమీ వర్ం అకకర్వు దు. కానీ నా ఆయురా్దయం ఎంత మిగిలిందో చప్పతార్ద’ అని అడిగాడు. అప్పడు దేవతలు వ్యని 

ఆయురా్దయం లేకకచూసి ఇంకొక ఘడియ మాతర మే ఉనాిడని చపాారు. తాను తరంచిపోవడానికి ఆ ఒకక ఘడియ ఆయురా్దయం చాలునని 

ఖ్టాేంగుడు భావించాడు. వెంట్నే తన ర్థం ఎకిక గబగబ్ర భూమండలమునకు వచిి అంతుఃప్పర్ంలోకి వెళ్ళీ ఈమాట్ చప్రాసి, 

ధాానమగుిడై ఈశేరుడిని ధాానం చేసూత  కూరుిని శరీర్మును విడిచి పెటేట సి మోక్షమును పందాడు. ఒకక ఘడియ కాలం మాతర మే 

ఆయురా్దయం కలిగిన ఖ్టాేంగుడే మోక్షమును పందగలిగాడు. నీకు ఇంకా ఏడురోజుల సమయం ఉంది. నీకు తప్ాక మోక్షం లభిస్త ంది’ అని 

చపాాడు శుకుడు. 

ఎంత గొప్ాగా మాటాు డాడో చూడండి. ఇల్ప మాటాు డిన వ్యడు గురువు. మర్ణించే వ్యర్ందరకీ ప్రీకిితుత  ప్ర త్తనిధి. నేను నేననుకుని ఈ 

శరీర్మే ర్దకుండా కట్టట దుట్ అగిిహోతర ములో కాలి దోసెడు బూడిద అయిపోోంది ఒకక అర్గంట్లో ఏది నామరూప్ములు? వ్యడు 

పెటుట కుంటే ఒక ఫోట్ల మిగిలిపోతుందంతే! పెటుట కోక పోతే ఏ గొడవ్య లేదు. కాబితట  ఇంతిత ఆభిజ్ఞతాం కూడా పోయిందంతే! ఈ 

అహంకార్మును గురించని కార్ణము చేత మర్ల హ్నోపాధిలోకి వెళ్ళీపోతునాివు. అందుకని నీవు ఈశేర్దభిముఖుడవు కావలసింది. నీకు 

సంబంధించన ఈ భౌత్తక సంబంధ్ములు కాని, వాకిులు కాని, ఆస్త లు కాని, సంప్ద కాని, ఏవీ నినుి ర్కిించవు. నీవు ఈశేరుడి పాదములను 

ప్టుట కో. అవి మాతర మే నినుి ర్కిిసాత యి. వివేకము తెలుస్కో అని చపాాడు. ఇకకడ శుకుడు విర్దడూర ప్ వర్ు నమునంతా చేశాడు. చేసి హరలేని 

ప్దారి్ము లేదు. ఋష్యలు, సముదర ములు, భూమి, ప్ంచామహాభూతములు ఇవనీి కూడా ఈశేరుని అంగాంగములై ఉనాియి. కాబితట  

ఎకకడ చూసిన ఉనిది ఈశేరుడు ఒకకడే. కానీ ఈశేరుడు కనప్డడం లేదు. ఎందుకు? అదే మాయ. అది నామ రూప్ములయండు 

కలిగిన తాదాతమాం తదధిష్ఠట నమయిన బర హమమునందు కలుగదు. అల్ప కలగాలంటే మాయ తొలగిపోవ్యలి. ప్ర ప్ంచంలో ఉనిది మాయ అని 

తెలిసేత  అది తొలగిపోతుంది. ఇది మాయ అని గురుముఖ్ంగా తెలియగానే మాయ తొలగిపోతుంది. అప్ాితవర్కు తొలగదు. దానికి ఈశేర్ 



కృప్ ోడయితే తొలగుతుంది. మాయ తొలగినప్పడు లోప్ల వుని ఆతమ భాసిస్త ంది. కానీ మాయ తొలగడం అనేది అంత తేలికయిన 

విష్యం కాదు.  

ఈశేరుని కోసం నీవు ఎకకడా త్తర్గనకకర్లేదు. విశేము హర. హర విశేము. అజా్ఞనము చేత లోకములో ఈశేరుడు, లోకము ఇంకా ఇంకా 

అల్ప కనప్డుతునాియి. కానీ జా్ఞన నేతర ము చేత చూసెత  ఉనిది ఒకకటే. నీవు కానీ సకర మముగా వినదలుచుకుంటే హరమయము కాని 

ప్దారి్ము ఈ ప్ర ప్ంచమునందు లేదు. ఇది తెలుస్కొని సమసత ము ఈశేర్మయం జగత్ అని అంగీకరంచి, అంతటా బర హమమును చూసి 

ఉనిది బర హమమే అని నీవు అంగీకరంచగలిగితే నీకు ఉతత ర్ క్షణమే మోక్షము’ అని బోధ్చేసి భకిి నిలబడడానికి శుకుడు ఒక మాట్ చపాాడు. 

‘నేను భకిిగా ఉంటాను అంటే కుదర్దు. నీకు ఈశేరునియందు పూనిక కలగాలి. ఇంట్లు  కూరుిని భగవంతుని మీద భకిి ర్దవ్యలని అనుకుంటే 

ర్దదు. ఈశేరునికి ముందు నీవు నమసాకర్ం చేయడం మొదలుపెడితే ఆయన నీకొక దార చూప్పసాత డు. భగవంతుని కథలు వినదమనే సిిత్తకి 

నినుి తీస్కువెడతాడు. కానీ మనిషి కొనిి కోట్ు  కోట్ు  జనమల వర్కు అసలు భాగవత కథవైెప్ప వెళీడు. కానీ వెళాీడు అంటే అతని 

జీవితంలో గొప్ా మారుా పార ర్ంభమయిందని మాట్. భగవంతుని కథలను వినడం నీవు పార ర్ంభిసేత  భకిి కలుగుతుంది. ఆ భకిిో అంతటా 

నిండియుండి చూస్త ని వ్యడు, చేయిస్త ని వ్యడు సర్వేశేరుడనే భావన నీకు కలిగిన నాడు, నీకు తెలియకుండా భకిిలో ఒక విచితర ం 

ఏర్ాడుతుంది.  

భాగవతం మనస్ాకు ఆలంబనం ఇస్త ంది. మనస్ాను మారుస్త ంది. ఈశేరుని వైెప్ప త్తప్పాతుంది. దీనిని అందరూ పందలేరు. ఈ అదృష్ట ం 

పందాలి అంటే ఈశేర్దనుగర హం కూడా ఉండాలి. ఎవరని ఈశేరుడు అనుగర హిసాత డో వ్యరు మాతర మే భాగవతమును వినగలరు తప్ా 

అందరూ భాగవతమును వినలేరు. అందుచేత ‘నీవు భగవత్ కథా శర వణముో పార ర్ంభము చయిా. ఈ సమసత  జగతుత ను సృషిట ంచిన వ్యడు 

ఆయనే’ అని చపాాడు. 

 

బర హోమతాత్తత  – సాేయంభువమనువు  

విదురుడు కురుసభలో వుండగా ఒకానొక సందర్భంలో ఆయన అవమానింప్ బడాాడు. అప్పాడు విదురుడు అకకడనుండి బయలుదేర 

ఉదివుడి దగగ ర్కు వెళ్ళీపోయాడు. వెళ్ళీ ఉదివుడిని ‘కృష్ు  భగవ్యనుడు ఎకకడ ఉనాిడు?’ అని అడిగాడు. అప్పడు ఉదివుడు “కృష్ు  

భగవ్యనుడు నిర్దాణం చందాడు. యాదవులు అందరూ వెళ్ళీపోయారు’ అని చపాాడు. ఈ సందర్భంలో ప్రీకిితుత  ‘ఉదివుడు కూడా 



యాదవుడే కదా – అతను ఎందుకు ఉండిపోయాడు?’ అని శుకుని అడిగాడు. కృష్యు డికి ఏ జా్ఞనం ఉనిదో అది ఉదివుడికి ఉంది. కృష్యు డు 

తన తరువ్యత లోకమునకు చప్ాడం కోసం ఉదివుడిని భూమిమీద ఉంచేశాడు. ఉదివుడు శీరమనాిర్దయణుని ఆదేశమును అనుసరంచి 

బదరకాశరమమునకు వెళ్ళీపోతునాిడు. అల్ప వెళ్ళీపోతుని ఉదివుడిని విదురుడు కలుస్కుని ‘నీవు శీరమనాిర్దయణుడి దగగ ర్ 

తెలుస్కుని భాగవత జా్ఞనమును నాకు చప్ావలసింది’ అని అడిగాడు. అప్పడు ఉదివుడు ‘అది నాదగగ ర్వ కాదు. జా్ఞనమును మైెతేర యుడికి 

కూడా చపాాడు. ఇప్పడు మైెతేర యుడు హరదాేర్ంలో ఉనాిడు. అకకడికి వెళ్ళీ వినవలసింది’ అని సలహా చపాాడు. అప్పడు విదురుడు 

గంగప్డిన చోట్యిన హరదాేర్ం వెళ్ళీ, భాగవత జా్ఞనమును వినాిడు. శీరమహావిష్యు వు నాభికమలంలో నుండి చతురుమఖ్ బర హమగారు 

ప్పటాట రు. అప్ాితకి సృషిట  లేదు. లోకములనీి నీితో నిండిపోయి ఉనాియి. నీితో నిండిపోయి వుని లోకములందు తాను ఏమి సృషిట  

చేయాలో ఆయనకేమీ అరి్ం కాలేదు. ‘నేనని వ్యడని ఒకడిని వచాిను కదా – ననుి కనివ్యడు ఒకడు ఉండాలి కదా’ అని చుటూట  చూశాడు. 

చుటూట  నీళ్ళీ తప్ా ఏమీ లేవు. జలప్ర ళయం అయిపోయి వుంది. కంగారుప్డాాడు. 

ఏమిిత సృషిట  చేసాత ను, ఎల్ప సృషిట  చేసాత ను అని ఆలోచిస్త నాిడు. అప్పడు ఆయనకు పైెనుంచి ‘తప్తప్’ అనే ఒక మాట్ వినప్డింది. అప్పడు 

ఆయన తప్పంచాడు. ధాానమగుిడై ఈమాట్ ఎవరనుండి వెలువడిందో ఆయన దర్శనమును అప్రకిించాడు. అల్ప తప్పంచగా తప్పంచగా 

శీరమనాిర్దయణ దర్శనం అయింది. ఆయన ‘నీవు ఇల్ప సృషిట  చయిా’ అని బర హమగారకి వేదములను ఇచిి ఆదేశం ఇచాిడు. అప్పాడు 

చతురుమఖ్ బర హమ గారు సృషిట  చేయడం పార ర్ంభం చేశాడు. 

ఆయన అల్ప సృషిట  చేయడం పార ర్ంభం చేయడంలో ఒక గమమతత యిన ప్ర కిరయ జరగింది. బర హమము నుండి సృషిట  వెలువడింది. ఆయన 

మొట్ట మొదట్ సనక, సనందన, సనతుకమారులను సృషిట ంచాడు. ఆ నలుగురుని సృషిట ంచి మీరు సృషిట ని వృదిి చేయండి. బ్ధడాలను కనండి 

అనాిడు. అంటే వ్యళ్ళీ అనాిరు ‘మేము ప్ర వుర త్తత  మార్గ ములో వెళీము. ఆ మార్గ ము మాకు అకకర్లేదు. మేము సృషిట  చేయము. మేము 

శీరహర పాదములను చేరపోతాము’ అనాిరు. వ్యరు ఎప్పాడూ అయిదేళీ వయస్ో, చినిప్పలు ల్పు  బట్ట లు విప్పాకుని, ఎప్పాడూ ధాానం 

చేసూత  శీరహర వైెప్ప వెళ్ళీపోయారు. బర హమగారకి కోప్ం వచిింది. కోప్ంో తన భుర కుిత ముడివేశాడు. అందులోంచి నీలలోహితుడనే ప్రరుగల 

రుదుర డు ప్పటాట డు. వ్యడు కిర ందప్డి ఏడవడం మొదలుపెటాట డు. అప్పడు బర హమగారు వ్యనిని ఏడవకు అనాిరు. అప్పడు ఆ రుదుర డు ‘నేను 

ఎకకడ ఉండాలి, ఏమి చేయాలి?’ అని అడిగాడు. 

ఇకకడ మీరు ఒక విష్యం గమనించాలి. ఇకకడ సృషిట  సంకలాంలోంచి పార ర్ంభమయింది. ఇప్పాడు ఉని సృషిట  మిధ్రన సృషిట  అనగా 

స్త్త రప్పరుష్ మైెధ్రనం చేతనే సృషిట  జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ అప్పాడు జరగిన సృషిట  కేవలము ఈశేర్ సంకలాము చేత మాతర మే జరగిన 

సృషిట . 

అప్పడు చతురుమఖ్ బర హమగారు ‘నువుే ప్పడుతూనే ఎడాివు కాబితట  నినుి రుదుర డంటారు అని చప్పా రుదుర డికి ఎనిమిది రూప్ములను, 

ఎనమండుగురు భార్ాలను ఇచిి, ‘నీవు అల్ప ఉండి సృషిట  చయిా’ అని చపాారు. అప్పడు ఆయన కొనిి గణములను సృషిట ంచాడు. ఆ 

గణములు అకకడ వుని వ్యళీను త్తనివేయడం మొదలుపెటాట రు. బర హమగారు రుదుర డిని ప్పలిచి ‘ఇక నీవేమీ సృషిట  చేయవదాు. కేవలం తప్స్ా 

చేస్కుంటూ ఉండవలసింది’ అని చపాారు. అంటే ఆయన తప్స్ా చేస్కుంటూ కూరుినాిడు. 

మళ్ళీ బర హమగారు ఆలోచిసూత  కూరుినాిరు. అల్ప ఆలోచిస్త ంటే ఆయన శరీర్భాగముల నుండి ర్కర్కాల మహరిులు బయట్కు వచాిరు. 

బర హమగార ఒడిలోంచి నార్దమహరి బయట్కు వచాిరు. వీప్పలోంచి ‘అధ్ర్మము’ వచిింది. అధ్ర్మములోంచి ‘మృతుావు’ వచిింది. 

ముందుభాగంలోంచి ‘ధ్ర్మం’ వచిింది. అప్పడు బర హమగారు ‘ఇల్ప నేను సంకలా వికలాములు చేసేత  ఎంత సృషిట  చేసాత ను’ అనుకునాిరు. 

ఒకొకకకసార సృషిట  చేసే వ్యరయందు కూడా మోహము కలుగుతుంది. బర హమగారు ఒక స్త్త రని సృషిట ంచాడు. సృషిట ంచి ఆ స్త్త రయందు 

మోహమును పందాడు. అప్పడు ఋష్యలు ‘మీరు సృషిట ంచిన స్త్త రయందు మీకు మొహమేమిిత”’ అని ప్ర శిించారు. ఆడు ఆయన ‘ఇది సృషిట కి 

ఉండే లక్షణము. కాబితట  ఏ శరీర్ముో అల్ప మోహమును పందానో ఆ శరీర్మును వదిలిపెటేట స్త నాిను’ అని శరీర్మును వదిలిపెటేట శాడు. ఆ 

శరీర్ం పగమంచు అయింది. మనకి రోజూ కళీకి అడాంగా వచేి పగమంచు అదే!  

తరువ్యత బర హమగారు మైెథున సృషిట  చయాాలని అనుకుణి తన శరీర్ంలోంచే రండింితని సృషిట ంచాడు. ఒకిత స్త్త ర, ఇంకొకిత ప్పరుష్యడు. అల్ప 



సృషిట ంచి ‘వీళీయందు వ్యామోహమును ఏర్దాటు చేసాత ను. అప్పడు ధ్ర్మబదిమైె ప్ర జ్ఞసృషిట  జరుగుతుంది’ అనాిడు. అల్ప మొట్ట మొదట్ 

సృషిట ంచిన వ్యళీలో మొట్ట మొదట్ ప్పితట న వ్యడు సాేయంభువ మనువు. ఆయన భార్ా ప్రరు శతరూప్. వీళ్ళీదారూ ప్పటాట రు. 

అప్పడు బర హమగారు అనాిరు ‘కొడుకు తండిర ని సంోష్పెటాట లి. నీవు సృషిట  చయిా’ అనాిరు. అనగా సాేయంభువ మనువు అయిదుగురు 

బ్ధడాలను కనాిడు. కానీ వచిి తండిర కి తాను అయిదుగురు బ్ధడాలను కనినటుు  చపాాడు. వ్యళ్ళీ ఎవరు అని అడిగారు బర హమగారు. ఆయన 

తన బ్ధడాల ప్రరుు  చపాాడు. ఒకాయన ప్రరు ప్పర యవర తుడు, రండవ కుమారుని ప్రరు ఉతాత న పాదుడు. ఒక కుమారి ప్రరు అకూత్త. మర్చక 

కుమారి ప్రరు ప్ర సూత్త. మూడవ కుమారి ప్రరు దేవహూత్త.  

అయిదుగురు బ్ధడాలను కనాిను. ఇప్పాడు ఏమి చయాను?” అని తండిర ని అడిగాడు. అప్పడు బర హమగారు ‘శీరహరని సంకీరి్న చేసూత , 

యజాయాగాది కర తువులను చేసూత  సమసత  పార ణులను ర్కిిసూత  ప్రపాలన చేయవలసినది అని చప్ాడు. అప్పడు ఆయన ‘నానిగారూ, అల్ప 

ప్రపాలించడానికి భూమి ఎకకడ ఉనిదండీ? అని అడిగాడు. మీరు సృషిట  తామర్ తంప్ర్గా ఎల్ప పెంచాల్ప అని ఆలోచిస్త ని సమయంలో 

ఈ భూమి ప్ర ళయంలో వచిిన సముదర  జలములలో ప్డిపోయి ర్సాతల్పనికి వెళ్ళీపోయింది. పాతాళ లోకంలో ఉని ఆ భూమిని పైెకి 

తీస్కువసేత  పార ణులనీి భూమి మీదకు చేరుతాయి. అప్పాడు ఇంకా సృషిట  జరగి ఇంకా పార ణులు వచిి అప్పాడు దీనిని ప్రపాలించడానికి 

ఆనుకూలాం ఏర్ాడుతుంది. ఇప్పాడు ఆ భూగోళమును పైెకతత ండి’ అనాిడు. ఆ భూమిని ఎల్ప పైెకతత డమా అని ఆలోచించాడు బర హమగారు. 

ఈయన సంకలాం చేయగానే వెనుక నుండి చేయిస్త ని వ్యడు ఒకాయన ఉనాిడు. ఇనిిగా వస్త నాిడు. ఆయన ఇప్పాడు బర హమగార 

ముకుకలోంచి ఊడి కిర ందప్డాాడు. నాసికా ర్ంధ్ర ములలోంచి చిని వర్దహమూరి ఒకిత కిర ంద ప్డింది. 

ఆ వర్దహము దంష్ట రలో పెదా కొండంత అయిపోవడం మొదలుపెితట ంది. అది ఇప్పాడు అడుగులు తీసి అడుగులు వేయడం మొదలు పెితట ంది. 

అకకడ వుని ఋష్యలు అందరూ దానికేసి ఆశిర్ాంగా చూస్త నాిరు. వ్యళు కి అరి్ం అయింది. సాేమి సంకలామును అనుసరంచి 

భూగోళమును పైెకి ఎతత డానికి ఎవరు మొట్ట మొదిత నుండి చివర వర్కు ఉంటునాిడో అటువంిత ఈశేరుడు వచాిడు అనుకునాిరు. 

అనగా మొదిత అవతార్ము వచిినది. 

ఇది యజావర్దహంగా వచిింది. వచిి అడుగులు తీసి అడుగులు వేసూత  సముదర ంలోకి దూకింది. అది భూమికోసం మూప్పపెితట  వెతుకుోంది. 

అల్ప వెతకడంలో దాని ముఖ్ం నిండా నీళ్ళీ అంటుకుపోయాయి. అప్పడు అది తన ముఖ్మును పైెకి తెచిి విదిలించింది. అప్పడు 

ఋష్యలందరూ ఋగాజుసాామవేదములో సోత తర ం చేసూత , ఆ నీళ్ళీ మీద ప్డేట్టుు  నిలబడాారు. ఈ కంితకి గోచర్మవని వ్యడు ర్కిించడం 

కోసమని ఇప్పాడు ఒక విచితర మయిన మూరిగా వచిి నీత్తో తడిసిన దేహంలో ఉని నీితని చిముమతునాిడు. దీనిని వినిప్పాడు 

విదురుడు ఒక విచితర మయిన ప్ర శి వేశాడు. దానికి జవ్యబుగా ‘యజావర్దహం వచిినప్పడు ఈయన ఎంత గొప్ా మూరియో అంత గొప్ా 

ర్దక్షస్డు ఒకడు నీళీలోంచి వచాిడు. వచిి యజావర్దహమూరి మీద కలియబడాాడు. అకకడ వుని వ్యళీందరూ యజావర్దహమూరిని 

సోత తర ం చేస్త నాిరు. ఆయన ఆ ర్దక్షస్డిని చంప్ప అవతల పార్వశాడు’ అని చపాాఉద్. 

‘ఆ వచిిన వ్యడవడు? ఎందుకు వచాిడు? అందరూ నమసకరస్త ంటే వ్యడొకకడు యుదిం చేయడం ఏమిిత? అందుకు సంబంధించిన కథను 

చప్ావలసినది’ అని ప్రీకిితుత  అడిగాడు. అందుకు సమాధానంగా శుకుడు చప్ాడం పార ర్ంభించాడు. 



 

దిత్త – కశాప్పడు  

కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్తకి ప్దమూడుమంది భార్ాలు. ఆయన తన 13మంది భార్ాలోను ధ్ర్మ బదిమయిన జీవితం కొనసాగిస్త నాిడు. ఒకరోజు 

సాయంకాలం ఆయన అగిికార్ాం చేస్కుంటునాిడు. అస్ర్ సంధాాసమయం పార ర్ంభం అయింది. ఆయన సాకిాతుత గా ర్దశీ భూతమయిన 

తప్శశకిి. అటువంిత మహానుభావుడు. ఆయన దగగ రకి ‘దిత్త’ వచిి ఆయనో ఒక మాట్ అంది – “నామీద మనమథుడు బ్రణ ప్ర యోగం 

చేశాడు. నేను ఆ బ్రణ ప్ర యోగప్ప తాకిడికి తటుట కోలేక నిలువెల్పు  కదిలిపోతునాిను. నీవు నా భరి్వి. అందుచేత నీవు ననుి అనుగర హించి 

నాలో కలిగిన ఈ కామావేశమునకు ఉప్శాంత్తని కలిగించు’ అని చప్పతూ ఆవిడ ఒకమాట్ చప్పాంది. ‘నేను ఇల్ప అడగడం వెనకాల ఒక 

ర్హసాం ఉంది’ అంది. ‘అదేమిట్ల చప్ావలసింది’ అని అడిగాడు కశాప్పడు. 

ఆవిడా అంది ‘నీకు 13మంది భార్ాలు ఉనాిరు. మేమందర్ం ఏకగర్భ సంజ్ఞతులం. 13 మందినీ ప్ర జ్ఞప్త్త నీకిచిి వివ్యహం చేశాడు. 

అందులో 12మందికి సంతానం కలిగారు. ఇంకా నాకు సంతానం కలుగలేదు. సాధార్ణంగా భార్దాభరి్ల అనుబంధ్ంలో ఒక గొప్ా సిదిాంతం 

ఉంది. ‘ఆతామవైె ప్పతర నామాసి’ – భరి్ భార్ాకు అప్పరూప్ముగా ఇచేి కానుక ఏది? తానే తన భార్ా కడుప్పన మళాీ ఉదయిసాత డు. 

ధ్ర్మప్త్తి విష్యంలో అది ధ్ర్మం. ఒక దీప్మును ప్టుట కు వెళ్ళీ ఇంకొక దీప్మును వెలిగిసాత ము. రండు జోాతులు వెలుగుతునిటుు  

కనప్డుతుంది. కానీ వతుత లు పడుగు పితట  ఉండవచుి. ప్ర మిదల ర్ంగులలో తేడా ఉండవచుి. కానీ దీప్శిఖ్ మాతర ం సమాన ధ్ర్మమును 

కలిగి ఉంటుంది. దీప్ం చివర్ వెలుగుతుని జోాత్త మాతర ం ఒకటే. రండు దీప్ముల జోాత్తకి తేడా ఉండదు. కాబితట  తండిర కి, కుమారుడికి భేదం 

లేదు. తండిర కీ, కుమారుడికీ భేదం లేకపోయినా రండుగా కనప్డేట్టుు  చేయగలిగిన శకిి ఈ ప్ర ప్ంచంలో ధ్ర్మప్త్తి ఒకకతే. ఆవిడ మాతర మే ఈ 

అధికార్మును పంది ఉంటుంది. ఆయన తేజస్ాను తాను గర హించి తన భరి్ను కొడుకుగా ప్ర ప్ంచమునందు నడిచేట్టుు  చేయగలదు. కాబితట  

నీ తేజస్ాను నాయందు ప్ర వేశపెట్ట మని అడుగుతునాిను. ధ్ర్మమునకు లోప్ము ఎకకడ ఉంది? నాకు సంతానమును కటాకిించు’ అంది. 

ఆవిడ ఎంత ధ్ర్మబదింగా అడిగిందో చూడండి!అప్పడు ఆయన అనాిడు – ‘దితీ! నీవంిత భార్ా దొర్కడం నాకు చాల్ప సంోష్ం. కానీ 

ఒకకమాట్ చప్పతాను వినవలసింది. ఇది ఉగర వేళ. అస్ర్ సంధాా కాలంలో ప్ర్మశివుడు వృష్భవ్యహనమును అధిరోహించి భూమండలం 

మీద త్తరుగుతాడు. ఈ సమయంలో ఆయన వెనక భూత గణములు వెడుతూ ఉంటాయి. వ్యళ్ళీ చాల్ప ఉగర మూరిులై ఉంటారు. వ్యళు కి ఆ 

సమయంలో శివుడి ప్ట్ు  ఎవర్యినా అప్చార్ముగా ప్ర వరిసేత  శంకరుడు ఊరుకోవచుినేమో కానీ, ఆయన చుటూట  ఉని గణములు 

అంగీకరంచవు. చాల్ప తీవర మయిన ఫలితమును ఇచేిసాత రు. అందుచేత కొంతసేప్ప తాళవలసినది. ఒకక ముహూరి్ కాలము వేచి ఉండు. నీకు 

కలిగిన కోరకను భరి్గా నేను తీరుసాత ను’ అనాిడు. 

దిత్తకి అటువంిత బుదిి కలిగింది. భాగవతంలో ధ్ర్మ భర ష్ట తేము ఎకకడ వస్త ందో మీరు గమనించాలి. ఆవిడ ఒక వెలయాలు ప్ర వరించినటుు  

కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్త ప్ంచప్ితట  ల్పగింది. అప్పడు ఆయన ఈశేరునికి నమసాకర్ం చేసి, తానూ ధ్ర్మప్త్తి ప్ట్ు  ఇంతకనాి వేరుగా 



ప్ర వరించకూడదు అనుకోని, ఆవిడ కోరుకుని స్ఖ్మును ఆవిడకు కటాకిించి, సాినం, ఆచమనం చేసి తన కార్ామునందు 

నిమగుిడయిపోయాడు. 

కొంతసేప్ప అయిపోయిన తరువ్యత దిత్తకి అనుమానం వచిింది. చేయర్దని ప్ని చేశాను. దీని ఫలితము ఉగర ముగా ఉంటుందేమోనని 

ప్ర్మశివుడికి, రుదర  గణములకు క్షమాప్ణ చప్పాంది. కానీ అప్ాితకి జర్గవలసిన అప్కార్ం జరగిపోయింది. దిత్త చేసిన అకార్ామును భూత 

గణములలో భదార భదుర లు అనే వ్యరు చూసి ఉగర మయిన ఫలితమును ఇచేిశారు. 

ప్పమమట్ దిత్త కశ్యప్ ప్ర జ్ఞప్త్త దగగ ర్కు వెళ్ళీ ‘అయాా, నా కడుప్పన ప్పటేట  బ్ధడాలు ప్ర మాదం తీస్కుర్దరు కదా’ అని అడిగింది. అప్పడు 

కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్త అనాిడు ‘నేను వదాని చపాాను. కానీ నీవు వినలేదు. నీ కడుప్పన ప్పట్ట బోయే ఇదారు బ్ధడాలు కూడా లోకకంట్కులు 

అవుతారు. వ్యళ్ళీ ప్పట్ట గానే ఆకాశం నెతుత రు వరిస్త ంది. నకకలు కూసాత యి. వ్యళ్ళీ కొనిివేల స్త్త రల కళీమమట్ నీళ్ళీ కారాసాత రు. 

ఋష్యలను, బ్రలుర్ను, బ్రర హమణులను, బర హమచారులను, వేదములను, దేవతలను అవమానప్రుసాత రు. చిట్ట చివరకి వ్యళ్ళీ శీరహర చేత్తలో 

అంతమును పందుతారు’ అని చపాాడు. 

ఈ మాట్లను విని దిత్త బ్రవురుమని ఏడిింది. ‘చివర్కు నాకు ఇంత అప్ఖ్యాతా? దీనికి నీవ్యర్ణోపాయం లేదా’ అని అడిగింది. అప్పడు 

కశాప్ప్ర జ్ఞప్త్త ‘దీనికి ప్శాితాత ప్మే నివ్యర్ణోపాయం. నీవు చాల్ప ప్శాితాత ప్ం ప్డుతునాివు. నీవు చేసిన దోష్ం పోదు. కానీ నీవు మహా 

భకిుడయిన మనవడిని పందుతావు. హిర్ణాాక్ష హిర్ణాకశిప్పలలో ఒకనికి మహాభకిుడయిన కుమారుడు ప్పడతాడు. నీ ప్శాితాత ప్ము వలన 

ఒక మహాప్పరుష్యడు, ఒక మహాభకిుడు జనిమసాత డు. మనవడు అటువంిత వ్యడు ప్పడతాడు. కానీ అస్ర్సంధ్ా వేళలో నీవు చేసిన 

దుష్కృతాము వలన కొడుకులు మాతర ం దుర్దమరుగ లు ప్పితట  శీరహరచేత్తలో మర్ణిసాత రు’ అని చపాాడు. 

భాగవతం కాలసేరూప్ం ఎల్ప ఉంటుందో, ప్ర మాదములు ఎకకడ నుండి వసాత యో బోధ్ చేస్త ంది. దిత్త మహా ప్త్తవర త. అప్పాడు ఆమె ఏం 

చేసిందో తెలుసా! అసలు ప్పలు లను కనడం మానివేసింది. కడుప్పలో ఉంచేసింది. వ్యళ్ళీ బయట్కు వసేత  చంప్రసాత ర్వమోనని నూరు 

సంవతార్ములు గర్భమునందు ఉంచేసింది. అప్పడు ఆ గర్భము నుంచి తేజస్ా బయలుదేర లోకములను కప్రాసోత ంది. అప్పడు అందరూ 

వెళ్ళీ మళాీ మొర్పెటుట కునాిరు. దిత్త గర్భము నుండి వస్త ని తేజస్ా లోకములను అప్పడు అందరూ వెళ్ళీ మళాీ మొర్పెటుట కునాిరు. 

దిత్త గర్భము నుండి వస్త ని తేజస్ా లోకములను ఆకర మిసోత ంది. కాబితట  ఆవిడ బ్ధడాలను కనేట్టుట  చూడమని కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్తని పార రించారు. 

అప్పడు కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్త దిత్తో – ‘నీవు చేస్త ని ప్ని సృషిట  విరుదిం. నీ బ్ధడాలను కనవలసింది’ అని చపాాడు. అప్పడు దిత్తకి హిర్ణాాక్ష 

హిర్ణాకశిప్పలు జనిమంచారు. 

ఆ ప్పటేట వ్యళ్ళీ ఎల్ప ఉంటారో కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్తకి ముందర్వ తెలుస్. వ్యళు కి ఆ ప్రరుు  కశాప్ ప్ర జ్ఞప్తే పెటాట రు. అందుకే ‘హిర్ణా’ ముందు పెితట  

ఒకనికి ‘అకిి’, రండవ వ్యనికి ‘కశాప్’ అని చేరి, ఒకనికి ‘హిర్ణాాకిుడు’, రండవ వ్యనికి ‘హిర్ణాకశిప్పడు’ అని ప్రరుు  పెటాట రు. ఒకడు 

కనబడాదానినల్పు  తీస్కువెళ్ళీ దాచేసాత డు. ఒకడికి ఎంతసేపూ తానే గొప్ావ్యడినని, తానే భోగం అనుభవించాలని భావిసూత  చివర్కు 

యజాములు, యాగములు కూడా తనప్రరు మీదనే చేయించుకుంటాడు. ఇదారూ అహంకార్ మమకార్ములే! ఈవిధ్ంగా హిర్ణాాక్ష, 

హిర్ణాకశిప్పలు ఇదారు దిత్త గర్భమునుండి జనిమంచారు. 

హిర్ణాాకిుడు ప్పటీట  ప్పట్ట డం ోటే దురిమితత ములు అనీి కనబడాాయి. వ్యడు ఆకాశమంత ఎతుత  పెరగిపోయాడు. వ్యడికి ప్పితట నప్ాిత 

నుంచి యుదిం చేయాలనే కోరకే! యుదిం కోసం అనేకమంది దగగ ర్కు వెళాీడు. చిట్ట చివర్ సముదర ం లోప్ల ఉని వరుణుడి దగగ ర్కి వెళాీడు. 

వెళ్ళీ ‘ఏమయాా, నీవు ఎకకడో సముదర ంలో ఉంటావు. నా భుజముల తీట్ తీర్దలి. అందుకని నీవు వచిి నాతొ యుదిం చయిా’ అనాిడు. 

అప్పడు వరుణుడు ‘నాకు నీో యుదిం ఎందుకు? నీకోసం వచేివ్యడు ఒకాయన ఉనాిడు. నీవు ఎవర చేత్తలో చావ్యలని నిర్ు యం అయిందో 

వ్యడు వచేి సమయం అయిపయింది. నీవు ఒక ప్ర్దాయం సముదర ం మీదకు వెళ్ళీ. ఆయన కనప్డతాడు. ఆయనో యుదిం చయిా’ 

అనాిడు. ఈ విష్యం వరుణుడు ఎల్ప చప్ాగలిగాడు? అంటే దీనికి వెనుక ఇంకొక ఆఖ్యానం కలుస్త ంది. భదార భదుర లు అనే రుదర  గణములు 

చూసి దిత్త యందు ఉగర మయిన బ్ధడాలు ప్పటాట లని ఎప్పాడయితే నిర్ు యం జరగిందో, అప్పాడు ఒక సంఘట్న జరగింది. ప్పర్దణము ఎంత శివ 



కేశవుల అభేదముగా నడుస్త ందో చూడండి! 

 

జయవిజయులకు సనకసనందనాదుల శాప్ము. 

శీర  మహావిష్యు వు దగగ ర్ జయ విజయులని ఇదారు పారి్దులు ఉనాిరు. వైెకుంఠములో వ్యరదారూ దాేర్ం దగగ ర్ నిలబడతారు. వైెకుంఠమునకు 

ఏడు దాేర్ములు ఉంటాయి. ఏడవ దాేర్ం దాిత లోప్లి వెళ్ళతే సాేమి దర్శనం అవుతుంది. జయవిజయులు ఏడవ దాేర్మునకు అటూ 

ఇటూ నిలబడి ఉనాిరు. అప్పాడు సనకసనందనాడులు సాేమి దర్శనారి్మైె అకకడికి వచాిరు. వ్యళ్ళీ మహా జా్ఞనులు. నిర్ంతర్మూ 

భగవంతుని పాదములయందు భకిిో ఉండే సేరూప్ం ఉనివ్యరు. వ్యరు ఏడవ దాేర్ం దగగ ర్కు వెళ్ళీ నిలబడాారు. అప్పడు 

జయవిజయులు వ్యరని ‘లోప్లికి వెళీడానికి వీలు లేదు’ అని అడాుపెటాట రు. 

అప్పడు సనకసనందనాదులు ‘ఇది వైెకుంఠము. ఇకకడ మాతార్ాము ఉండదు. ఇకకడ ఎవరకీ కూడా ఒకర మీద ఒకరకి మతార్ము ఉండదు. 

అటువంట్ప్పాడు లోప్లికి వెళ్ళీ ఈశేరుని దరశంచుకుందుకు అభాంతర్ము ఎందుకు? మమమలిి ఎందుకు ఆప్పనటుు ? లోప్ల ఉని 

సాేమి భకి ప్ర్దధ్రీనుడు. భకిులయిన వ్యరు వసేత  చాలు ఆయనే ఆరిో ఎదురువచేి సేభావం ఉనివ్యడు. అటువంిత వ్యడు లోప్ల ఉంటే 

వెళీడానికి మేము వసేత  మా హృదయంలో ఆయనను దర్శనం చేయాలని కాంక్ష తప్ా వేర్చకిత లేకుండా ఉంటే మధ్ాలో అడాుపెట్ట డం మీకు 

మించిన సాేతంతర ాము. కాబితట  ఏది ఎకకడ ఉండకూడదో దానిని మీరు చూడడం మొదలు పెటాట రు. కాబితట  అది ఎక్కడ ప్పష్కలంగా 

దొరుకుతుందో ఆ భూలోకమునకు పండి’ అనాిరు. అనేట్ప్ాితకి జయవిజయులిదారూ సనకసనందనాడులు కాళీ మీద ప్డి పెదా ఏడుప్ప 

మొదలు పెటాట రు. 

ఇప్పాడు శీరమనాిర్దయణుడు బయట్కు వచాిడు. ఆయన శరీర్ం మీద నలు ని ప్పటుట మచి ఒకిత ఉంటుంది. ఆ ప్పటుట మచిను శీర వతాము 

అని ప్పలుసాత ము. ఆ ప్పటుట మచిను చూసి, ఆయన సేరూప్మును చూసి సనక సనందనాదులు పంగిపోయారు. ‘మా అదృష్ట ం ప్ండి 



ఇంతకాలం తర్దేత నీ సేరూప్మును దర్శనం చేయగలిగాము. మా భాగాం ప్ండింది’ అని ఆయన పాదముల మీద ప్డి నమసాకర్ం చేసి 

‘ప్పష్ాములో చేర్వ గండు తుమెమద ఎల్ప చేరుతుందో నిర్ంతర్మూ నీ పాదములయందు అటువంిత భకిి మాకు ప్ర సాదించవలసింది’ అని 

పార రించారు. 

అప్పడు శీరమనాిర్దయణుడు – ‘మీ సోత తర మునకు నేను చాల్ప సంోషించాను. కానీ ఇకకడ ఏదో చిని అలు ర జరగినటుు  నాకు అనిప్పంచింది. 

ఏమయింది?’ అని అడిగాడు. 

 
అప్పడు వ్యళ్ళీ – ‘సాేమీ మేము తప్రా చేశామో ఒప్రా చేశామో మాకు తెలియదు. కానీ మేము లోప్లకి వస్త నిప్పాడు ఏడవ దాేర్ం దగగ ర్ 

ఈ పారష్దులు మముమలను అడాుపెటాట రు. మతార్ములు ఉండడానికి అవకాశం లేని వైెకుంఠమునందు నీ దర్శనమునకు మమమలిి 

ప్ంప్లేదు కనుక, వ్యరు మాయందు విముఖులయి ఉనాిరు కనుక వ్యరని భూలోకమునందు జనిమంచమని శప్పంచాము. ఇప్పాడు నీవు ఎల్ప 

చప్పతే అల్ప ప్ర వరిసాత ము. ఒకవేళ మావలన అప్ర్దధ్ం అంటే మనిించవలసినది’ అనాిరు. 

అప్పడు శీరహర – ‘నా పాదములు మీవంిత బర హమ జా్ఞనులు నమిమ అరించిన పాదములు. కనుక ఇంతమంది చేత ఆర్దధింప్బడుతునాియి. 

మీవంిత వ్యరచేత పూజంచబడి మిమమలిి ర్కిించుట్కు పూనికో త్తరగి మీకు దర్శనం ఇసాత ను కనుక, నితాాపాయినియై నిర్ంతర్మూ లకిిమ 

నావెంట్ వసోత ంది. నేను భకి ప్ర్దధ్రీనుడను. భకిులయిన వ్యరు ప్పలిసేత  ప్రుగెతుత కు వెళీడం నా ధ్ర్మం. ఒకవేళ అల్ప ప్రుగెతుత కు వెళ్ళీ 

వ్యళీని ర్కిించడంలో అడాువసేత  నా చేత్తని నేను నరకేసాత ను’ అనాిడు. ఎంతపెదా మాట్ల చూడండి! ఎందుకు అంటే ఆ చేయి 

లోకములననిిత్తని ర్కిించే చేయి. అటువంిత మీరు నిర్ంతర్మూ ననుి తప్ా వేర్చకరని కొలవని వ్యరు, ఎప్పాడూ నా పాదముల యందు 

మనస్ా పెటుట కునివ్యరు,చతురుమఖ్ బర హమ అంతర వ్యరు సంసార్మునందు ప్ర వరించి సృషిట  చేయమంటే చేయకుండా కేవలము నా 

పాదప్ంజర్ము మహాప్చార్ం చేశారు. వీళ్ళీ చేసిన అప్చార్ం వలన నా కీరి నశిస్త ంది.’ ఇకకడ శీర  మహావిష్యు వు ఒక అదుభతమయిన 

విష్యమును ప్ర త్తపాదన చేశారు. 

‘నేను ఎందుకు మీరు ఇచిిన శాప్మును అంగీకరస్త నాినో తెలుసా! వీరకి యుకిాయుకి విచక్షణ లేదు. వీళీకి ఈ అధికార్ం నేను ఇచాిను. 

ఏడవ పార కార్ దాేర్ము వదా వుండి వచిిన వ్యళీని లోప్లి ప్ంప్పంచండి అని చపాాను, లోప్లికి ఎవరు వెళాీలి, ఎవరని తొందర్గా 

ప్ర వేశపెటాట లి అని అంతర్ము తెలుస్కొని, ముందు వ్యళీకి నమసాకర్ం చేసి, లోప్లి ప్ర వేశ పెట్ట గలిగిన సంసాకర్ం ఉనివ్యడు అకకడ 

ఉండాలి. వీళ్ళీ అల్ప ఉండలేదు. ప్ర్మ భాగవతులయిన వ్యరకి కలిగిన మనుఃకేు శము ప్ితట  కుదిప్రస్త ంది. మీల్పంిత వ్యరని కాపాడడానికి నేను 

లోప్ల ఉనాిను. కానీ ఇప్పాడు మీరు నావదాకు ర్దకుండా వీళ్ళీ అడాుప్డాారు. తన శరీర్మునందు ప్పితట న కుషా్య తనని పాడు చేసినటుు  నేను 

వీళీకి ప్దవి ఇసేత  ఆ ప్దవిని అడాు పెటుట కుని ఈ జయవిజయులు నాకే తప్పా ప్రరు తీస్కువస్త నాిరు. మీవంిత వ్యరకే వైెకుంఠమునందు 

ప్ర వేశము నిర్దకరంప్ బడితే భకి కోిత ననుి ఎల్ప విశేసిస్త ంది? లోకము పాడయిపోతుంది. నేను భకి ప్ర్దధ్రీనుడను. అటువంిత నాకు దుష్ట  

ప్రరు తెచాిరు. కాబితట  వ్యళీను మీరు శప్పంచడం కాదు నేను చప్పతునాిను.’ 

‘వీళ్ళీ ఉతత ర్ క్షణం భూలోకమునకు వెళ్ళీ ర్దక్షసయోని యందు జనిమంచి ఉగర మయిన ర్దక్షస్లై అపార్మయిన లోభతేమును పందుతారు’ 

అనాిడు. 

అప్పాడు జయవిజయులిదారు శీరమనాిర్దయణుడి చర్ణార్విందముల మీద ప్డి ‘సాేమీ, లోప్ల ఉనివ్యడి హృదయమును అరి్ం 

చేస్కోవడంలో పర్పాటు జరగింది. మముమలను క్షమించు. మళాీ మాకు ఎప్పాడు వైెకుంఠమునకు ఆగమనం’ అని అడిగారు. అప్పడు 

సాేమి ‘మీరు మూడు జనమలలో గొప్ా ర్దక్షస్లు అవుతారు. కానీ మిమమలిి మళాీ దునుమాడవలసిన అవసర్ం కూడా నాదే. అందుకని 

నేనే మీ కోసం అవతార్ం స్త్ేకరంచి వచిి మిమమలిి నిరూమలించి మళాీ తెచిి నా వ్యళ్ళీగా చేస్కుంటాను’ అని ప్ర త్తజా చేశాడు. అందులో 

కూడా ర్క్షణ్య! 

04. యజా వర్దహ మూరి: 

ఇప్పాడు అందులో ఒకడయిన హిర్ణాాకిుడు, ప్శిిమ సముదర ం అడుగున ఉని వరుణుడిని యుదిమునకు ర్మమనమని ప్పలుస్త నాిడు. ఆ 

సమయమునకే యజావర్దహ మూరి జనిమంచాడు. ఆయన అవతార్ం వచిింది. వరుణుడు అనాిడు – ‘సముదర  జలముల మీదకు ఒక కొతత  

భూతం వచిింది. నీవు దానిో యుదిం చయిా’ అనాిడు. అప్ాితకి యజావర్దహమూరి వచాిరు. సాధార్ణంగా యజావర్దహ మూరిని 

ఎకకడయినాఏదయినా ఫోట్ల చూసినప్పాడు, ఒక ప్ండి సేరూప్మును వేసి దాని మూప్ప మీద రండుకోర్ల మధ్ా భూమిని 



ఎతుత తునిటుు గా వేసాత రు. కానీ ప్ర్మాతమ అల్ప ఉండదు. యజావర్దహ మూరి అంటే ఎవరో తెలుసా! యజావర్దహ మూరి వర్ు న వినాి 

ఆవిర్దభవమును గూరి వినాి, చదివినా, ఉతత ర్ క్షణంలో కొనిి కోట్ు  జనమల పాప్ సంచయము దగిమయిపోయి కృష్ణ భకిి కలుగుతుంది. 

అటువంిత సేరూప్ముో ఆయన దర్శనం ఇచిి పెదా హుంకార్ం చేశాడు. ఆ హుంకార్ం విని ఋష్యలు ఒకకసార ఆశిర్ాపోయారు. ఎకకడిది 

ఆ హుంకార్ం అనుకునాిరు. సాేమి వంక చూశారు. ఆయన గుర్ గుర్ అని శబాం చేస్త నాిడు. వ్యాస్లవ్యరు అల్పగ్వ వరు ంచారు. పెదా శబాం 

చేసూత  అడుగులు తీస్ అడుగులు వేసూత  నడుసోత ంది ఆ యజా వర్దహం. ఇప్పాడు ఆయననను సోత తర ం చేయాలి. అందుకని ఋష్యలందరూ 

నిలబడి ఋగ్వేదములోంచి, యజుర్వేదము లోంచి, సామవేదంలోంచి సూకిములను వలిు సూత  ఆ యజావర్దహమునకు నమసాకర్ం చేస్త నాిరు. 

అప్పడు యజావర్దహం అడుగులు తీస్ అడుగులు వేసూత  సముదర ంలోకి ప్ర వేశించి తన నాసికోిత మూప్పోిత సముదర  అడుగు భాగమును 

కలకడం పార ర్ంభించింది. ముఖ్ం అంతా నీత్తో నిండిపోోంది. యజాంలో వ్యడే నెయిా ఆయన కనుి. ఒకకసార తన ముఖ్మును పైెకత్తత  

కనురప్ాలను ఒకసార చిితు ంచి మెడను అటూ ఇటూ విస్రుోంది. 

అల్ప విసిరనప్పాడు దాని జూలులోంచి నీళ్ళీ లేచి ప్డుతునాియి. మహరిులు, చతురుమఖ్ బర హమ అందరూ వెళ్ళీ ఆయన నుండి ప్డిన 

నీితకోసమని దానికిర ంద తలపెటాట రు. ఈ కంితో చూడర్దని ప్ర్మాతమ ఇవ్యేళ యజావర్దహంగా వచాిరు. ఆ నీత్తో తడుస్త నాిరు. 

ఆయన వెత్తకి వెత్తకి భూమిని ప్టుట కుని దానిని మూప్ప మీదకు ఎతుత కుని రండు దంష్ట రల మధ్ా ఇరకించి, పైెకి ఎితట  చూప్పంచారు. అల్ప 

చూప్పంచేసరకి దానిని చూసి ఋష్యలందరూ సోత తర ం చేశారు. 

 

యజావర్దహమూరియై వచిి భూమండలమును పైెకతాత డు. అప్పడు సాేమి అది నీితలో నిలబడడానికి దానికి ఆధార్ శకిిని ఇచాిడు. ఆ 

ఆధార్ శకిిని ఇచిి మూప్పర్మును పైెకత్తత  నిలబడాాడు. ఇల్ప గోళ రూప్ంలో ఉని భూమందలమును పైెకతేత సరకి భూదేవి పంగిపోయి గాఢంగా 

ఆలింగనం చేస్కుంది. తతఫలితమే నర్కాస్ర్ జననము. ఈ దృశాానిి చూసిన ఋష్యలు ప్ర్మాతమను అనేక విధ్ములుగా సోత తర ం 

చేశారు.  

అప్పడు సాేమి వ్యర్ందరకీ అభయం ఇస్త ని సమయంలో హిర్ణాాకిుడు యుదిమునకు వచాిడు. ఇదార మధ్ా భయంకర్మయిన యుదిం 

జరగింది. ఒక సిిత్తలో హిర్ణాాకిుడు ప్ర యోగించిన గదా ప్ర హార్మునకు సాేమి చేత్తలో గద జ్ఞర కిర ంద ప్డిపోయింది. అప్పడు వ్యడు ‘నేను 

ఆయుధ్ం లేని వ్యడిో యుదిం చేయను’ అనాిడు. అతని ధ్ర్మమునకు సాేమి ఆశిర్ాపోయారు. వెంట్నే సాేమి స్దర్శన చకరమును 

సమరంచారు. అప్పడు చతురుమఖ్ బర హమ గారు ‘సాేమీ, నీ వినోదం చాలు, మాకు భయం వేసోత ంది. వ్యడు నినుి అల్ప గదో కొడుతుంటే 



మేము చూడలేక పోతునాిము. వ్యడిని సంహరంచి ఉదిరంచు. వ్యడికి ఒక శాప్ము విమోచనం అయిపోతుంది’ అనాిరు. అప్పడు సాేమి 

స్దర్శన చకరమును ప్ర యోగిసేత  వ్యడు ఒక పెదా గదను ప్ర యోగించాడు.  

ఆ గదను సాేమి అలవోకగా ప్టుట కుని విరచి అవతల పార్వశారు. ప్పమమట్ ఆదివర్దహమూరి హిర్ణాాకిుడి గూబమీద ఒక లంప్కాయ కొటాట రు. 

అంతే, వ్యడు కిర ందప్డిపోయాడు. నాసికార్ంధ్ర ముల వెంట్, కర్ు  ర్ంధ్ర ముల వెంట్ నెతుత రు కారపోతూ ఉండగా కిరీట్ం ప్డిపోయి 

తనుికుంటునాిడు. ఇప్పాడు దిత్తకి అరి్ం అయింది. తన కొడుకును శీరహర సంహరస్త నాిడని అరి్ం చేస్కుంది. ఆవిడ సత నముల లోంచి 

ర్కిము సర వించింది. శీరహర హిర్ణాాకిుడిని తన రండు కోర్లో నొకికపెితట  సంహరంచాడు. హిర్ణాాక్ష వధ్ పూరి్యి ఆయనకీ ఒక శాప్ం 

తీరపోయింది. ప్పమమట్ సాేమి భూమండలమును పైెకి ఎతాత రు.  

ఆదివర్దహమైె, యజావర్దహమైె ఆనాడు రండు కోర్లో భూమండలమును సముదర ములోంచి పైెకి ఎతుత తూ తడిసిపోయిన ఒంితో నిలబడిన 

సాేమి మూరిని ఎవరు మానసికంగా దర్శనం చేసి, చేతులొగిగ  నమసకరసాత రో, అటువంిత వ్యర జీవనయాతర లో ఈ ఘట్ట మును చదివినరోజు 

ప్ర్మోతకృష్ట మయిన రోజై వ్యర పాప్ర్దశి ధ్ేంసం అయిపోతుంది.  

5. కరా్ముడు – కప్పలుడు.  

వ్యాస భగవ్యనుడు గృహసిాశరమం అనేది ఎంత గొప్ాదో, గృహసిాశరమంలో ఉనివ్యడు తరంచడానికి ఎటువంిత మార్గ మును అవలంబ్ధంచాలో, 

ఎటువంిత జీవనం గడపాలో అందులో తేడా వసేత  ఏమి జరుగుతుందో, భోగము అంటే ఏమిట్ల దానిని ఎల్ప అనుభవించాలో, అల్ప భోగమును 

అనుభవిసేత  పర్పాటు లేకుండా ఎల్ప ఉంటుందో చప్ాడానికి, ఒక అదుభతమయిన ఆఖ్యానమును చూప్పంచారు. అది దేవహూత్త కరా్మ 

ప్ర జ్ఞప్తుల జీవితము. 

సేయంభువు అయిన బర హమగారు కొంతమంది ప్ర జ్ఞప్తులను సృషిట  చేశారు. అటువంిత ప్ర జ్ఞప్తులలో ఒకరు కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త. ఆయన 

మహాయోగి ప్పంగవుడు. అటువంిత కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్తని సృషిట చేసిన ప్పదప్, ఆయనను బర హమగారు ప్పలిచి ఒకమాట్ చపాారు. ‘నాయనా, 

నువుే ప్ర జోతాత్తత ని చయాాలి. ఇంకా సృషిట  కార్ామును నిర్ేహించాలి.నీకు అనురూప్యై నీోపాటు శీలము సరపోయే ఒక భార్ాను 

స్త్ేకరంచి సంతానమును కను. ఇది నాకోరక’ అనాిడు. ఇది బ్రహామునందు కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త జీవితము. కరా్ముడు తండిర  మాట్ పాితంచాలి 

అని అనుకునాిడు. అప్పాడు సర్సేతీ నదీ తీర్ంలో కూరుిని శీరమనాిర్దయణుని గూరి ప్దివేల సంవతార్ములు తప్స్ా చేశాడు. 

అప్పడు సాేమి ప్ర తాక్షం అయాారు. సాధార్ణంగా భగవదార్శనము అయినప్పడు భకిుని కనుిల వెంట్ ఆనందభాష్ాములు కార్తాయని 

చపాత ము. కానీ ఇకకడ కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త తప్స్ాను మెచిిన శీరమనాిర్దయణుని కనుిలవెంట్ ఆనందభాష్ాములు జ్ఞర నీలమీద ప్డాాయి. 

అది ఎంత విచితర మయిన సంఘట్న అంటే – ఆయన కనుిల వెంట్ కారన భాష్ాబ్ధందువులు ఎకకడ ప్డాాయో ఆ ప్డినచోట్ ఒక సరోవర్ం 

ఏర్ాడింది. అది సర్సేతీ నదిని చుితట  ప్ర వహించింది. ఈ సరోవర్మును ‘బ్ధందు సరోవర్ము’ అని ప్పలిచారు.  

ప్ర్మాతమను చూసి కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త ‘ఈశేర్ద, నీవు కాలసేరూప్పడవైె ఉంటావు. కాలము అనులు ంఘనీయము. అది ఎవేరచేత ఆప్బడదు. 

అది ఎవేర మాట్ వినదు. దానికి ర్దగాదేేష్ములు లేవు. దానికి నా అనివ్యళ్ళు  లేరు. దానికి శతుర వులు లేరు. అది అల్ప ప్ర వహించి 

వెళ్ళీపోతూ ఉంటుంది. అల్ప వెళ్ళీపోతుని కాలములో జీవులు వసూత  ఉంటారు. వెళ్ళీపోతూ ఉంటారు. దానికి సంోష్ం ఉండదు, దుుఃఖ్ం 

ఉండదు. ఇల్ప వెళ్ళీపోతుని కాలమునందు అలామయిన భోగములయందు తాదాతమాం చందకుండా నినుి చేర్దలి. నినుి చేరుకోవడానికి 

అపార్మయిన భకిి ఉండాలి. భకిిో కూడి గృహసిాశరమంలో ఉండి భోగము అనుభవించాలి. ఆ భోగము వేదము అంగీకరంచిన భోగమైె 

ఉండాలి. ఆ భాగమును అనుభవించి వైెర్దగామును పందాలి’ అనాిడు. ఇటువంిత సిిత్త కలిగిన కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్తని శీరమనాిర్దయణుడు 

‘నాయనా, నీవు ఏ కోరకో ఇంత తప్స్ా చేశావు?’ అని అడిగారు. అంటే ఆయన ‘నేను చతురుమఖ్ బర హమ చేత సృషిట ంచబడాాను. 

చతురుమఖ్ బర హమ నాకొక కరి్వోాప్దేశం చేశారు. ననుి ప్ర జోతాత్తత  చేయమని, సంతానమును కనమని చపాారు. నా తండిర  మాట్ పాితంచడం 

నా ప్ర థమ కరి్వామ్. ఆయన మాట్ పాితంచాలి అంటే ప్ర జోతాత్తత  చయాాలి అంటే నాకు సౌశీలా అయిన భార్ా కావ్యలి’ అని 

అదుభతమయిన సోత తర ం చేశాడు.  

ఆయన సోత తర మునకు ప్ర్మాతమ సంోషించి ‘కరా్మ ప్ర జ్ఞప్తీ! నీ సోత తర మునకు నీ మాట్కు నేను చాల్ప సంోషించాను. నీకు కావలసిన 



భార్ాను నిర్ు యించాను. ఎలుు ండి ఇకకడకు సాేయంభువ మనువు వస్త నాిడు. ఆయనకు ‘అకూత్త’, ‘దేవహూత్త’, ‘ప్ర సూత్త’ అనే ముగుగ రు 

కుమారిలు ఉనాిరు. అందులో దేవహూత్త అనబడే ఆవిడ నీకు తగిన కనా. దేవహూత్తని ర్థం మీద కూరోిబటుట కుని వచిి ప్పలు ను ఇసాత ను 

స్త్ేకరంచమని అడుగుతాడు. ఆ ప్పలు ను స్త్ేకరంచు. మీరదారూ గృహసిాశరమంలో తరసాత రు’ అని ఆశీర్ేదించి సాేమి గరుడ వ్యహనం మీద 

కూరుిని గరుడుని రకకల సవేడి వినప్డుతుండగా వెళ్ళీపోయాడు. గరుడుని రకకలు కదుప్పతునిప్పాడు ఒక రకకలోంచి ఋగ్వేదము, 

ఒక రకకలోనుండి సామవేదమును కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త వినాిడు. గరుడ వ్యహనము అంటే ఒక ప్కిి కాదు. సాకిాతుత  వేదమే. వేదము చేత 

ప్ర త్తపాదింప్బడిన బర హమమే శీరమనాిర్దయణుడు. వేదమంతర ములను విని ప్ర జ్ఞప్త్త పంగిపోయాడు.  

కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త నిరమంచుకుని ఆశరమవ్యితక ఎంో అందంగా ఉంది. శీరమనాిర్దయణుడు చప్పాన రోజు ర్దనే వచిింది. సాేయంభువ 

మనువు చేత్తలో ధ్నుస్ా ప్టుట కుని ర్థం మీద తన భార్ాయైన శతరూప్ ోిత, తన కుమారి అయిన దేవహూత్త ోిత వచిి కరా్మ 

ప్ర జ్ఞప్త్త దర్శనం చేశారు. కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త వయస్ాలో చినివ్యడు. కానీ జా్ఞనము చేత పెదావ్యడు. అందుచేత కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త పాదములకు 

సాేయంభువ మనువు నమసకరంచి ‘నాకు ముగగ రు కుమారిలు. అందులో ఇప్పాడు నాో వచిిన ప్పలు ను దేవహూత్త అని ప్పలుసాత రు. ఈ 

దేవహూత్త నీకు తగిన సౌశీలాము కలిగినది. నార్దుడు మా అంతుఃప్పర్మునకు వచిినప్పడు నీ గుణ విశేష్ములను వరు ంచి చప్రావ్యడు. నీ 

గుణములను వినితర్దేత నినుి భరి్గా చేప్టాట లనే కోరక నా కుమారి యందు కలిగింది. అందుచేత నా కుమారిను స్త్ేకరంచి ధ్నుాడిని 

చేయవలసినది’ అని అడిగాడు. అప్పడు కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త ‘నీ కుమారి ఎంతిత సౌందర్ా ర్దశో నాకు తెలుస్. ఎవరకీ లకిీమదేవి అనుగర హం 

ఉంటుందో వ్యరు మాతర మే నీ కుమారిను చేప్ట్ట గలరు.నాయందు లకిీమదేవి ప్ర సనుిర్దలు అయింది. అందుకే నాకు ఇటువంిత భార్ాను 

ఇచిింది. నీ కుమారి నాకు భార్ా కావడానికి తగినదని శీరమనాిర్దయణుడు నిర్ు యించి మొనిిత రోజున చపాాడు. అందుకని నేను నీ 

కుమారిను భార్ాగా స్త్ేకరసాత ను’ అనాిడు. కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త దేవహూత్తల వివ్యహం ప్ర ప్ంచమునందు మొట్ట మొదిత పెదాలు కుదిరిన 

వివ్యహము. ఈ వివ్యహం మన అందరకీ మార్గ దర్శకం. 

శీరమనాిర్దయణుడు కరా్మునికి కొడుకుగా ప్పడతానని వర్ం ఇచాిడు. వివ్యహానంతర్ము సాేయంభువ మనువు కూతురును కరా్మునికి 

అప్ాజప్పా భార్మైెన గుండో వెనకిక త్తరగి చూసూత  వెళీలేక వెళీలేక తన ర్దజామునకు త్తరగి వెళ్ళీపోయాడు. ఆయన అల్ప వెళ్ళీ 

పోతునిప్పాడు సర్సేతీ నదీ తీర్ంలో ఉనిటువంిత మహాప్పరుష్యలను అందరనీ సేవించాడు. 



 



దేవహూత్త కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్తని సేవిసోత ంది. ఆయన తప్స్ా పాితస్త నాిడు. నియమములు పాితస్త నాిడు. భరి్ ఏమి చేస్త నాిడో భార్ా 

కూడా అదే చేసోత ంది. ఆయనకు బ్రహాసమృత్త లేదు. ఒకనాడు దేవహూత్త చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉండేదో, ఇప్పాడు అంత శుషికంచి 

పోయింది. ఆమె పార్ేతీదేవి ప్ర్మశివుని సేవించినటుు  కరా్ముని సేవించింది. కొంతకాల్పనికి ఒకరోజు కరా్ముడు తప్స్ాలోంచి ఎందుకో ఒకసార 

దేవహూత్త వంక చూసి ఆశిర్ాపోయాడు. నేను ఒకనాడు ఈమె సౌందర్ామును వర్ు న చేశాను. నాకోసం తప్పంచడంలో, ప్రశరమించడంలో ఇనిి 

ఏర్దాటుు  చేయడంలో ఈవిడ ఇల్ప అయిపయింది’ అనుకోని దేవహూతీ, నీ సేవలకి నేను సంోషించాను. నీకు నావలన తీర్వలసిన కోరక 

ఏమి?’ అని అడిగాడు. 

ఒక సౌశీలావంతుర్దలయిన స్త్త ర భరి్వలన తాను సంతానవత్తయై తలిు  కావ్యలని కోరుకుంటుంది. ఆవిడ అంది ‘ఈశేర్ద, మీరు నాకు 

ప్త్తదేవులు. మీరు ననుి కరుణించి నేను తలిు నయేా అదృష్ట మును నాకు కటాకిించండి’ అని కోరంది. అంటే అప్పాడు ఆయన ‘తప్ాకుండా 

కటాకిిసాత ను’ అని ఒక అందమైెన మాట్ చపాాడు. ‘నీకు నేను చూడడానికి ఇల్ప ఒక ఆశరమంలో జట్లు కటుట కుని, ఉర్ుఃప్ంజర్ము పైెకి వచేిసి 

ఒక నార్ప్ంచ కటుట కుని ఎప్పాడూ దండకమండలములు ప్టుట కుని చాల్ప వెరర వ్యడిల్ప, తప్స్ా చేస్కుంటుని వ్యడిల్ప ఏ భోగ భాగాములు 

లేని వ్యడిల్ప, ఇంకా చపాాలంటే ఎప్పాడూ భూష్యనం చేసే వ్యడిల్ప కనప్డుతునాిను కదా! నాకు ఉని భోగములు ఎటువంితవో 

తెలుసా? ఈ భూమియందు సార్ేభౌములమని సమసత  భూమండలమును ఏలగలమని చకర వరిులకు లేని భోగములు నాకునాియి.  

నేను నిర్ంతర్మూ శీరమనాిర్దయణుని సేవించాను. అపార్మయిన భకిిో యోగమును అవలంబ్ధంచాను. గొప్ా తప్స్ా చేశాను. దానిచేత 

ఈశేర్దనుగర హంగా యోగశకిి చేత కలిాంప్బడవలసిన భోగోప్కర్ణములు ఉనాియి. అవి సామానుాలకు దొరకేవి కావు. వ్యితని నేను నా 

తప్శశకిిో సృజస్త నాిను. అవి ఇతరులకు కనప్డవు. వ్యితని చూడడానికి వీలయియా దివాదృషిట ని నీకు ఇస్త నాిను. 

భోగోప్కర్ణములను చూడవలసినది’ అని దివాదృషిట ని ఇచాిడు. 

ఆవిడ తెలు బోయింది. ఒక పెదా భవనం వచిింది. ఆ భవనములో గొప్ా గొప్ా శయాా మందిర్ములు ఉనాియి. ఆ శయాా మందిర్ములకు 

ఏనుగుల దంతములో చేయబడిన కోళ్ళీ, కటుట కోవడానికి వీలుగా వేర ల్పడుతుని చీనీ చీనాంబర్ములు – బంగార్ము, వెండిో 

చేయబడిన సత ంభములు, వజర వైెడూర్ా మర్కత మాణికాములు వ్యితకి తాప్డం చేయబడాాయి. లోప్ల శయనాగార్ములు, బయట్ 

విశాలమయిన పార ంగణములు.  

వీట్నిింితనీ చూసి ఆమె అల్ప నిలబడిపోయింది. ఈ సిిత్తలో వుని దేవహూత్తకి ఉతత ర్క్షణంలో ఇవనీి కనబడాాయి. అప్పడు కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త 

“దేవహూతీ, అదిగో బ్ధందు సరోవర్ము. అందులో దిగి సాినం చేసి బయట్కు ర్ద’ అనాిడు. వచేిసరకి ఇంతకు పూర్ేం దేవహూత్త ఎంత 

సౌందర్ాంగా ఉండేదో దానికి ప్దివేల రటుు  అధిక సౌందర్ామును పందింది. అకకడ ఒక వేయిమంది దివాకాంతలు కనప్డాారు. వ్యళ్ళీ ఆమెకు 

ప్టుట  ప్పట్ట ములు కితట , అంగర్దగముల నలది ఆమె చకకిత కేశపాశమును ముడివేసి అందులో ర్కర్కములయిన ప్పవుేలు పెితట  ఒక 

నిలువుతడాంప్టుట కువచిి ఆవిడ ముందుపెితట  సోయగమును చూస్కోమనాిరు. అదాంలో తన సోయగమును చూస్కుని, వెంట్నే తన భరి్ను 

సమరంచినది. ఉతత ర్క్షణం కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త ప్ర తాక్షం అయాాడు. మనం ఎవరూ అనుభవించని భోగాలు అనుభవిదాాం, ర్దవలసింది’ అని 

విమానం ఎకికంచాడు. ఈ విమానం సమసత  లోకముల మీద ఎవరకీ కనప్డకుండా త్తర్గగలిగిన విమానం. అటువంిత విమానంలో వ్యళ్ళు  

త్తరుగుతునాిరు. భోగములను అనుభవిసూత  ఇదారూ ఆనందంగా కీర దిసూత  వుండగా ఆ విమానం మేరు ప్ర్ేత శిఖ్ర్ముల మీద దిగింది. వ్యరు 

మేరు ప్ర్ేత చరయలలోకి వెళాీరు. అకకడ గంధ్రుేలు యకిులు కినిర్లు కిప్పరుష్యలు దేవతలు ఉనాిరు. గర హములనీి ఆ మేరు 

ప్ర్ేతమును చుితట  వస్త ంటాయి. ఆ మేరు ప్ర్ేత చరయలలో దేవహూత్తో కలిసి కొనిి సంవతార్ములు అల్ప భోగములను 

అనుభవిసూత నే ఉనాిడు. అల్ప భోగములను అనుభవిసూత  ఉండగా వ్యరకి తొమమండుగురు ఆడప్పలు లు ప్పటాట రు. తొమిమదవ ప్పలు  ప్పితట న 

తరువ్యత కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త ‘మనం ఎనాిళీ నుండి భోగం అనుభవిస్త నాిమో నీకు గురిుందా దేవహూతీ?’ అని అడిగాడు. ఆవిడ ‘అయోా, 

తొమమండుగురు ఆడప్పలు లు జనిమంచారు. పెదాప్పలు  పెళ్ళీ ఈడుకు వచేిసోత ంది. జా్ఞప్కమే లేదు. కాలము క్షణంల్ప గడిచిపోయింది’ అంది. 

ఆయన ఇనిి భోగములను అనుభవిసూత  ఇవి భోగములు కాదని మనస్లో నిర్ంతర్మూ తలుచుకుంటునాిడు. వైెర్దగాము బ్రగా 

ఏర్ాడుోంది. వైెర్దగా భావన మనస్ాలో ఉండాలి. అది ప్ండు ప్ండిన నాడు భార్ాకు చప్పా వెళ్ళీపోవ్యలి. అందుకని దేవహూతీ, నేను 



సనాాసం తీస్కుని వెళ్ళీపోతునాిను”. అనాిడు. అప్పాడు దేవహూత్త ‘నినుి ఆపాను, నువుే ప్ండడమే నాకు కావ్యలి. గృహసిాశరమంలోకి 

వచిినందుకు నువుే ప్ండాలి. కానీ నాది ఒకక కోరక. నాకు తొమమండుగురు ఆడప్పలు లను ఇచాివు. ఇప్పాడు వీరకి యోగామైెన వరుడిని 

తేవ్యలి. నేను ఆడదానిని ఏమీ తెలియవు. అందుచేత ఇంితకి ర్క్షణగా నాకు ఒక కొడుకును ప్ర సాదించి వెళ్ళీ. ఆ కొడుకు మర్ల ననుి 

సంసార్ లంప్ట్మునందు త్తప్రావ్యడు కాకూడదు. ఆ కొడుకు ననుి ఉదిరంచే వ్యడు కావ్యలి. ననుి కూడా జా్ఞనము వైెప్ప త్తప్రావ్యడు కావ్యలి. 

అటువంిత వ్యడు కూతుళీను గట్టట కికంచగలవ్యడు అయిన ఒక కొడుకును ఇచిి వెళు వలసినది’ అని అడిగింది. 

అప్పడు ఆయన ‘సెహబ్రష్! గొప్ా కోరక కోర్దవు. నీకు ఒక కుమారుడిని ఇవేడానికి నేను అంగీకరస్త నాిను’ అనాిడు. తదుప్ర కరా్మ 

ప్ర జ్ఞప్త్త తెజస్ానండు శీరమనాిర్దయణుడు ప్ర వేశించాడు. ప్పమమట్ దేవహూత్త గర్భములోనికి ప్ర వేశించి ఆయన కుమారుడయి కప్పల 

భగవ్యనుడు అని ప్రరుో బయట్కు వచాిడు. 

కప్పల మహరి జనిమసేత , సంోష్మును ప్ర కితంచడానికి మరీచి మొదలగు మహరిులో బర హమగారు వచాిరు. ‘కరా్మా, నినుి నేను సృషిట ంచి 

ప్ర జోతాత్తత  చేయమని చపాాను. నీవు కేవలము ప్ర జోతాత్తత  చేసూత  ఉండిపోలేదు. గృహసిాశరమము లోనికి వెళ్ళీ, ప్ర జోతాత్తత  చేసి 

ధ్ర్మబదిమయిన భోగమును అనుభవించి వైెర్దగామును పంది, వైెర్దగాము వలన సంయసినుిట్కు సిదిప్డి, భార్ా కోరక తీర్ిడానికి 

ఈశేరుడిని కొడుకుగా పందావు. కప్పలుడిని సేవించి నీ భార్ా దేవహూత్త మోక్షమును పందుతుంది. సనాాసాశర మమునకు వెళ్ళీ నీవు మోక్షం 

పందుతావు’ అనాిడు. ఇదీ గృహసిాశరమంలో ప్ర వరించవలసిన విధానం. 

చతురుమఖ్ బర హమ గారు వెళ్ళీపోయారు. ఆయన వెళ్ళీన తరువ్యత కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త తన కుమారిలను ఎవరకీ ఇచిి వివ్యహం చయాాల్ప 

అని ఆలోచించారు. ఇంిత పెదా, తండిర గార్యిన చతురుమఖ్ బర హమగారు ఉనాిరు. ఆయన నిర్ు యం చేయాలి. బర హమగారు ‘నీకు కలిగిన 

తొమమండుగురు ప్పలు లను తొమమండుగురు ఋష్యలకు ఇచిి వివ్యహం చేయి’ అని చపాారు. ఆయన సూచన ప్ర కార్ం తన కుమారి ‘కళ’ను 

మరీచి మహరికి, అత్తర  మహరికి ‘అనసూయ’ను, అంగీర్స్నకు ‘శర ది’ను, ప్పలస్త ానకు ‘హవిరుభవు’ అనే అమామయిని, ప్పలహునకు ‘గత్త’ ని, 

కర తువునకు ‘కిరయ’ను భృగువునకు ‘ఖ్యాత్త’, వసిషా్యనకు ‘అరుంధ్త్త’, అధ్రుేనకు ‘శాంత్త’ – అల్ప తొమమండుగురు ఋష్యలకు, 

తొమమండుగురు కనాలు ఇచిి కనాాదానం చేశాడు. చేసిన తరువ్యత తను సనాసించి వెళ్ళీపోయే ముందు లోప్లికి వెళాీడు. చంిత 

ప్పలు వ్యడయిన కప్పలుడు ప్డుకొని ఉనాిడు. ఆయన ఎవరో కరా్మునికి తెలుస్. చంిత ప్పలు వ్యనిగా వుని ప్పల్పు డి ముందు తండిర  

నమసకరంచి సోత తర ం చేశాడు. ‘మహానుభావ్య, మీరు ఎందుకు జనిమంచారో నాకు తెలుస్. మీరు శీరమనాిర్దయణులు. ననుి ఉదిరంచడానికి 

జనిమంచారు. కొడుకు ప్పట్ట కపోతే నాకు ప్పతృ ఋణం తీర్దు. అందుకని కొడుకుగా ప్పితట  ప్పతృ ఋణం నుండి ననుి ఉదారంచారు. అసలు 

మీ సౌజనామునకు హదాు లేదు. తండీర , మీకు నమసాకర్ము. అనాిడు. అప్పడు ఆయన అనాిడు ‘ఇంతకుపూర్ేం నేను ఈ భూమండలం 

మీద జనిమంచి సాంఖ్ామనే వేదాంతమును బోధ్ చేశాను. తతత ేము ఎనిి ర్కాలుగా ఉంటుందో సంఖ్ాో నిర్ు యించి చప్ాడమును సాంఖ్ాము 

అంటారు. కానీ లోకం మరచిపోయింది. మళ్ళీ సాంఖ్ాం చప్ాడం కోసం నీకు కొడుకుగా ప్పటాట ను. నీకు కొడుకుగా ప్పడతాను అని మాట్ 

ఇచాిను, తప్ాలేదు, ప్పటాట ను. నాయనా, నువుే సనాసించి వెళ్ళీపో. నీవు మోక్షమును పందుతావు’ అనాిడు. 

అప్పడు కరా్మ ప్ర జ్ఞప్త్త ‘నా భార్ా నీకు తలిు  అయిన దేవహూత్తని నీవు ఉదిరంచాలి’ అనాిడు. ‘తప్ాకుండా ఉదిరసాత ను’ అనాిరు సాేమి. 



 

ఒకరోజున సతీదేవి అంతుఃప్పర్ పైెభాగంలో నిలబడి చూసోత ంది. పైెన అందరూ విమానములలో వెళ్ళీపోతునాిరు. అల్ప వెళ్ళతూ వ్యళ్ళీ 

చప్పాకుంటునాిరు. . ‘దక్షప్ర జ్ఞప్త్త యాగం చేస్త నాిడు. ఆహాేనం వచిింది. అందుకని మనందర్ం వెడుతునాిం’ అని చప్పాకుంటుంటే 

ఆవిడ విని గబగబ్ర అంతుఃప్పర్ంలోంచి కిర ందికి దిగి శివుడి దగగ ర్కు వచిి ‘సాేమీ! ప్పితట ంట్లు  ఏదయినా ఉతావం జరుగుతునిప్పాడు 

ఆడప్పలు ల మనసంతా ప్పితట ంితకి వెళాీలని ఉంటుంది. మా నానిగారు యాగం చేస్త నాిర్ట్. నాకు నా తండిర గారు చేస్త ని యాగామునకు 

వెళాీలని అనిప్పసోత ంది. మనం కూడా యాగానికి వెళదాం’ అంది. తమకు ఆహాేనం ర్దలేదు కదా అనిటుు గా శంకరుడు సతీదేవికేసి చూశాడు. 

ఆయన మనస్ాలోని భావనను ఆమె ప్సిగితట ంది. ‘కొంతమంది ప్పలిసేత నే వెళాీలి కొంతమంది ప్పలవకపోయినా వెళాీలి. తండిర గార ఇంితకి 

ప్పలవకుండానే ఆడప్పలు  వెళీవచుి. అంది. అప్పడు శంకరుడు ‘దేవీ, నీవు చప్పానది యథారి్మే. ప్పలుప్ప లేకపోయినా సర్వ ప్పితట ంితకి ఉతావం 

జరుగుతునిప్పాడు ఆడప్పలు  వెళీవచుి. కానీ నేను కూడా ఒక మాట్ చప్పతాను విను. నేను లేచి నమసకరంచ లేదని నీ తండిర గారు 

ననొిక సభలో అవమానం చేసి మాటాు డారు. కాబితట  ఇప్ాితకి కూడా వ్యరు నాయందు అనుకూలాతో ఉండరు. కాబితట  ఇప్పాడు మనం 

వెడితే తలుప్ప తీసి అసలు ప్లుకరంచరు. మాటాు డరు. వ్యళ్ళీ మనలను చాల్ప దారుణంగా అవమానిసాత రు. కాబితట  బంధ్రవయినా సర్వ 

ఆదర్ణ లేనప్పాడు వ్యడు ఎంతగొప్ావ్యడయినా వ్యడి గడప్ తొకకకుండా ఆరుాలు ఉండవచుి. కాబితట  వెళీవదాు’ అని చపాాడు. అప్పడు 

ఆవిడ ‘నాకు వెళాీలని అనిప్పసోత ంది’ అంది. అప్పడు శివుడు ‘అయితే నీవు వెళీవచుి’ అనాిడు ఆయన త్తర కాలజాుడు, అనీి తెలుస్.  

వెంట్నే తలిు  ప్పితట ంితకి బయలుదేరంది. ఆమె కాళీకు ఉనిటువంిత గజజ లు మోర గుతుండగా ప్టుట ప్పట్ట ం కటుట కుని బయలుదేరతే వెంట్నే 

శివుడు సైెగ చేశాడు. ప్ర మథగణములు అందరూ అమమవ్యర వెంట్ బయలుదేర్దరు. అమమవ్యర ప్పితట ంితకి వచేిసరకి దక్షప్ర జ్ఞప్త్త 



ఎదురుగుండా కూరుిని ఉనాిడు. ప్ర్వ్యర్ం అంతా కూరుిని ఉనాిరు. వృష్భవ్యహనం దిగి సతీదేవి ఇంట్లు కి వసోత ంది. ఏ తలిు  అనుగర హం 

ఉంటే ప్స్ప్ప కుంకుమలు నిలబడతాయో, ఏ తలిు  అనుగర హం వుంటే ఐశేర్ాం వస్త ందో అటువంిత తలిు  తన కూతుర దాకిాయణి అని 

ప్రరుపెటుట కుని నడిచి వసోత ంది. దకిుడు లేవలేదు, ప్లకరంచలేదు. తండిర  తన భరి్ను నిందించాడు. వచిిన కూతురు మీద తండిర  ప్రర మను 

చూప్పంచలేదు. ఆమె చాల్ప బ్రధ్ప్డింది. దీనిని మణిభదుర డు అనివ్యడు చూశాడు. అమమవ్యరు ఉగర మయిన తేజస్ాో చూసోత ంది. ఆమె 

సమసత  బర హామండములను కాలిివేయ గల శకిి గలది. ప్ర మథగణములు చూశాయి. విచుికతుత లు పైెకి తీసి ఈ దకిుడిని చంప్ప అవతల 

పార్వసాత మనాియి. అమమవ్యరు వ్యరంచింది. దకిుడిని తనవదాకు ప్పలిచి ప్ర్మశివుని నీ చితత ం వచిినటుు  కూశావు. ఇప్పాడు చప్పతునాిను 

నీకొక మాట్ ‘ఎవర్యినా శంకరుణిు  నిందచేసేత  వ్యని నాలుక ప్ితట  పైెకి ల్పగి కొండనాలుక వర్కు కత్తత ో కోసివేయవచుి. అల్ప నీకు చేయడానికి 

అధికార్ం లేని ప్క్షంలో ఉతత ర్క్షణం శివనింద ఎకకడ జరగిందో అకకడ చవులు మూస్కుని బయట్కు వెళ్ళీపోయి పార యశిితత ంగా ఆ రోజు 

అనిం త్తనడం మానివేయాలి. నువుే దుర్దమరుగ డివి. దుష్ఠట తుమడివి. అందుకే శంకరుణిు  నిందచేశావు. నేను ఇవ్యళ ఒక నిర్ు యం 

తీస్కునాిను. ఇకముందు నేను ఎప్పాడయినా ప్ర్మ ప్వితుర డయిన శంకరునిసానిిధ్ాంలో కూరుిని వుంటే దాకిాయణీ అని ప్పలుసాత రు. 

దుర్దమరుగ డవయిన నీ కుమారిగా ప్పలిప్పంచుకోవడానికి నేను ఇష్ట ప్డను. అందుకని నేను ఈ శరీర్మును వదిలిపెటేట సి అగిిహోతర ంలో 

కలిసిపోతాను’ అని ప్దామసం వేస్కుని కూరుిని పార ణాపానవ్యాన వ్యయువులను నాభిసిానమునందు నిలబితట ంది. ఆపైెన ఉదాన వ్యయువును 

హృదయం మీద నుంచి పైెకి తీస్కువచిి కనుబొమల మధ్ాలో నిలబితట  ఇందిర యములు అనిిత్తలోంచి అనిలము అనే అగిిని ప్రర ర్వప్ణ చేసి 

ఆ యోగాగిి యందు శరీర్మును దగిం చేసి బూడిదకుపైెా కిర ందప్డిపోయింది. సభలో హాహాకార్ములు మినుిముటాట యి. ప్ర మథ గణములకు 

ఎకకడలేని కోప్ం వచిి కతుత లు తీసి దకిుడి మీద ప్డాారు. భుర గుడికి చాల్ప సంోష్ం కలిగింది. వెంట్నే హోమం చేసి అందులోంచి ‘రుభులు’ 

అనబడే దేవతలను సృషిట ంచి రుదర  గణములను తరమికోితట ంచాడు. ఈ విష్యములను నార్దుడు వెళ్ళీ శంకరునకు చపాాడు. ఆయన 

ప్ర శాంతంగా ధాానమగుిడై కూరుిని ఉనాిడు. శంకరునకు ఎకకడలేని కోప్ం వచేిసింది. ఇంత శాంతమూరి రుదుర డయిపోయాడు. ఒకకసార 

లేచాడు. పెదా వికటాట్ట హాసం చేశాడు. ఆ నవుేకి బర హామండములు కదిలిపోయాయి. మెరసిపోతుని జట్నొకదానిని ఊడబరకి నేలకేసి 

కొటాట డు. ఒకకసార అందులోంచి ఒక పెదా శరీర్ం ప్పితట ంది. ఆ శరీర్మును చూసేట్ప్ాితకే హడలిపోయారు అందరూ. వీర్భదార వతార్ం 

ఉదేేగంో ఒకకసార దూకి శంకరుని పాదములకి నమసకరంచి బయలాేర్దడు. బయలాేర్వముందు ప్ర్మశివుడి కి ప్ర దకిిణం చేసి ‘తండీర , నాకు 

ఏమి ఆనత్త’ అని అడిగాడు. ‘సతీదేవి శరీర్మును విడిచిపెితట ంది. దక్షయజామును ధ్ేంసం చయిా’ అనాిడు శంకరుడు. 

వీర్భదుర డు ఒక పెదా శూలం ప్టుట కు బయలుదేర్దడు. ఆయనో ప్ర మథ గణములనీి వచేిస్త నాియి. ఆ శబామును యాగంలో వుని 

వ్యళ్ళీ వినాిరు. దక్షప్ర జ్ఞప్త్త భార్ా ‘ఉప్దర వం వచేిసింది’ అనుకుంది. వీర్భదుర డు రుదర గణములో కలిసి యజామంట్ప్ములనిిితనీ 

ప్డగొటేట శాడు. ప్పమమట్ నందీశేరుడు భుర గువు దగగ ర్కు వెళాీడు. ‘ఆనాడుసభలో శంకర్ నిండా జరుగుతుంటే కళ్ళీ ఎగుర్ వేసిన వ్యడివి 

నీవేకదా! ఇప్పాడు దానికి తగిన శిక్ష అనుభవిసాత వు’ అని గడాం కిర ంద ఎడమచయిా వేసి ప్టుట కొని ముంజకాయను బొట్నవేర లు పెితట  

పైెకతేత సినటుు  బొట్నవేలిో రండు కనుగుడుు  ఉతత రంచేశాడు. అప్పాడు భుర గుడి కళ్ళీ ఊడి కిర ందప్డిపోయాయి. ‘పూష్’ అనే సూరుాడు 

ఉనాిడు. ‘ఏమయాా, నువుే శంకర్ నింద జరుగుతుంటే పెదాగ నోరు తెర్చి నవ్యేవు. ఇప్పాడు నీకు శిక్ష చూడు’ అని ఆయన నోితని 

గితట గా ప్టుట కుని నొకాకరు. రండుదవడలు తెరచి ప్ళ్ళీ పీకేశారు. ఆఖ్రున వీర్భదుర డు దక్షప్ర జ్ఞప్త్త దగగ ర్కు వెళాీడు. ఆయనను 

కిర ందపార్వసి గుండలమీద ఎకిక కూరుిని కత్తత ో కంఠమును కోసేశాడు. కంఠం తెగలేదు. ఆశిర్ాపోయాడు. దకిుని శరీర్ం అంతా 

మంతర పూతమయిపోయి వుంది. ఎల్ప తుర ంచాల్ప అని ఆలోచించాడు. ‘ ఈ దుర్దమరుగ డు శివ నింద చేసినందుకు యజి ప్శువు శరీర్మును 

ఎల్ప తుంచేసాత నో అల్ప తుంచేసాత ను అని గుండల మీద కుడి కాలు వేసి తొకికప్ితట  ోట్కూర్ కాదను త్తపెాసినటుు  కంఠమును త్తప్రాసి 

ఊడబరకి దానిని తీస్కువెళ్ళీ యజాంలో వెలుగుతుని అగిిహోతర ంలో పార్వేశాడు. ఆ శిర్స్ా యజాంలో కాలిపోయింది. తలలేని మొండం 

ఉండిపోయింది. అకకడ వ్యళీని ర్కిించిన వ్యడు లేదు. శివనింద ఎంత ప్ర మాదకర్మో, భగవంతుని యందు భేద దృషిట  ఎంత ప్ర మాదకర్మో 

వ్యాస్ల వ్యరు జ్ఞత్తకి భిక్ష పెితట  చప్పత నాిరు. మనం ఈశేరుడిని ఒకకడిగా చూడడం నేరుికోవ్యలి. లేకపోతే పాడైపోతాము. అప్పాడు 

అందరూ కలిసి బర హమగార దగగ ర్కు వెళ్ళీ ‘అయాా, పాప్కర్మ చేశాము దానివలన ఇంత ఉప్దర వం వచిింది. ఏమి చేయమంటావు’ అని 



అడిగారు.  

అప్పడు బర హమగారు ‘ప్ర్మేశేరుడికి యజాంలో హవిస్ాలు లేకుండా యజాం చేశార్ద? ఎందుకు ఆ యజాం? మీకు ఒకకటే మార్గ ం ఉంది. 

మీరు ఎవరప్ట్ు  తప్పా చేశారో వ్యని దగగ ర్కు వెళ్ళీ కాళీమీద ప్దిపంది. ఎనిి తప్పాలు చేసినా ఆయన కాళీమీద ప్డిపోతే మర్ల 

ర్కిిసాత డు’ అని సలహా చపాాడు. అప్పడు వ్యళ్ళీ ‘మాో నీవు కూడా ర్దవలసింది’ అని పార రించారు. ‘సర్వ ప్దండి’ అని బర హమగారు వీరని 

తీస్కొని కైల్పసం వెళాీరు. వీరు వెళ్ళు సరకి అతాంత ప్ర శాంతచితుత డై ఒక ర్దవిచటుట  కిర ంద శంకరుడు కూరుిని ఉనాిడు. బర హమగారు వెళ్ళీ 

ప్ర్మశివుని ముందు సోత తర ం చేశారు. అయాా, తెలియక నీప్ట్ు  దోష్ం చేశారు. నీవు సాకిాతుత  ప్ర్బర హమవు. సృసిట సిిత్తలయ ఈ మూడూ 

నీయందు జరుగుతుంటాయి. తెలియనటువంితవ్యరు ఈ ర్కంగా అప్చార్ బుదిిో ప్ర వరించారు. వీరని క్షమించు’ అనాిరు బర హమగారు. 

మహానుభావుడు భోళాశంకరుడు కదా! అభయంకరుడు. ‘మీ అందరకీ నిష్కలమష్ చితత ంో అభయం ఇస్త నాిను.’ యజాం మధ్ాలో 

ఆగిపోకూడదు. ఎవరు యజాము చేయాలో అటువంిత దక్ష ప్ర జ్ఞప్త్తకి ఈవేళ ముఖ్ం లేదు. అందుకని దకిుని మొండమునకు గొరర  

ముఖ్మును తీస్కువెళ్ళీ అత్తకించండి. మిగిలిన యజాభాగానిి పూరిచేసాత డు. పూష్ తానూ ఏదయినా త్తనవలసి వచిినప్పడు యజమాని 

దంతములో త్తంటాడు. భుర గునికి నేతములు ఇసాత ను. కానీ ఇకనుంచి తాను త్తనవలసినటువంిత హవిస్ాలు భుర గువుకి కనప్డతాయి. 

ఎవరవరు దెబబలు త్తనాిరో ఎవరవరు అంగవికలురు అయాారో వ్యళీందరకీ త్తరగి సాేసిామును ప్ర సాదిస్త నాిను. ఈ యజామును 

సంోష్ంో పూరి చేస్కోండి’ అని వర్ములను ఇచేిశాడు. దక్షప్ర జ్ఞప్ితకి గొరర  తలకాయ తీస్కు వెళ్ళీ పెటాట రు. వెంట్నే ఆయన లేచి 

నిలబడి ప్రుగెతుత కుంటూ కైల్పసమునకు వఛి శంకరుణిు  చూసి పార రి్న చేశాడు. ‘సాేమీ నీవు ననుి దండించడానిి ర్క్షణగా భావిస్త నాిను. 

దీనివలన ఇక భవిష్ాతుత లో ఎప్పాడూ ఎవరూ ఇటువంిత అప్ర్దధ్ములు చేయకుందురు గాక! సాేమీ ననుి మనిించు’ అని 

నమసకరంచాడు. వెళ్ళీ యాగమును పూరిచయిా అనాిడు శంకరుడు. తరువ్యత దక్ష ప్ర జ్ఞప్త్త తన యజామును పూరిచేసి 

శీరమనాిర్దయణుని సోత తర ం చేసేత  అప్పాడు ప్ర తాక్షం అయాాడు. ‘సాేమీ నీవు యజాభరి్వి అని నమసకరంచాడు. ఎవరు దక్షయజా 

దేంసమును చదువుతునాిరో వ్యరకి తుట్ట తుద ఊప్పర తీస్త నిప్పాడు ఈశేర్దనుగర హం కలిగి శివనామమును చపూత  కైవలామును 

పందగలరు. అటుఅవంిత గొప్ా ఫలితమును దక్షయజా ధ్ేంసమునకు ప్ర కితంచారు. 



 



ధ్రర వోపాఖ్యానం: 

 
భాగవతంలో దుర వోపాఖ్యానం అనే ఒక ఉపాఖ్యానం ఉంది. మీరు కర తువు చేసేట్ప్పాడు ఒక ప్పణాదినం నాడు ఒక వర తం చేయమంటే మీ 

మనస్ా అకకడ ఉండవచుి, ఉండకపోవచుి. కొనిి కోట్ు  జనమల తరువ్యత ఎప్పాడో ఎవడో ఒకక మనుష్యాడు మాతర మే ఈశేరుని 

అనుగర హం పందిన వ్యడు మాతర మే దాేదశినాడు ధ్రర వోపాఖ్యానమును వింటునాిడు. దాేదశినాడు ధ్రర వోపాఖ్యానం వింటే ఎనోి మంచి 

ఫలితములు వసాత యి. ఎనోి గర హములు ఉప్శాంత్త పందుతాయి. ఎంో మేలు జరుగుతుంది. మనిషి జీవితంలో ధ్రర వుని వృతాత ంతమును 

వినాలి. అందునా భాగవతాంర్గ తంగా వినడం అనేట్టు వంితది మరంత గొప్ా విష్యం. అందునా దాేదశినాడు కానీ, పౌర్ు మి నాడు కానీ, 

అమావ్యసా నాడు కానీ దినక్షయమునందు కానీ, అస్ర్సంధ్ావేళ కానీ దుర వచరతర  వింటే చాల్ప మంచిది. స్ందర్కాండ తెలియని వ్యరు ఎల్ప 

ఉండరో అల్ప ధ్రర వోపాఖ్యానం ప్ర హాు దోపాఖ్యానం తెలియని వ్యరు ఉండరు. 

ధ్రర వచరతర  ఒక ఆశిర్ాకర్మయిన సందర్భము. మైెథున సృషిట  జర్గడం కోసమని బర హమగారు తన శరీర్ంలోంచి ఒక స్త్త ర సేరూప్మును ఒక 

ప్పరుష్ సేరూప్మును సృషిట  చేశారు. వ్యర్వ సాేయంభువమనువు, శతరూప్. వ్యరదారని సృషిట  చేయమని బర హమగారు ఆదేశించారు. వ్యరకి 

ఆకూత్త, దేవహూత్త, ప్ర సూత్త అనే ముగుగ రు కుమారిలు, ప్పర యవర తుడు, ఉతాత నపాదుడు అనే ఇదారు కుమారులు కలిగారు. 

ఉతాత నపాదుడికి మొదిత భార్ా స్నీత్త, రండవ భార్ా స్రుచి. ఆ ఇదారు భార్ాలో చాల్ప సంోష్ముగా ఉతాత నపాదుడు జీవితమును 

గడుప్పచునాిడు. ఉతాత న పాదుడు అంటే పైెకి కాళ్ళీ ఉనివ్యడు. స్నీత్త ఎప్పాడూ నీత్త చప్పతూ ఉంటుంది. స్నీత్తకి ఒక కుమారుడు 

స్రుచికి ఒక కుమారుడు కలిగారు. స్నీత్త కుమారుడు ధ్రర వుడు. స్రుచి కుమారుడు ఉతత ముడు. సాధార్ణంగా ఎవరకయినా జా్ఞనం ప్ట్ు  

వైెర్దగాం ప్ట్ు  మమకార్ం ఎప్పాడు ఎప్పాడు కలుగుతుంది? అసలు భోగం అనుభవిసేత  వైెర్దగాం అనే మాట్ వస్త ంది. భోగమే అనుభవించని 

వ్యడికి వైెర్దగాం అనే మాట్కు అరి్ం లేదు. ర్దజు యిన ఉతాత న పాదుడికి స్రుచియందుని ప్రర మ స్నీత్తయందు లేదు. స్నీత్తయందు లోప్ల 

గౌర్వం ఉనాి స్రుచికి లొంగిపోయిన వ్యడవడం చేత స్నీత్తని గౌర్వించలేడు. ఒకనాడు ఒక ఆశిర్ాకర్మయిన సంఘట్న జరగింది. 

ఒకనాడు అంతుఃప్పర్ంలో ఉతాత నపాదుడు కూరుిని ఉనాిడు. ప్కకన స్రుచి నిలబడి వుంది. స్రుచి కొడుకయిన ఉతత ముడు తండిర  

తొడమీద కూరుినాిడు. అప్పడు స్నీత్త కొడుకయిన ధ్రర వుడు ప్రుగుప్రుగున వచాిడు. అతనికి కూడా తండిర  తొడమీద కూరోివ్యలని 

కోరక కలిగింది. తండిర  ధ్రర వుని తన తొడమీద ఎకికంచుకోలేదు. తండిర కి కొడుకు మీద ప్రర మలేక కాదు. స్రుచి ప్ర కకన ఉండడం వలన ధ్రర వుని 

తన తొడమీదకి ఎకికంచుకోలేదు. ఒకసార స్రుచి వంక చూశాడు. అప్పడు ఆవిడ ఒక గమమతత యిన మాట్ అంది. “నీవు నిజంగా తండిర  

తొడమీద కూరుినే అదృష్ట ం పందిన వ్యడవయితే నా కడుప్పన ప్పితట  ఉండేవ్యడివి. కాబితట  నీకు ఆ భాగాం దకకదు”. కేవలం ఆభిజ్ఞతాముో 

ఈమాట్ అంట్లంది. స్రుచి మర్ల అంది “నా కడుప్పన ప్పట్ట డం అంటే మాట్లు కాదు. నా కడుప్పన ప్పటాట లి అంటే ఎంో 

అదృష్ట వంతుడవు అయి ఉండాలి. నా కడుప్పన ప్పట్ట లేక పోయిన వ్యడు తండిర  తొడమీద కూరోివ్యలంటే ఏమి చేయాలో తెలుసా? 

ఇందిర యములకు లొంగని వ్యడయిన అధోక్షజుడయిన శీరమహావిష్యు వు పాదార్వినాములను సంసేవనం చేయాలి. అప్పడు ఆయన 

అనుగర హిసాత డు.” అంది. నిజమునకు శీరమనాిర్దయణుని అనుగర హం వునిది కాబితట  ధ్రర వుడు స్నీత్తయందు ప్పటాట డు. ధ్రర వుడు ఏడుసూత  

వెళ్ళీపోయాడు. అమమ వ్యడిని ఎందుకుర్ద ఏడుస్త నాివు’ అని అడిగింది. జరగిన విష్యం అంతుఃప్పర్కాంతలదాేర్ద తెలుస్కునిది 

స్నీత్త. ఆవిడ కొడుకును చూసి ‘నాయనా, మీ నాని తొడ ఎకకనివేలేదని ఏడుస్త నాివు కదా! నువుే గత జనమలలో చేస్కుని 

పాప్మే ఇవ్యళ నినుి ఏడిచేట్టుు  చేసింది. నీ ప్పనతలిు  కాని, నేను కాని, నీ తండిర  కాని నీ బ్రధ్కు కార్ణం కాదు. నువుే చేస్కుని 

పాప్కర్మయే నీ దుుఃఖ్మునకు కార్ణం. నిజంగా నీ తండిర  తొడ ఎకిక కూరోివ్యలని కోరక నీకు వుంటే నీ తండిర  మనస్ాను మర్ల అల్ప 

మార్ిగలవ్యడవడో తెలుసా! అది నీఅంత నీకు సాధ్ాం కాదు. ఈశేర్ పాదములు ప్టుట కోవ్యలి. నీవు అర్ణాములకు వెళ్ళీ 

శీరమనాిర్దయణుని గూరి ధాానం చయిా. ఆయన అనుగర హం కలిగిందంటే నీ తండిర  అంకస్త్మ నీవు చేర్గలుగుతావు’ అని చప్పాంది. 

అప్పడు ప్పలు వ్యడయిన ధ్రర వుడు ‘అమామ అయితే ఇప్పాడు నేను బయలుదేర్తాను. శీరమనాిర్దయణుడి గూరి తప్స్ా చేసాత ను. ఆ సాేమి 

అనుగర హమును పందుతాను’ అనాిడు. ఇప్పాడు అకకడికి లోకకళాాణము చేసే నార్దమహరి వచాిడు. ‘నాయనా, నీవు ఎకకడికి అల్ప 

వెడుతునాివు?’ అని అడిగాడు. ‘నేను అడవికి వెళ్ళీపోతునాిను. నార్దయణుని గూరి తప్స్ా చేసాత ను’ అనాిడు ధ్రర వుడు. అప్పడు 

నార్దుడు నవిే ‘నీకు నార్దయణుని గురంచి తప్స్ా దేనికి? అని అడిగి ‘ఈ బుదిి నీకు నిలబడుగాక!’అని ప్ర్మ పావనమయిన తన చేత్తని 

ఆ ధ్రర వుని శిర్స్ానందు ఉంచాడు. ప్పమమట్ నార్దుడు ధ్రర వుని ‘నార్దయణుడు కనప్డితే ఏమిచేసాత వు? అని అడిగాడు. అప్పడు ధ్రర వుడు 



‘అనిిితకనాి చాల్ప పెదా ప్దవి కోర్తాను’ అనాిడు. ఏ పెదా ప్దవిని కోర్తావు’ అని నార్దుడు అడిగాడు. ‘ఏమో ననుి అడగకండి. నాకు 

ఏ పెదా ప్దవి ఇవ్యేలో ఆయనకు తెలుస్. ముందు నేను ఆయనను చూడాలి. ఆయనో మాటాు డాలి. ఆయన ఇవేగలడని అమమ 

చప్పాంది ఆయన గురంచి తప్స్ా చేసాత ను. ఆయన వసాత రు. పెదా ప్దవి కావ్యలని అడుగుతాను. దానిని పంది త్తరగి వసాత ను. వెడుతునాిను’ 

అనాిడు. 

అప్పడు నార్దుడు నవిే ‘నీవు పందేదేమిట్ల నీకు తెలియదా! పెదా ప్దవిని పండుతావ్య! అందుకు నేనొకిత చపాత ను విను. అల్ప 

నార్దయణుడి కోసం వెళ్ళీన వ్యళ్ళీ చాల్పమంది ఉనాిరు. ఇందిర యములను జయించే ప్ర యతింలో వెళ్ళీ కూరుిని తప్స్ా చేసిన వ్యళు కి 

ర్దత్తర ంబవళ్ళీ బొట్నవేర లు మీద నిలబడి తప్స్ా చేసిన వ్యళు కి అంతంత కష్ఠట లు ప్డినవ్యరకి శీరమనాిర్దయణ దర్శనం అవలేదు. నీవు నీకు 

నేనొక పెదా సూతర ం చప్పతాను. దానిని నీవు మనస్లో పెటుట కో. అల్ప చేసేత  నీకు మనస్ానందు కలిగినటువంిత ఖేదము పోతుంది. నీ కనాి 

చాల్ప గౌర్వింప్దగినటువంిత పెదాలు కనప్డినట్ు యితే నువుే వ్యళీని గౌర్వించి నమసకరంచి ఆదరంచు సంోషించు. నీకనాి ఎకుకవ 

ఈశేర్ విభూత్త ఉనివ్యళ్ళీ కనబడితే వ్యళీని చూసి ఎప్పాడూ అసూయప్డకు. సంోష్ంో వ్యరని చూసి నమసకరంచు. నీో 

సమానమయిన విభూత్త ఉనివ్యరో మితర తేం చయిా. తకుకవ విభూత్త వుని వ్యళ్ళీ కనిప్పసేత  వ్యళ్ళీ కూడా పైెకిర్దవ్యలని ఈశేరుని 

కోరుకుని కారుణాంో ప్ర వరించు. ఈ మూడూ గురిు పెటుట కుంటే నువుే చకకగా వృదిిలోనికి వసాత వు. ఇక ఇంితకి వెళ్ళీ’ అనాిడు. 

అప్పడు ధ్రర వుడు అనాిడు ‘మీరు చప్పాన మాట్లు వినడానికి చాల్ప సొంప్పగా ఉనాియి. కానీ నేను ప్పటుట క చేత క్షత్తర యుడిని కదా! నాకు 

కొంచం పౌరుష్ం ఎకుకవ. మా ప్పనిి ననుి అంతమాట్ అంది. నా మనస్ా ఏంట్ల గాయప్డింది. శీరమనాిర్దయణ సందర్శనమనే 

ర్సాయనమే మా ప్పనిి మాట్లనే ఈ లోప్ల కలిగినటువంిత వర ణమును మానాగలదు. అందుకని శీరహర కనప్డతాడా, కనప్డడా అనే 

బంగలేదు. నేను వెళ్ళీ తప్స్ా చేసాత ను. అంతే! నేను వెళ్ళీపోతునాిను” అనాిడు. గురువు ప్టుట దలను గురించి “నాయనా నీవు 

యమునానది ఒడాున నిర్ంతర్మూ శీరమనాిర్దయణుని పాదసార్శ కలిగిన మధ్రవనము అనే ఒక గొప్ా వనం ఉనిది. నువుే అ 

వనమునకు వెళ్ళీ అకకడ యమునా నదిలో సాినం చేసి శుచియై ఆచమనం చేసి కూరోి. తరువ్యత నీ మనస్ాను నిగర హించు. భగవంతుడు 

నాకందుకు కనప్డడు అని ప్టుట  ప్ట్టట యిా. ప్పవుే లేదా నాలుగు ఆకులు, ప్ర ధానంగా తులసి తెచుికో. సాేమి వ్యర మూరిని నీితలో కానీ, 

ప్వితర  ప్ర దేశములో కానీ పెితట  వీితో పూజ చేయడం పార ర్ంభించు. ఏది దొరకితే అది నివేదన చయిా. మితంగా ఆహార్ం తీస్కో. ఎవేరోనూ 

మాటాు డకు. ఈశేరుని యందే మనస్ా పెటుట . నీకు నార్దయణుడు కనప్డతాడు. నీకు నేను దాేదశాక్షరీ మం రో ప్దేశం చేస్త నాిను. దీనిని 

ఏడురోజులు నిష్ట ో చేసేసరకి నీకు దేవతలు కనప్డతారు’ అని చపాాడు. 

నార్దుని మాట్లు విని ధ్రర వుడు తప్ాకుండా అల్పగ్వ చేసాత నని చప్పా గబగబ్ర నడుచుకుంటూ అర్ణామునకు వెళ్ళీపోయాడు. 

 



 

నార్దుని మాట్లు విని ధ్రర వుడు తప్ాకుండా అల్ప చేసాత నని చప్పా గబగబ్ర నడుచుకుంటూ అర్ణామునకు వెళ్ళీపోయాడు. భగవంతుని 

ఆర్దధ్న చేసేవ్యడు. అల్ప అయిదవ నెల వచేిసరకి ఈ ప్పలు వ్యడి నిషా్కి కుడికాలు బొట్న వేలు తీసి భూమిమీద పెటేట సరకి భూమండలం 



అంతా అటు ఒరగిపోయింది. వ్యని తప్శశకిికి అల్ప భూమండలం అటూ ఇటూ ఒర్గడం పార ర్ంభమయింది. ఇల్ప అపార్మయిన తప్స్ా 

చేస్త నాిడు. అప్పాడు దేవతలు అందరూ భూమండలమే కంప్పంచి పోతునిది అని బంగ పెటుట కుని గబగబ్ర వైెకుంఠమునకు వెళ్ళీ పార రి్న 

చేశారు. దేవతలకు ఇప్పడు ఒక సంకట్ ప్రసిిత్త వచిింది. అదే ఒక యౌవనంలో ఉనివ్యడు తప్స్ా చేస్త ంటే ఒక అప్ార్సను ప్ంప్పంచి 

తప్స్ా భంగం చేయమని చప్పా ప్ంప్పసాత రు. 

ఐదేండు  ప్పలు వ్యడయిన ధ్రర వుడి దగగ రకి ఎవరని ప్ంప్పసాత రు? వీనిని ఎల్ప నిగర హించాలో వ్యళు కి అరి్ం కాలేదు. దేవతలు సాేమి దగగ ర్కు వెళ్ళీ 

సాేమీ మీరు ఒకకసార బయలుదేర వెళీండి’ అనాిరు. అప్పడు ప్ర్మాతమ ఒకక నవుే నవిే ‘ఎవడుర్ద నా గురంచి ఇల్ప తప్పంచినవ్యడు. 

వ్యడిని చూడడానికి పంగిపోతూ వెడుతునాిను’ అని లకిీమ సహితుడై, గరుడవ్యహనారూఢుడై భూమండలమునకు వచాిడు. ధ్రర వుడు కళ్ళీ 

విప్పా చూశాడు. ఎవేరకీ దర్శనం ఇవేని సాేమి మాంస నేతర ములకు గోచర్ము కాని సాేమి ఈ నేతర ములకు ధ్రర వుడికి దర్శనం ఇచాిడు. 

కానీ ఈ ప్పలు వ్యనికి నార్దయణ అని ప్పలవడం కానీ, సోత తర ం చేయడం కానీ ర్దదు. వ్యని కోరక ఏమిట్ల వ్యనికే తెలియదు. సాేమిని పైెనుంచి కిర ందికి 

కిర ందనుంచి పైెకి చూసూత  అల్పగ్వ కూరుిండిపోయాడు. అప్పడు సాేమి ‘వీడు ఇల్పనే కూరుింటాడు. వీనికి సోత తర ం చేయడం నేనే నేరుాతాను 

అని సమసత వేదములు ఉప్నిష్తుత లు వీనికి భాసించుగాక అని నాలుగు అడుగులు ముందుకు వచిి తన చేత్తో శంఖ్మును తీసి దుర వుని 

శిర్స్ా మీద ఉంచాడు. ధ్రర వుడు ఎటువంిత భాగామును పందాడో చూడండి. అందుకే దాేదశినాడు ధ్రర వ చరతర  వింటే మీ అజా్ఞనం దగిం 

అయిపోతుంది అంటారు. 

ఆ శంఖ్ం తలకి తగిలింది. అంతే! ధ్రర వుడు పంగిపోయి సోత తర ం మొదలుపెటాట డు. సాేమీ నీవు కనప్డాావు కాబితట  నేను ఒకిత అడుగుతునాిను. 

జనమజనామంతర్ములకు నాకు కావలసింది ఏమిట్ల తెలుసా. ఎప్పాడూ మనసాంతా ఈశేరుని మీద ర్మిసూత  ఆఖ్రుకి దేహం 

ప్డిపోతునిప్పాడు కూడా ఈ శరీర్ం ప్డిపోతునిదని ముర తుాభాయమును పందకుండా ఆఖ్ర శాేసలో కూడా నినేి తలుచుకుంటూ 

పంగిపోయే లక్షణం ఉనిటువంిత మహాభాగవతులు నినేి పందుతునాిరు. వ్యరు నీలో ఐకాం అయిపోతునాిరు. అటువంిత వ్యరో నాకు 

సాంగతాం ఇప్పాంచు తండీర ’ అని అడిగాడు. అప్పడు సాేమి అనాిరు ‘నీవు చాల్ప గొప్ా సోత తర ం చేశావు. పెదా ప్దవి కావ్యలని బయలుదేర్దవు. 

కానీ ఆ పెదా ప్దవి ఎవరకీ ఇవేరు. ఇంత చినివ్యడివి ఆ ప్దవి ఏమిట్ల తెలియకుండా ఇంత తప్స్ా చేశావు. అందుకే ఆ ప్దవిని నీకు 

ఇచేిస్త నాిను. ఆ ప్దవి ఏమిట్ల తెలుసా. ధ్ర్మమూ అగిి కశాప్పడు సప్త రిులు కాలమునక్షతర  మండలము ఋతువులు సూర్ా చందార ది 

గర హములు ఈ బర హామండములు ఏది కదలకపోతే దానిని ఆధార్ంగా చేస్కుని ర్ంగులర్దట్ిం త్తరగినటుు  త్తరుగుతాయో అటువంిత ధ్రర వ 

మండలం కిర ంద నినుి మార్విస్త నాిను. నీవు ధ్రర వ మండలమైె వినువీధిన వెలుగుతుంటే నినుి ఆధార్ం చేస్కుని సమసత  జోాత్తశికరము 

త్తరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంిత ప్దవిని నీకు అనుగర హిస్త నాిను. కానీ ఇప్పాడే కాదు. ఇప్పాడు నీవు ఇంితకి వెళ్ళీ. నీకు భవిష్ాతుత  

కూడా చప్రాస్త నాిను. నీ తముమడు, ప్పనిి మర్ణిసాత రు. నీకు ర్దజ్ఞాభిషేకం జరుగుతుంది. తదనంతర్ కాలమందు నీకు వైెర్దగాం పూర్ు ంగా 

సిదిించి తప్స్ా చేసాత వు. అప్పాడు నినుి అటువంిత ధ్రర వ మండలమునకు తీస్కువెళ్ళీ తరువ్యత నాలో ఐకాం చేసేస్కుంటాను. ఇదే నీకు 

చిట్ట చివర జనమ’ అని చప్పా సాేమి అంతరి్దనం అయిపోయారు. 

అప్పడు ధ్రర వుడు అయోా, ఇంత తప్స్ా చేసేత  ఇదా నాకు ఫలితం’ అనుకోని ఏడుప్ప ముఖ్ం పెటుట కుని చినిబుచుికుని ముఖ్ంో ఇంితకి 

బయలుదేర్దడు. దీనిని చూసి నార్దుడు సంోషించాడు. ఆయన ఉతాత నపాదుడి దగగ ర్కు వెళాీడు. ఉతాత నపాదుడు ఎదురువచిి సాేగతం 

ప్లిగి అర్ఘ ాం ఇచిి లోప్లి తీస్కువెళ్ళీ కూరోిబటాట డు. ఉతాత న పాదుడు కొంచం బ్రధ్గా వునాిడు. నార్దుడు ఉతత నపాడుడిని ‘అంత 

బ్రధ్గా వునాివేమిిత” అని అడిగాడు. దానికి ఉతాత నపాదుడు ‘ఏమి చప్పాకోను. నాకు ఇదారు భార్ాలు. పాప్ం ధ్రర వుడు కూడా నా కొడుకే, 

వ్యడు నా తొడ మీద కూరుింటాననాిడు. స్రుచిని చూసిన భయం చేత వ్యనిని నా తొడమీద కూరోిపెటుట కోలేదు. స్రుచి వ్యరని 

నార్దయణుని గూరి తప్స్ా చేయమంది వ్యడు తప్స్ా చేయడానికని అడవులకు వెళ్ళీపోయాడు. నా మనస్ా గాయమును పందింది’ 

అనాిడు. అప్పడు నార్దుడు ‘నీ కుమారుని గురంచి నీవు బ్రధ్ప్డుతునాివు. కానీ ఇవ్యళ నీ కొడుకు ఏ సిిత్తని పందాడో తెలుసా! ఏ 

మహాప్పరుష్యని కేవలం కీర గంిత చూప్పల చేత సమసత  బర హామండములు ర్కిింప్బడుతునాియో దేవతలు అందరూ ర్కిింప్బడుతునాిరో, సృషిట  

సిిత్త లయములు జరుగుతునాియో, ఎవరు హేలగా ఈ బర హామండములను సృషిట  చేసి కాపాడుతునాిడో అటువంిత వ్యని అనుగర హము పంది 



నీ కొడుకు వర్ములను పందాడు’ అని చపాాడు. ఈ మాట్లు విని ఉతాత నపాదుడు పంగిపోయాడు.  

ఈలోగా ధ్రర వుడు ర్దజాంలోకి వచేిస్త నాిడని కబురు వెళ్ళీంది. తండిర  పంగిపోయాడు. పెదా ఉతావం చేశాడు. స్నీత్తని తీస్కువచాిడు. 

ఉతాాహంో ఎదురు వెళాీడు. తన కొడుకు వ్యర్ములు పంది వచాిడు అని కాదు ఉతాత న పాదుడి సంోష్ం. తనకొడుకు అడవులకి వెళ్ళీ 

త్తరగి ఏ ఆప్ద లేకుండా త్తరగి వచాిడని సంోష్ం. కొడుకును చూడగానే గితట గా కౌగలించుకునాిడు. ఆ కౌగిితలోంచి జ్ఞరపోయి తండిర  

పాదముల మీద ప్డి శిర్స్ా తాితంచి తండిర కి నమసకరంచాడు ధ్రర వుడు. తండిర  ‘చిర్దయురా్దయం కలుగుతుంది – ఆయుష్ఠమన్ భవ’ అని 

ఆశీర్ేచనం చేసి బ్రలుడిని ఎతుత కుని కౌగిలించుకునాిడు. 

ఇదీ మర్దాద. అంతేకానీ అమమ దగగ ర్కు వెళ్ళీ ‘అమామ ఈయనను ఇనాిళీనుండి ఎల్ప భరస్త నాివమామ’ అని వెరర  జోకులు తండిర  మీద 

వేసేట్టువంిత దుష్ట  సంసాకర్ం అసలు ఈ జ్ఞత్తకి తెలియదు. ఎవడో ద్రర్దభగుాడయిన ర్చయిత ర్దసి మనదేశానిి నాశనం చేశాడు. 

ర్దజాంలోని ప్ర జలు అందరూ ప్పలు వ్యనికి ప్టాట భిషేకం చేయమని అడిగారు. ఉతత ముడు కూడా అంగీకరంచాడు. అకకడికి స్నీత్త, స్రుచి 

ఇదారూ వచాిరు. ధ్రర వుడు ఇదారకీ శిర్స్ా వంచి నమసకరంచాడు. ఇదారూ ఆశీర్ేచనం చేశారు. ధ్రర వుడికి ప్టాట భిషేకం జరగింది. 

స్రుచి కుమారుడయిన ఉతత ముడు ఉతత ర్ దికుకన వుని హిమాలయ ప్ర్ేతముల మీదికి వెళాీడు. అకకడే ఉతత ముడు పార ణములు 

కోలోాయాడు. కొడుకు మర్ణించాడని వ్యరి్ద విని స్రుచి అర్ణాములో ప్ర యాణిసూత  కారిచుి ప్పటుట  అందులో కాలిపోయి మర్ణించింది. 

భాగవతులో జ్ఞగర తత గా ప్ర వరించక పోతే ఎంత ప్ర మాదం వస్త ందో ధ్రర వోపాఖ్యానం మనకి చప్రాసింది.  

తదనంతర్ కాలమందు ధ్రర వుడికి వివ్యహం జరగింది. ‘శిశుమారుడు’ అనే ప్ర జ్ఞప్త్తకి ఒక కుమారి, ప్రరు భర మి. ఆమెను ధ్రర వుడు వివ్యహం 

చేస్కునాిడు. ఆమెయందు దుర వునికి ఇదారు కుమారులు జనిమంచారు. ఒకడిప్రరు వతార్, రండవ వ్యని ప్రరు కలా. తరువ్యత వ్యయుదేవుని 

కుమారి అయిన ‘ఇళ’ ను పెళ్ళీ చేస్కునాిడు. ఆమెయందు ఉతకళ అనే కుమారుడు జనిమంచాడు. వేర్చక కుమారి కూడా జనిమంచింది. 

నిజమునకు ఇవనీి ఆయన పందబోయే ప్దవి అరే్తలు. ఆయన కదలకుండా ధ్రర వ ప్థమైె ఉంటాడు. మిగిలినవి అనీి కదులుతుంటాయి. 

సృషిట  ఉండాలంటే వ్యయువు ఉండాలి. అందుకని వ్యయువు కూతురుని వివ్యహం చేస్కునాిడు. భర మి అంటే కదలుత అని అరి్ం. 

జోాత్తశికరము నందు సూర్ామాన చాందర మానములచేత త్తథులు నక్షతర ంలు బర హామండమునందు కాలమునందు కదులుతూ ఉంటాయి. 

కదులుతుని కాలమునకు కదలని తాను ఆధార్భూతుడై ఉంటాడు. కాలమునకు హదాు ‘వతార్’ – అంటే మనం ఒక సంవతార్మును 

కాలమునకు ముందు ప్ర మాణంగా చపాత ము. అందుకని వతార్ం ఒక హదాు. యుగాంతము అయిపోయిన తర్దేత హదాు కలాము.  

ఉతత ముడిని ఒక యకిుడు సంహరంచాడని తెలుస్కుని ఆగర హించి యుదిానికి బయలుదేర్దడు. ర్థం ఎకిక హిమాలయ పార ంతమునకు వెళ్ళీ 

కుబేరుని సైెనామయిన యకిులో విశేష్మయిన యుదిం చేశాడు. ఆ యుదింలో కొనిి వేలమంది యకిులను చంప్రశాడు. తదుప్ర 

నర్నార్దయణాసత రమును ప్ర యోగించడానికి మంతర మును అనుషా్ఠనం చేస్త నాిడు. ఆ సమయంలో తాతగార్యిన సాేయంభువ మనువు 

కనప్డి ఒకమాట్ చపాాడు. ‘నీవు పందబోయే పావి ఏమిిత? నువుే చేసిన ప్ని ఏమిిత? నీవు ఇటువంిత ప్ని చేయకూడదు. అందుకని 

ఇప్ాితవర్కు నువుే చేసిన సంహార్ము చాలు. ఇప్ాితకయినా నా మాట్ విని నర్నార్దయణాసత రమును ఉప్సంహార్ం చేసి నువుే చేసిన 

సంహార్ము చాలు. ఇప్ాితకయినా నా మాట్ విని నర్నార్దయణాసత రమును ఉప్సంహార్ం చేసి నువుే నీ ధ్నుస్ా ప్కకన పెితట  ర్దజధానికి 

వెళ్ళీపో’ అనాిడు. ధ్రర వుడు తాతగారు చప్పాన మాట్ వినాిడు. 



 

ధ్రర వుడు త్తరగి అంతుఃప్పర్మునకు వెళ్ళీపోతుంటే కుబేరునికి ఈ వ్యరి్ తెలిసింది. తాతగారు చబ్ధతే ఇంత కోప్మును కుబుసం వదిలినటుు  

వదిలేసి ధ్రర వుడు ఇంితకి వెళ్ళీపోతునాిడని తెలుస్కునాిడు. పెదాల మాట్లు విని ప్పలు లు ఎటువంిత వర్ములు పందుతారో చప్పతుంది 

ధ్రర వోపాఖ్యానం. 

కుబేరుడు వచిి ‘నీకు ఎంో కోప్ం వచిిందట్, కొనిి వేలమంది యకిులను సంహరంచావట్. అంతకోప్ంో ఉనాి మావ్యళ్ళీ నీమీద 

కలియబడుతుండగా తాతగారు వచిి ఇంకా యుదిం చేయకు అనేసరకి ఆయన మాట్విని యుదిం మానివేశావు. నీల్పంిత వ్యనిని చూడడం 

నాకు మికికలి సంోష్మును కలిగించింది. నీకు కావలసిన వర్ం కోరుకో ప్ర సాదిసాత ను’ అనాిడు. అప్పాడు ధ్రర వుడు అనాిడు ‘అప్పడు నా 

బుదిిలో చిని వైెకు బాం వచిింది. నేను ఎంో పాప్ప్ప ప్ని చేశాను. అందుకని నీవు నాకు వర్ం ఇసేత  ఏ వర్ం ఇసాత వో తెలుసా! నా బుదిి ర్దతర నక 

ప్గలనక ఏ కాలమునందు కూడా భగవంతుని పాదార్విందముల నుండి విసమర్ణము లేని నామము చప్పతూ తరంచి పోయేట్టువంిత భకిి 

నాకు నిరే్వతుకంగా నీవ్యర్ము చేత కటాకిింప్బడుగాక’ అని అడిగాడు. ఇదీ వాకిి కోరుకోవలసింది. కుబేరుడు సంోష్ముో ఆ వర్మును 

దుర వునకు అనుగర హించాడు. దానిో ధ్రర వుడు అపార్మయిన భకిి సంప్నుిడు అయిపోయాడు. ర్దజామును ప్రపాలించాడు. కుమారుడికి 

ప్టాట భిషేకం చేశాడు. బదరకాశరమమునకు చేర కూరుిని తప్స్ా చేశాడు. ఆ సమయంలో ఒక ఆశిర్ాకర్మయిన సంఘట్న జరగింది. ఒక 

చితర విచితర మయిన విమానం ఒకిత వచిి ఆ ప్ర్ేత శిఖ్ర్ం మీద దిగింది. అందులోంచి ఇదారు ప్పరుష్యలు నడిచి వచాిరు. వ్యరు నీల 

మేఘము వంిత శరీర్ము కలిగినవ్యర శంఖ్చకర గదాప్దమములను ప్టుట కుని తానూ అయిదవ ఏట్ చూసిన శీరమనాిర్దయణుడు ఎల్ప 

ఉంటాడో అటువంిత సేరూప్ములో ఇదారు నడిచి వచాిరు. ధ్రర వుడు వ్యళీను చూసి ఆశిర్ాపోతూ లేచి వ్యళు కి నమసకరంచి మీరు 

ఎవరు? ఎందుకు వచాిరు?’ అని అడిగాడు. అప్పడు వ్యళ్ళీ “మర్చిపోయావ్య! ఐదేండు  వయస్లో నీవు తప్స్ా చేయగా సాేమి వర్ం 

ఇచాిరు. నీ శరీర్ం ప్డిపోయే రోజు వచిింది. ఇప్పాడు నినుి మేము ధ్రర వ మండలమునకు తీస్కువెళాీలి. అందుకని సాేమి నీకోసం 

విమానం ప్ంపారు. మేము విష్యు  పారి్దులము. మీరు విజయం చేసి విమానం ఎకకండి’ అనాిరు. 

అప్పడు ధ్రర వుడు జా్ఞనియై తనే శరీర్మును వదిలిపెటాట డు. మృతుావు శిర్స్ా మీద పాదము పెితట  విమానంలోకి ఎకాకడు. అది లోకములను 



దాిత వెళ్ళీపోోంది. ఆశిర్ాంగా ఆ లోకములనిింిత వంక చూస్త నాిడు. ఆ విమానంలో కూరుిని అనుకునాిడు ‘ఓహోహో ఏమి 

లోకములు! ఇంతమంది ఇనిి బ్రధ్లు ప్డి ప్పణాములు పంది, ప్పణాములు అయిపోయిన తరువ్యత కిర ంద ప్డిపోయి ఇంత అలు రుు  

ప్డిపోతునాిరు. అయిదు నెలలు తప్స్ా చేసేత  నా సాేమి నాకు ఇటువంిత సిిత్తనా ఇచాిరు. పెదా ప్దవి అంటే ఏమో అనుకునాిను. 

ఇప్పాడు తెలుసోత ంది. సప్త రిులు, కశాప్పడు, ధ్ర్మము, అగిిహోతర ము, జోాత్తశికరము త్తరుగుతుని మండలమునకు నేను ధ్రర వ సత ంభమునైె 

వెలుగొందబోతునాిను. ఇంతమంది నా చుటూట  త్తరుగుతూ ప్ర దకిిణం జరుగుతూ ఉంటుంది. నేను నిర్ంతర్ం విష్యు లోక దర్శనం చేసూత  

వుంటాను. ఎంత అదృష్ట వంతుడిని’ అనుకుని ఈ అదృష్ట మునకు కార్ణము ఎవర అని ఆలోచించాడు. ‘దీనికి కార్ణం మా అమమ. ఆనాడు 

మా అమమ ననుి నార్దయణుని గూరి తప్స్ాకు వెళీమని చప్పాంది. ఆమె మాట్ ననుి ఈ సిిత్తకి తీస్కువెళ్ళీంది. కానీ ఆ ప్పచిితలిు  

ఎకకడ ఉనిదో’ అనుకునాిడు మనస్లో. అనుకునే సరకి ఈ విష్యమును పారి్దులు గర హించారు. ‘నినీి సిిత్తకి తీస్కువచిింది కాబటేట  శీర  

మహావిష్యు వు నీకనాి ముందు ఆవిడ విమానం నడుప్మని చపాారు. కిితకీలోంచి బయట్కు చూడు’ అనాిరు. ధ్రర వుడు బయట్కు 

చూశాడు. ముందు విమానంలో దివామైెన తేజోవిర్దజతయై స్నీత వెళ్ళీపోతునిది. ఆవిడ శీరమనాిర్దయణుడి లోకి వెళ్ళీపోయింది. ధ్రర వుడు 

ధ్రర వ మండలమునకు చేరుకొని తదనంతర్ము సాేమివ్యర లోనికి లీనమైె పోయి ప్ర్బర హమము సాయుజా మోక్షమును పందాడు.  

ఇంతిత అదుభతమయిన ఈ ధ్రర వోపాఖ్యానం ఎవరైతే ప్ర్మ భకిిో వింటారో వ్యర్ందరకీ కూడా ఉతత ర్ క్షణం అప్పాడే అకకడే ఆ క్షణంలోనే 

పాప్నాశం జరగి శీరమనాిర్దయణుని అనుగర హం కటాకిింప్బడుతుంది. ఒకవేళ అల్పాయురా్దయంో మృతుావు తరుముకు వస్త ంటే 

మృతుావు ఆగి ఆయురా్దయం కలుగుతుంది. గర హముల వలన ఉదిర కి ఫలితము ర్దబోతుంటే అటువంిత ఫలితములు ఆగిపోయి శుభమును 

పందుతారు, కీరిని ఇస్త ంది. 

3. ప్ృథు చరతర :  

ఒకానొక సమయంలో ఈ దేశమును అంగర్దజు ప్రపాలితూ ఉండేవ్యడు. ఆయన మహా ధారమకుడు. కేవలము ధ్ర్దమనుష్ఠట నము తప్ా ఎనిడు 

అధ్ర్మము చయాని వ్యడు. అటువంిత అంగర్దజు ఒకసార అశేమేధ్యాగం చేస్త నాిడు. ఆ సందర్భంగా దేవతలను అందరని ప్పలిచి 

హవిస్ాలు ఇస్త నాిడు. ఆ రోజులలో సాేహా అంటూ ఆ దేవతలను ప్పలిసేత  ఆ దేవత వచిి ఎదురుగా కూరుిని హవిస్ాను అగిి ముఖ్ంగా 

ప్పచుికుని నోట్లు  వేస్కుని వెళ్ళీవ్యరు. అకకడ ఉనిటువంిత ఋష్యలు మంతర ములో దేవతలను ఆవ్యహన చేస్త నాిరు. ఒకక దేవత 

ర్దలేదు! ఏ దేవతా ర్దకపోతే అంగర్దజు ఆశిర్ాపోయాడు. ‘ఎందుచేత ఇల్ప జరగింది’ అని ఋష్యలను అడిగాడు. 

అప్పడు ఋష్యలు ‘వేదము సేర్పార కట్ము. మా సేర్మునందు దోష్ము లేదు. కానీ వ్యరు ర్దవడం లేదంటే వ్యరు నీయందు అప్ర సనుిలై 

ఉనాిరు. అందుకు నీలో ఏదో దోష్ం ఉంది ఉండాలి. కానీ నీ చరతర ను ప్రశీలిసేత  నీయందు ఎకకడా దోష్ం కనప్డడం లేదు. కాబితట  ఏ దోష్ం 

ఉనిది అని విచార్ణ చేయాలి’ అనాిరు. ఆయనలో గల దోష్ం గురంచి విచార్ణ చేశారు. అంగమహార్దజు అనప్తా దోష్ంో 

బ్రధ్ప్డుతునాిడు. అంటే ఆయనకు సంతానం లేదు. అందుచేత యజాములో ఆయన ఇచిిన హవిస్ాలు తీస్కోవడానికి దేవతలు 

ర్దలేదు. అప్పడు ఋష్యలు ‘నీకు ఇప్పాడు ఉతత ర్క్షణం సంతానం కలగాలి. గతజనమలో నీవు చేసిన పాప్ములు ప్ర త్తబంధ్కంగా ఉండడం వలన 

ఈ జనమలో నీకు సంతానం కలగడం లేదు. ఇప్పాడు ఈ ప్ర త్తబంధ్కమును తీసివేయాలి. అందుకు శీరమనాిర్దయణుడు ప్ర సనుిడు కావ్యలి. 

దానికి మేము యాగం చేసాత ము. ఆ యాగము చేత శీరమహావిష్యు వు తృప్పత  ప్డితే నీకు సంతానం కలుగుతుంది’ అనాిరు. 

అంగమహార్దజు శీర  మహావిష్యు వు పీర త్తకొర్కు యాగం చేశాడు. యాగం పూరి్వగానే అందులోంచి బంగారు వసత రములను ధ్రంచ చితర  

విచితర ములైన మాలలు వేస్కుని చేత్తలో బంగారు కలశమును ప్టుట కుని ఒక ప్పరుష్యడు యజాగుండం లోంచి ఆవిర్భవించాడు. ఆ ప్పరుష్యడు 

‘అంగర్దజ్ఞ, ఈ పాయస పాతర లో వుని పాయసమును నీ ధ్ర్మప్త్తి చేత త్తనిప్పంచు. అప్పడు నీకు అనప్తా దోష్ం పోయి సంతానం 

కలుగుతుంది’ అని చపాాడు. పాయస పాతర  తీస్కువెళ్ళీ భార్ాకి ఇచాిడు. ఆవిడ ప్రరు స్నీథ. ఆవిడ భరి్ృ సంగమము చేతనే 

సంతానమును పందింది. తేజస్ా అంగర్దజు తేజసేా. కానీ ఇప్పాడు అది ప్ర జోతాత్తత ని చేసింది. కార్ణమేమి? ఇనాిళ్ళీ ఎందుకు చేయలేక 

పోయింది? అనగా ప్ర జోతాత్తత ని చయాడానికి వీలు లేనటువంిత సిిత్త పాప్ము ఇనాిళ్ళీ సంతానము కలుగకుండా చేసింది. ఇప్పడు ఆ 

విఘిం పోయింది. కాబితట  ఇప్పడు సంతానం కలగడానికి కావలసిన యోగాత సిదిించింది. కానీ కిేతర  శుదిి జరుగలేదు. కిేతర మునందు దోష్ం 



ఉనిది. ఆమె మృతుావు ప్పత్తర క కావట్ం చేత యాగమునందు ఉదభవించినటువంిత ప్ర జ్ఞప్తా ప్పరుష్యడు ఇచిినటువంిత ప్ర సాదము 

త్తనిప్ాితకీ కుమారుడు వాగర సేభావము కలిగినటువంిత వ్యడు జనిమంచాడు. వ్యనికి ‘వేనుడు’ అని ప్రరు వచిింది.  

జనమతుః వచిిన బుదిి బోధ్కు మార్డం చాల్పకష్ట ం. వేనుడు ప్ర త్తరోజూ నిష్ఠకర్ణంగా వేట్కు వెళ్ళీ కుందేలు ప్పలు ల దగగ ర్నుంచి లేళ్ళీ జంకల 

వర్కు చంప్రసేవ్యడు. ఆ చంప్డంలో అరి్ం లేదు. అతను వేట్నుండి త్తరగి వస్త నిప్పాడు కీర డా మైెదానంలో ఆడుకునే ప్పలు లను చూసేవ్యడు. 

ఆడుకుంటుని ప్పలు లను బడిత ప్పచుికుని వ్యరు చచిిపోయేవర్కు కొటేట వ్యడు. వ్యడు సంోష్ంగా వెళ్ళీపోయేవ్యడు. ఇల్పంిత ప్పలు వ్యడిని 

రోజూ దగగ ర్ కూరోిపెటుట కుని అంగర్దజు ధ్ర్మబోధ్ చేసేవ్యడు. ఈయన అల్ప చప్పతుంటే కొడుకు కనుబొమలు ఎగుర్వేసేవ్యడు. తండిర  ప్ట్ు  

మర్దాద ఉండేది కాదు. మర్ల తెలు వ్యరున లేవడం పాప్కృతాములు చేయడం! ఒకరోజు ర్దత్తర  తండిర  పార ణం విసిగిపోయింది. ఒకరోజు భార్ా, 

కొడుకు నిదర పోతునాిరు. అంగర్దజు మాతర ం నిదర  ప్ట్ట క ‘నా జీవితమునకు ఏమి సారి్కత? నా కొడుకు సతారవరి్న కలిగిన వ్యడై నా 

తరువ్యత సింహానమును అధిషాించి ర్దజాపాలనము చేసి చకకగా నాకు ప్రరు తెచిి నా శరీర్ము ప్డిపోయిన తరువ్యత గయలో శార దిం 

పెటాట లి. అల్ప వ్యడయినా ననుి ఉదిరంచాలి. నాకు ఇంత దుషా్యడు ప్పటాట డు. ఇల్పంిత కొడుకు ఉని నాకు ర్దజాం ఉంటే ఎంత? 

సింహాసనం ఉంటే ఎంత? రోజూ వీడికి చప్పాకునే కనాి ఎకకడికో పోయి ఈశేర్దర్దధ్న చేస్కుని మితట లో కలిసిపోతే మంచిది. అనుకుని 

విర్దగియై అనిి భోగములు కలిగినటువంిత అంతుఃప్పర్మును, భార్ాను, బ్ధడాను విడిచి పెితట  గురువులకు కూడా చప్ాకుండా తానొకకడే 

కాలినడకన నడిచి అర్ణాములోకి వెళ్ళీపోయాడు. మరునాడు అంతుఃప్పర్ంలో ర్దజు కనప్డలేదు. వ్యరు ఆయన తలిు గార్యిన స్నీథో 

మాటాు డి వేనుడికి ప్టాట భిషేకం చేశారు. 

 



వేనుడు ర్దజు అయిన తరువ్యత ప్ర జలకు ఇటు ర్దజు వైెప్పనుండి బ్రధ్ అటు కూర రుల వైెప్పనుండి బ్రధ్. యజియాగాడి కర తువులు లేవు. 

ర్దజు ఈశేరుడు. కాబితట  మీరు యజాం చేసేత  నాకు చయాాలి. నా చితర ప్ట్ములకే ఆర్దధ్న చేయాలి అని వేనుడు ప్ర కితంచాడు. ఇప్పడు 

భూదేవికి కోప్ం వచిింది. ‘వీళ్ళీ తమ కొర్కు మాతర మే త్తంటునాిరు. వీళీకి కృతజాత లేదు. యజాయాగాది కర తువులు లేవు. కాబితట  నేను 

ఓష్ధ్రీశకిిని ఉప్సంహార్ము చేస్త నాిను’ అంది. భూమికి ఓష్ధ్రీ శకిి ఉంటేనే బర తుకుతారు. ఎప్పాడయితే ఓష్ధ్రీశకిి ఉప్సంహార్ం అయిందో 

వెంట్నే వచేి ఫలితం ప్ర త్త వ్యడికి దేశంలో ధ్ర్మం అనిమాట్ నీత్త అనిమాట్ కడుప్పలోకి ప్దారి్ం దొరకినంత సేప్ర ఉంటాయి. అసలు 

త్తనడానికి దొర్కకపోతే భాగవతం చప్పతాను ర్మమనమంటే ఎవర్యినా వసాత ర్ద? ఎవరూ ర్దదు. ఎకకడ చూసినా దేశంలో అసాంఘిక శకిులు 

ప్ర బలిపోయాయి. నేర్ముల సంఖ్ా పెరగిపోయింది. దొంగతనములు పెరగిపోయాయి. 

ఋష్యలు ఈ ప్రసిిత్తని గమనించారు. వ్యరు సర్సేతీ నదీ తీర్ంలో సమావేశం అయాారు. ర్దజాంలోని అప్ాిత దారుణ ప్రసిితులకు కార్ణం 

ఏమిట్ని ఆలోచన చేశారు. మహరిులం అందర్ం వెళ్ళీ వేనుడిో ఒక మాట్ చబుదాం. అతడు మన మాట్విని మారపోతే సంోష్ం. మార్క 

పోతే ఇంకా ఆ ర్దజు ఉండకూడదు కాబితట  మన తప్శశకిి చేత వ్యనిని సంహార్ం చేసేదాాం అనుకోని బయలాేర్దరు. ర్దజుకు ఆశీర్ేచనం చేసి 

ఒకమాట్ చపాారు. ‘ర్దజ్ఞ, నీవు యజాయాగాదులు చేసి ఈ భూమిని ర్కిించాలి. శీరమహావిష్యు వు అనుగర హం పందాలి. ఈశేరుని యందు 

బుదిి మర్లుికో’ అని చపాారు. అప్పడు వేనుడు ‘అసలు వీళీందరూ ఎకకడ ఉంటారు? కనప్డని విష్యు వుకు యజాం 

చయామంటునాిర్ద? ఇంకొకసార నోరు విప్పాతే మీ కుతుత కలు ఎగిత్తపోతాయి’ అనాిడు. 

అప్పడు ఋష్యలు ఇక అతడు మార్దడు అనుకునాిరు. ‘వీనికి బోధ్ అనవసర్ం. వీనవలన మొతత ం ర్దజాం నాశనం అయిపోోంది. వీడు 

ఉండడానికి వీలులేదు.’ అనుకునాిరు. అప్పడు ఋష్యలందరూ కోప్ం తెచుికొని హుంకార్మును చేశారు. అంతే! వేనుడు చచిపోయాడు. 

అహంకార్ం ప్ర బలి ప్ర బలి మహాతుమల జోలికి వెళ్ళీన వ్యరకి చిట్ట చివరకి ఇదే ప్రసిిత్త ఏర్ాడుతుంది. వేనుని తలిు  అయిన స్నీథ గొప్ా 

మంతర శకిి కలిగినది. ఆవిడ దూర్దృషిట ో ఆలోచించింది. తన మంతర శకిిో వెనుది శరీర్మును కాపాడింది. అందుకని ఆశరీర్మునకు అంతేాషిట  

సంసాకర్మును చేయలేదు. ఋష్యలు కొంతకాలం చూశారు. ఇప్పడు నేర్ముల సంఖ్ా ఇంకా పెరగిపోోంది. శికిించే నాథుడు లేదు. అప్పాడు 

ఋష్యలు అనాిరు ‘ఇప్పాడు మనం ఎల్ప అయినా సర్వ ర్దజుకి వంశానిి పెంచాలి. ర్దజు మర్ణించి ఉనాిడు. ఇప్పడు మనం మన 

తప్శశకిిో ర్దజు శరీర్ంలోంచి ర్దజు సంతానమును తీస్కుర్దవ్యలి’ అనుకునాిరు. తప్శశకిి ఉనివ్యరు మూఢులిి మార్ిలేకపోయారు. 

కానీ కిేతర ములేకుండా శరీర్ంలోంచి సంతానమును సృషిట స్త నాిరు కానీ వ్యర వ్యకుకకు వ్యడు మాతర ం మార్లేదు. ఋష్యలు వెళ్ళీ 

మొట్ట మొదట్ ఆయన తొడమీద మథనం చేశారు. అందులోంచి తప్శశకిిో మథనం చేసేత  పాప్ము పైెకి ర్దవడం మొదలు పెితట ంది. అందులోంచి 

బ్రహుకుడు అనబడే ఒక నలు ిత వ్యడు పితట  పితట  కాళ్ళీ పితట  పితట  చేతులు ఎర్ర ిత కళ్ళీ ర్దగి జుటుట ో ప్పటుట కొచాిడు. ‘నేను ఏమి 

చేయాలి’ అని ఋష్యలను అడిగాడు. అప్పడు ఋష్యలు వ్యనివంక చూసి ‘వీడు ర్దజాపాలనము చేయగలిగిన వ్యడు కాలేడు అనుకోని నీవేమీ 

చేయవదాు అనాిరు. ఇప్పడు మర్ల సరయైన ప్పలు వ్యడు ర్దవ్యలి అంటే ఎకకడ మథనం చేదాామా అని ఆలోచిస్త నాిరు. ఈలోగా ఈ 

ప్పలు వ్యడు లేచి మెలు మెలు గా నడుచుకుంటూ అర్ణామునకు వెళ్ళీపోయి అకకడ ఉండే కొండలలో నివసించడం మొదలు పెటాట డు. అతని 

వంశీయులకే ‘నిష్ఠదులు’ అని ప్రరు వచిింది. 

ఇప్పడు ఋష్యలు ‘సాేమీ, ఒక కొడుకు ప్పట్ట డమును మేము అడుగుట్ లేదు. లోకమును ర్కిించగలిగిన కొడుకు కావ్యలని అడుగుతునాిము 

కాబితట  శీరమహావిష్యు వ్య, నీవే నీ అంశ చేత నీ తేజస్ా చేత ఈ బ్రహువులలోంచి బయట్కు ర్ద’ అని బ్రహువులను మథించారు. 

ఆశిర్ాకర్ంగా బ్రహువుల నుండి ఒక అందమయిన ప్పరుష్యడు, ఒక అందమయిన స్త్త ర ప్పటాట రు. ఆ ప్పితట న వ్యర పాదములను చూసేత  

శంఖ్ర్వఖ్, ప్దమర్వఖ్, చకర ర్వఖ్ కనబడాాయి. ‘ఓహో మనం పార రి్న చేసిఅటుు  శీరమనాిర్దయణుడు ఆవిర్భవించాడు. కాబితట  ఇక ర్దజామునకు 

ఇబబందిలేదు’ అనుకునాిరు. ఆ ప్పలు వ్యడికి ప్ృథువు అని ప్రరుపెటాట రు. ఆయన వెంట్నే యౌవనమును సంతరంచుకునాిడు. ఆవిడకు 

‘అరిస్ా’ అని ప్రరు పెటాట రు. ఆయనే ప్ృథు మహార్దజు అయాారు.  

ఆయన విష్యు  అంశో ఋష్యలు మథిసేత  ప్పితట న వ్యడు కనుక ఆయన ర్దజాపాలనం చేయడానికి కావలసిన ఉప్కర్ణములు తమంత తాము 

గబగబ్ర దికాాలకులు ప్టుట కువచాిరు. కుబేరుడు ఆయన కూర్చినుట్కు కావలసిన సింహాసనం తెచాిడు. వరుణుడు గొడుగు తెచాిడు. 



వ్యయువు చామర్ం, ధ్రుమడు మేడలో వేస్కునేందుకు స్గంధ్మాల తీస్కువచాిరు. బర హమగారు వేదమనబడే కవచమును ఇచాిరు. 

సర్సేతీ దేవి మేడలో వేస్కునే హార్మును, పూర్దు ంశలో ఉండే సాేమి శీరమహావిష్యు వు స్దర్శనమును, లకిీమదేవి ఐశేర్ామును, ప్ర్మశివుడు 

దశచందర మనబడే కత్తత ని ఇచాిడు. ఈ కితట  పెట్ట డానికి ఒర్ కావ్యలి. పార్ేతీదేవి శతచందర మనబడే ఒర్ను ఇచిింది. సోముడు గుర్ర మును, 

తేష్ట  ర్థమును, అగిి ధ్నుస్ాను, సూరుాడు బ్రణమును, సముదుర డు శంఖ్మును, ఇచాిడు. సాేమి జనిమంచగానే సమసత  దేవతలు తమ 

శకిులు ధార్పోశారు. ప్ృథు మహార్దజు ప్రపాలన చేయడం కోసం సింహాసనం మీద కూరోిగానే వంధిమాగధ్రలు సోత తర ం చేశారు. అప్పడు 

ప్ృథువు వ్యళు కి బహుమానములను ఇచిి సంోషించాడు. ప్ర జలందరూ ర్దజు దగగ ర్కు వచిి ‘మహానుభావ్య ఇనాిళ్ళీ మాకు 

చప్పాకోవడానికి దికుక ఎవరూ లేరు. ఆకలిో అనిమో ర్దమచందార  అని అలమితంచి పోతునాిము. ఎందుకు అంటే భూమి ఓష్ధ్రీ శకిులు 

అనీి వెనకిక వెళ్ళీపోయాయి. మేము ప్ంట్లు ప్ండిదాామనాి ప్ండడం లేదు. నీవు మమమలిి అనుగర హించవలసినది’ అనాిరు. 

పార్ేతీ దేవి శాకాంబర అయినటుు  వెంట్నే ప్ృథు మహార్దజు తన ధ్నుస్ా ప్టుట కుని ర్థం ఎకిక భూమిని వెంబడించాడు. ‘అసలు ఈ భూమి 

ప్ంట్ ప్ండుతుందా? ప్ండదా? నా బ్రణశకిి చేత ఈ భూమిని భినిం చేసాత ను’ అనాిడు. ప్ృథు మహార్దజు గార ఆగర హమును చూసి 

భయప్డి భూమి గోరూప్మును పంది ప్రుగెడుోంది. ఏ దికుకకి ప్రుగెడితే ఆ దికుకకు ఎదురువచాిడు. అప్పడు గోవు పార ర్థన చేసింది. 

‘సాేమీ నీవే ఒకనాడు యజావర్దహామైె నీ దంష్ట రలో భూమిని పైెకి ఎతాత వు. నీవే ఈ భూమిలోంచి అనిి ర్కములైన శకిులు కలిగ్వ 

అదృష్ట మును నాకు కటాకిించావు. ప్ర జలు ఎవరూ యజాయాగాదులు చయాలేదు. వేనుడు చయావదాని శాసించాడు. ప్ర జలు మానివేశారు. 

యజాయాగాదులు మానడం ఎంతిత ప్ర మాదకర్మో భాగవతం చప్పోంది. అందుకని నేను నా ఓష్ధ్రీ శకిులను గర సించాను(నమలకుండా 

మిర ంగివేయడం). అల్ప గర సించడం వలన ఓష్ధ్రీశకిి లోప్లికి వెళ్ళీ జీర్ు ం అయిపయింది. ఇప్పాడు లేదు. కానీ ఒక లక్షణం ఉంది. నేను 

గోరూప్ంలో త్తరుగుతాను. జీర్ు మయిన శకిి మర్ల పాలరూప్ంలో బయట్కు వస్త ంది. నేను పాలరూప్ంలో ఈ శకిులనీి నీకు ఇవ్యేలి. నువుే 

ర్దజా కిేమము కోరన వ్యడివి కనుక నీకోసం విడిచిపెడతాను. కానీ నీవు వచిి దూడగా నిలబడతానంటే కుదర్దు. ఇప్పడు దూడ రూప్ంలో 

ఎవర్యినా ర్దగలర్ద? దూడగా ఎవరని తీస్కు వసాత వు’ అని అడిగింది. 

అప్పడు ప్ృథు మహార్దజు ‘ఇప్పాడు నీవు చప్పాన మాట్కు చాల్ప సంోష్ం. తలీు , నీకు నమసాకర్ం. నీకు దూడగా సాేయంభువ మనువును 

తీస్కువసాత ను. ఆయన భూమిని చాల్ప గొప్ాగా ప్రపాలించినవ్యడు’ అని చపాాడు. సాేయంభువ మనువు ప్రరు వినగానే భూమాత చాల్ప 

సంోషించింది. సాేయంభువ మనువు దూడగా వచిి ఆ శిర్ములను ఒకకసార కదిపాడు. ఒకకసార లోప్ల ప్రర మ కలిగి ఆ శిర్ములలోంచి 

పాలు కారపోయాయి. ఈ ఓష్ధ్రీశకిిని ప్పతకగలిగిన వ్యడు ఉండాలి. ఎవరు ప్పతకాలి? ప్ృథు మహార్దజు వెళ్ళీ పదుగు దగ్గర్ కూరుినాిడు. 

ఇప్పడు ఓష్ధ్రీశకిులను తటుట కోగలిగిన పాతర  కావ్యలి. తన చేత్తని పాతర గా చేసి రండవ చేత్తో పాలు ప్పత్తకాడు. ఆ పాలను భూమిపైె చల్పు డు. 

వెంట్నే ప్ంట్లు ప్ండాయి. భూమి ససాశాామలం అయిపయింది. 

ఇప్పడు ఆకలి ఎకుకవ ప్ండేట్టువంిత భూమి తకుకవ. అందుకని ప్ృథువు తన ధ్నుస్ాను చేతప్ితట  వంచి ధ్నుస్ా చివర భాగంో కొనిి 

ప్ర్ేతములను ప్డగొితట  భూమిని సమానం చేశారు. అల్ప చేసేసరకి కొనిి వేల ఎకర్ముల భూమి మర్ల వావసాయ యోగామయింది. దీని 

మీదకు వచిి నీరు నిలబడింది. విశేష్మయిన ప్ంట్లు ప్ండాయి. ప్ృథివి మీద ఉనివ్యళ్ళీ అందరూ చాల సంోషించారు. భూమిని ప్ృథు 

మహార్దజు ప్పండితే ‘ప్ృథివీ’ అనే ప్రరు వచిింది. అందుకే జీవితంలో ప్ృథు మహార్దజు గురంచి వినినట్ు యితే మన కోరకలు అనీి 

తీరపోతాయని పెదాలు చప్పతారు. 



 

ప్ృథు మహార్దజు ఎప్పాడయితే ప్పండుకునాిరో దేవతలు అందరూ ప్రుగెతుత కు వచాిరు. ఇందుర డిని దూడగా వదిల్పరు. అమమ వ్యళు కి 

‘వీర్ాము’, ‘ఓజము’, ‘ఋతము’ అనబడేట్టువంిత మూడింితని విడిచిపెితట ంది. 

ర్దక్షస్లు ప్ర హాు దుడిని దూడగా చేస్కొని లోహ పాతర లలో మూడు ర్కముల స్ర్ ప్పండుకునాిరు. గంధ్రుేలు అప్ార్సలు విశాేవస్ని 

దూడగా వదిలి ప్దమంలోకి సౌందర్ామును మధ్రవును ప్పండుకునాిరు. అందుకే ప్దమము అంత సౌందర్ాంగా ఉంటుంది. ప్పతృగణములు 

అర్ాముని దూడగా చేసి ప్చిి మితట  పాతర లో దవామును ప్పండుకునాిరు. సిదిులు కప్పల మహరిని దూడగా చేసి ఆకాశమనే పాతర లోకి సిదిులు 

ప్పండుకునాిరు. అందుకే వ్యళ్ళీ ఆకాశగమనం చేయగలుగుతుంటారు. కింప్పరుష్యలు మయుడిని దూడగా చేసి యోగమనే పాతర లోనికి ధార్ణ 

అనే శకిిని ప్పండుకునాిరు. యక్ష భూత ప్పశాచాది గణములు రుదుర డిని దూడగా చేస్కుని కపాలంలోకి ర్కిమును ప్పండుకునాిరు. పాములు 

తక్షకుడిని దూడగా చస్కొఇ తమ ప్పట్ట లనబడే పాతర లలోకి ‘ప్పరువులు’ ‘ఫలములు’ అనే వ్యితని ప్పండుకునాియి. వృక్షములు తమ 

ప్ట్ట లలోనికి ర్సమును ప్పండుకునాియి. అందుకే మనకి అనిి ర్కముల రుచులు చట్ు నుండే వసాత యి. అవి ఆయా రుచులను కలిగి వుంది 

మనకు ర్సపోష్ణం చేస్త నాియి. అల్ప ప్ృథు మహార్దజు ఆనాడు ఎవేరూ పందనటువంిత విజయమును సాధించి భూమండలమును 

అదుభతముగా ప్రపాలన చేస్త నాిడు. ప్ర జలు అందరూ ప్ర్మ సంోష్ంగా జీవితములను గడుప్పతునాిరు. ఇటువంిత సిిత్తలో ఆయన 

నూరు అశేమేధ్ యాగములు చేయాలి అని సంకలిాంచాడు. బర హామవరి్ము అని సాేయంభువ మనువు ప్రపాలించిన పార ంతమునకు వెళ్ళీ 

‘సర్సేత్త’ ‘తృష్దేత్త’ అనబడే రండు నదుల మధ్ా పార ంతంలో యజాశాల కితట  99 అశేమేధ్ యాగములు చేశాడు. నూర్దవడి చేస్త ండగా 

దేవేందుర డు ఒక విచితర మైెన రూప్ంో పెదా పెదా జట్లు కటుట కుని వచిి ఆ యాగాశేమును ఎతుత కు పోతునాిడు. దానిని అత్తర మహరి 

కనిపెటాట డు. బ్రణం వేసి యాగాశేమును వెనకిక తెమమనాిరు. ప్ృథు మహార్దజు బయలుదేర్దడు. కానీ జట్లు కటుట కుని ఋషి వేష్ధారయై 



ఉని వ్యడిమీద బ్రణం వేయడానికి అనుమానప్డాాడు. అత్తర మహరి అనాిరు ‘గుర్ర మును ఎతుత కు పోతుని వ్యడు ఇందుర డే. నువుే 

నిర్భయంగా అబ్రనం వదిలయిా అనాిడు. బ్రణం వదలడానికి ప్ృథు కుమారుడు సిదిప్డాాడు. ఇందుర డు భయప్డి ఆ రూప్మును, 

అశేమును విడిచిపెితట  పారపోయాడు. ఇందుర డు అప్హరంచిన గుర్ర మును వెనకిక తెచాిడు కాబితట  అతనికి ‘విజతాశుేడు’ అని ప్రరు 

పెటాట రు. 

మర్ల యజాం జరుగుోంది. ఒకరోజు ఇందుర డు తన శకిిో చీకటుు  కమేమట్టుు  చేశాడు. గాఢంధ్కార్ంలో ఉండగా మర్ల యాగాశేమును 

అప్హరంచి తీస్కు వెళ్ళీపోయాడు. ఈసార మర్ల అత్తర  కనిపెటాట డు. ఈసార ఇందుర డు ఖ్టాేంగము చేత్తో ప్టుట కుని దానిమీద ఒక ప్పరర  

బోరు ంచి వెళ్ళీపోతునాిడు. అటువంిత వ్యడు సాధార్ణంగా మాంత్తర క శకిులను కలిగినటువంిత వ్యడు, కొంచం సాధ్న చేసిన వ్యడు అయి 

ఉంటాడు. లేదా బర హమహతాా పాప్ విముకిి కోసం వెడుతుని సాధ్ర ప్పరుష్యడు కూడా అయి ఉంటాడు. కాబితట  అతనిని వధించాల్ప వదాా అని 

ప్ృథువు అనుమాన ప్డుతునాిడు. అప్పడు అత్తర  ‘నీవేమీ బంగ పెటుట కోనవసర్ం లేదు. అతడు ఇందుర డే. బ్రణం వెయవలసింది’ అని 

చపాాడు. ప్ృథువు బ్రణం తీశాడు. అప్పడు ఇందుర డు ఆ రూప్మును, గుర్ర మును అకకడ వదిలిపెితట  పారపోయాడు. ఇందుర డు వదిలిపెితట న 

రూప్మునకు ‘పాఖ్ండరూప్ము’ అని ప్రరు. పాఖ్ండము అంటే పాప్ ఖ్ండము. అందులోంచి పాష్ండులు ప్పటాట రు. వ్యళ్ళీ పైెకి చూడడానికి 

వేదమును అంగీకరంచి యజాయాగాది కర తువులను చేసేవ్యరల్ప కనప్డతారు. కానీ వ్యళ్ళీ వేదం విరుదిమయిన మార్గ ంలో ప్ర యాణిసూత  

ఉంటారు. వ్యళీ వలు  ధ్ర్మం గత్త తప్పాపోతుంది. రండుమారుు  యాగాశేమును అప్హరంచాడనే కోప్ంో ప్ృథువు యజాం పాడయిపోతే పాడై 

పోయిందని లేచి నిలబడి ధ్నుస్ా ప్టుట కుని బ్రణమును సంధించి ఇందుర ని మీదకి వదలడానికి సిదిప్డాాడు. అప్పడు ఋష్యలు ‘నీవు 

యజమానివి. నీవు ఎందుకు బ్రణం వదలడం? నీవు చేస్త ని నూర్వ యజాం పాడుచేశాడు కనుక మా మంతర శకిి చేత ఈ హోమంలో ఇందుర డిని 

పార్వసాత ము’ అనాిరు. 

అప్పడు ఇందుర ని మీద కిాతర  శకిి, తప్శశకిి రండూ కలిసిపోయాయి. అప్పడు చతురుమఖ్ బర హమ గారు ప్రుగెతుత కుంటూ వచాిరు. ఆయన 

అనాిరు ‘మీరదారూ పర్పాటు ప్డాారు మీకింత తప్శశకిి ఉనిది ఇందుర డిని అగిిహోతర ంలో పారయాడానికా! ప్ృథూ నీకింత కిాతర  శకిి వునిది 

ఇందుర డిని బ్రణం వేసి సంహరంచడానికా! మీరు ఇదారు చేసింది పర్బ్రటే’ అనాిరు. అదే సమయానికి ఆశిర్ాకర్ంగా సభలోనికి పూర్దు ంశో 

శీరమహావిష్యు వు వచాిరు. ప్ృథువు సోత తర ం చేసి నమసకరంచాడు. సాేమి గరుడవ్యహనం దిగి ‘ప్ృథూ, ఇప్ాితకి నీవు 99 అశేమేధ్ 

యాగములు చేశావు. ఇంకొకిత చేసేత  ఏమవుతుంది? సంఖ్ా పెరుగుతుంది. ఇల్ప జరగిపోతుంటే ఈ కర్మకు అంతమేమయినా ఉందా? 99 

అశేమేధ్ యాగములు చేసి నీవు ఏమి తెలుస్కునాివు? ఏమీ తెలియలేదు. ఇందుర డు అడాు వచాిడు కాబితట  ఆయనను చంప్ప అవతల 

పార్వసాత ను అంటునాివు. అనగా నీకు దేహాతామభిమానము ఉండిపోయింది. ఇందుర డిని విడిచిపెితట  ఉండి ఉంటే నీవు బర హమజా్ఞనివి అయిపోడువు. 

ఇందుర డి మీద బ్రణం వేయడంలో దేహాతామభిమానంో కిర ందికి జ్ఞరపోయావు. అతడు అల్ప ఎందుకు చేశాడో నీవు గురంచావ్య? నీయందు 

జా్ఞనము కలగాలని అది జరగింది తప్ా ఇందుర డు నీయందు అమర్దాదగా ప్ర వరించలేదు. కానీ అతని చర్ా పైెకి దోష్ంగా కనప్డుోంది. 

ఇందుకని నీవు బ్రణం వెయవలసింది ఇందుర ని మీద కాదు. నేకు బోధ్ చేయడం కోసం ఇందుర డు విడిచిపెితట నటువంిత రూప్ం నుండి అప్పాడే 

పాష్ండులు ప్పితట  పాష్ండ మతవ్యాప్పత  చేతునాిరు. వ్యర మాట్లను విని సంోష్ప్డి పోయి వేలకొదాీ జనం పాష్ండులు అయిపోతునాిరు. 

ఇప్పడు నీవు నీ బ్రణం ప్టుట కుని ఈ పాష్ండ మతమును నాశనం చయిా’ అని చపాాడు. వెంట్నే ప్ృథువు ఇందుర నిో సేిహం చేశాడు. 

ప్ృథు మహార్దజులో ఉని గొప్ాతనం కేవలం భూమిని గోవుగా చేసి ప్పతకడం కాదు. మనకి నవవిధ్ భకిులు ఉనాియి.  

శర వణం కీరి్నం విష్ణు ుః సమర్ణం పాదసేవనం! 

అర్ినం వందనం దాసాం సఖ్ాం ఆతమనివేదనం!! 

ఇందులో అర్ిన భకిికి ప్ృథు మహార్దజు గొప్ావ్యడు. ప్ృథు మహార్దజు జీవితంలో ఈ ఘట్ట ములను వింటే సంతానము లేని వ్యళు కు 

సంతానము కలుగుతుంది. ఇప్పాడు శీరమహా విష్యు వు ‘ప్ృథూ, నీకేమి వర్ం కావ్యలో కోరుకో’ అనాిడు. అడిగితే ప్ృథు మహార్దజు ‘సాేమీ, 

ననుి మర్ల మోహపెడదామని అనుకుంటునాివ్య! నాకందుకు సాేమీ వర్దలు. నాకు అకకర్వు దు. నాకు ఏ వర్ం కావ్యలో తెలుసా! నీ 

పాదార్విందములను గూరి వర్ు న చేసి, నీ గురంచి సోత తర ం చేస్త ంటే, నీ కథలు చప్పతుంటే అల్ప విని పంగి పోయేట్టువంిత సిిత్త నాకు చాలు. 



మోక్షం వసేత  నీలో కలిసిపోవడం వలన మర్ల నాకు ఆ శర వణానందం దొర్కదు. ఈశేరుడి కథలు చప్పతుంటే విని పంగిపోయే అదృష్ట ం ఉండదు. 

అందుకని నాకేమీ వర్ం అకకర్వు దు. నీ కథలు వినగలిగినటువంిత అదృష్ట మును నాకు కలిగించు’ అనాిడు. ఇదీ ప్ృథు మహార్దజు గార 

పూజ్ఞ నిషా్ అంటే. అందుకే మనకి ష్ణడశోప్చార్ములు వచాియి. ఇటువంిత అర్ినను చేశాడు ప్ృథువు. అల్ప అర్ిన చేసేత  ఈశేరుడు 

ఆయనప్ట్ు  విశేష్మయిన ఆనందమును పందాడు. 

ఒకనాడు సతర యాగం చేసి అందరకీ బ్రర హమణుడు ఎల్ప జీవించాలో, క్షత్తర యుడు ఎల్ప జీవించాలో, భూమిని ఎల్ప ర్కిించాలో వ్యర వ్యర 

విధ్రలను గూరి ప్ర సంగం చేశాడు. ఇప్పడు కర్మయందు శుదిి కలిగి భకిికి దార తీసింది. అపార్మైెన భకిి వైెర్దగామునకు దారతీసింది. ఒకరోజు 

సతర యాగం జరుగుతుండగా సనకసనందనాది మహరిులు కిర ందికి దిగారు. మహా ప్పరుష్యలయిన వ్యరు లేచి నడిచి వస్త నిప్పాడు అంత 

తేజస్ా లేనివ్యడు కూరుింటే ఆయురా్దయం తగిగ పోతుంది. పార ణములు తమ తమ సిానములలోంచి లేసాత యి. అందుకని లేచి నిలబడితే అవి 

కుదురుకుంటాయి. అందుకని పెదాలు వచిినప్పడు నిలబడతారు. సనక సనందనాదులు ర్దగానే ప్ృథువు లేచి నిలబడాాడు. వ్యరని 

అరించాడు. వ్యరని ఉచితాసనమున కూరోిబితట  ‘సాేమీ, మేము సంసార్మునందు వుని త్తనాగ రులము. మేము ఎల్ప తరసాత ము? మేము 

తొందర్గా తరంచడానికి ఏదయినా మార్గ ం ఉనిదా? మాకు కృప్ చేయండి’ అని ‘బ్రహామునందు ఒక వాకిి చాల్ప ఐశేర్ావంతుడిల్ప 

కనిప్పంచవచుి. ఒకడు దరదుర డిల్ప కనిప్పంచ వచుి. కానీ అంతర్మునందు ఒకడు ఈశేరుని దృషిట లో గొప్ా ధ్నవంతుడు. వేర్చకడు కితక 

దరదుర డు. ఏకార్ణము చేత’ అని అడిగితె సనక సనందనాదులు ‘ఎవరు మహా ప్పరుష్యడిని ఇంితకి తీస్కువెళ్ళీ ఆత్తథాం ఇచిి గడప్ 

దాితంచి వ్యర పాదములకు వంగి నమసకరంచి తన ఇంితలో వుని తృణమో ప్ణమో వ్యరకి సమరాంచి గృహసిాశరమము సనాాసాశర మమునకు 

భిక్ష పెట్ట డానికి ఉప్యోగిస్త నాిడో అటువంిత వ్యడు ఈశేరుని దృషిట లో అపార్మైెన ఐశేర్ావంతుడు’ అని చపాారు. వ్యళ్ళు  ఇంకా ఇల్ప 

అనాిరు ‘గృహసిాశరమంలో ఉంది చాల్ప కాలం పాప్కర్మల యందు మగుిడై ఈశేరుని వైెప్ప త్తర్గని వ్యడు జీవితం తరంచదానికి 

చేయవలసిన మొట్ట మొదిత ప్ని ఏమిట్ల తెలుసా? భగవంతుని పాదములు ప్ితట  నమసకరంచ గలిగియా నిప్పణత కలిగిన ఒక 

మహాభకిునిో సేహం పెటుట కో. మెలు గా భగవంతునిో అనుబంధ్మును పెంచుకునేల్ప చేసాత రు. అటువంిత వ్యరో కలిసి త్తరగి సంబంధ్ం 

ఏర్ార్చుకుంటే ఆ భకిి కర మంగా నిష్ఠకమ యోగమునకు దారతీసి ఉని ఒకే మితట  ఇనిి పాతర లుగా కనప్డుోందని అనుభవం లోప్ల 

సిదిించి ఆ జా్ఞనమునండు నిలబడిపోయిన తరువ్యత ఘట్ము ప్గిలిపోతే కుండలో వుని ఆకాశము అనంతాకాశంలో కలిసినటుు  నీవు మోక్ష 

ప్దవిని అలంకరసాత వు. స్ఖ్దుుఃఖ్ములను దాిత ఉపాధిని విడిచిపెితట  జా్ఞనముచేత ఈశేరునిలో కలిసిపోతావు. సాయుజాము కలుగుతుంది’ 

అనాిరు. 

సనక సనందనాదుల బోధ్ చేత జా్ఞనమును పందిన వ్యడై కొడుకులకి ర్దజాం ఇచేిసి ఉతత ర్ దికుకకు ప్ర యాణించి ఆశరమ వ్యసం చేసి, తప్స్ా 

చేసి, ఇందిర యములను గెలిచి, అంతామునందు తన గుదసిానమునందు ఉని వ్యయువును ప్రర ర్వప్పంచి పైెకి కదిప్ప ష్ట్ికర భేదనం చేసి తనలో 

వుని ప్ృథివీ తతత ేమును బర హామండములో వుని ప్ృథువికి కలిప్ప జలమును జలమునకు కలిప్ప, ఆకాశమును ఆకాశమునకు కలిప్ప, తనలో 

వుని తేజస్ాను ఊరి్ే ముఖ్ం చేసి ప్పనర్దవృత్తత  ర్హిత విష్యు  సాయుజాము కొర్కు బర హామండమంతా ఆవరంచివుని విష్యు శకిి 

వ్యాప్కతేమునందు కలిప్ప వేశాడు. ఈవిధ్ంగా ప్ృథు మహార్దజు ప్పనర్దవృత్తత  ర్హిత మోక్షమును పందాడు. ప్పమమట్ ఆయన భార్ా 

అరిస్ా వెంట్నే భరి్కి తర్ాణం విడిచి తలసాినం చేసి అగిిహోతర మునందు ప్ర వేశించి శరీర్మును విడిచి పెితట  భరి్ృ ధాానం చేతూ భరి్ ఏ 

లోకమునకు వెళ్ళీపోయాడో ఆవిడ కూడా ఆలోకమునకు వెళ్ళీపోయి ఆయనో పాటు నార్దయణ శకిియందు లీనమయింది.  

ఇంత ప్ర్మ ప్వితర మయిన ఈ ఆఖ్యానమును వినినా చదివినా అతాంత శుభాఫలితం కలుగుతుంది. సంధాావందనం చేయడం మానివేసిన 

వ్యడు కూడా ప్ృథు మహార్దజుగార చరతర  వింటే ఆ దోష్ం నివ్యర్ణ అయి బర హమ వర్ిస్ాను పందుతాడు. క్షత్తర యుడు తనకు ఫల్పనా 

ర్దజాం కావ్యలని ప్ృథు మహార్దజు చరతర  విని యుదిమునకు వెడితే జగతుత నంతితని గెలిచి సార్ేభౌముడు అవుతాడు. వైెశుాడు ప్ృథు 

మహార్దజు చరతర  వింటే అతనికి వ్యాపార్ంలో అనేకమయిన ల్పభములు కలిగి ధ్న సంప్త్తత ని పందుతాడు. ఇతర్ములయిన వ్యరు పెదాలను 

సేవించే తతత ేము ఉనివ్యరు పెదాల అనుగర హమును పంది వ్యర కుటుంబములు వృదిిలోకి వసాత యి. ఏమీ తెలియని వ్యడు కూడా ఇటువంిత 

ప్ృథు చరతర  వింటే సర్ే సిదిులను పంది సర్ే పాప్ములు నశించి శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ పాదార్విందముల యందు భకిిని పంది ఇహమునందు 



పందవలసినవి పంది అంతామునందు మోక్ష సిిత్తని పందడానికి కావలసిన జా్ఞనము వ్యడికి ఈ జనమలో బోధ్ జరగ్వట్టువంిత అదృష్ట మును 

పంది ఆ అరే్తను పందుతునాిడు అని వేదవ్యాస్డు ఈ ప్పర్దణాంతర్గ తం చేసేత  మనమీద అనుగర హంో మహాప్పరుష్యడయిన 

పోతనామాతుాడు ఆంధ్రీర కరంచారు. 

 

4. ప్పర్ంజనోపాఖ్యానం: 

భార్తీయ సంప్ర దాయంలో ఋష్యలు చప్రాతీరు చాల్ప గొప్ాగా ఉంటుంది. తతత ేబోధ్ చేసేట్ప్పాడు కూరోిబితట  తతత ేమును మాతర మే 

చబుతాము అంటే చాల్పమంది అదేమిట్ల చాల్ప భయంకర్ంగా వుంది – ఇదంతా తమకు అందదని అంటారు. అందుకని ఋష్యలు బోధ్ 

చేసేట్ప్పాడు ఆ తతత ేమును కథో కలిప్రసాత రు. నార్దుడు పార చీనబరే అనే మహార్దజుకి ఈ ప్పర్ంజనోపాఖ్యానమును వివరంచాడు. 

పార చీన బరే కేవలము ఈ శరీర్మే శాశేతము అనుకోని, తాను భూమిమీద శాశేతంగా ఉండి పోతాననుకొని తానూ ఎటువంిత మార్గ ములో 

సంపాదించినా తనను అడిగ్వవ్యరు లేరు అనుకోని ఒక ర్కమయిన అజా్ఞనంలో జీవితమును గడిప్రస్త ంటే చాల్ప తొందర్గా అతనికి జా్ఞనోదయం 

కలిాంచడం కోసం మహాతుమడయిన నార్దుడు పార చీన బరేకి చప్పాన కథకే ‘ప్పర్ంజనోపాఖ్యానం’ అని ప్రరు. 

పూర్ేకాలంలో ‘ప్పర్ంజనుడు’ అనబడే ర్దజు ఉండేవ్యడు. ఆయన తాను నివసించడానికి యోగామయిన కోట్, తాను నివసించడానికి 

యోగామయిన ర్దజామును అనేేషిసూత  బర హామండములు అనిిటా త్తరగాడు. కానీ ఆయనకు ఏదీ నచిలేదు. చిట్ట చివర్కు 

హిమవతార్ేతప్ప దకిిణ కొసను ఉనిటువంిత ఒక దుర్గ మును చూశాడు. ‘ఇది చాల్ప బ్రగుంది. నేను ఇందులో ప్ర వేశిసాత ను’ అని 

అనుకునాిడు. అప్పడు అందులోనుంచి చాల్ప అందమయిన యౌవనము అంకురస్త ని ఒక స్త్త ర బయట్కు వచిింది. ఆవిడ బయట్కు 

వస్త ంటే ఆవిడ వెనుక అయిదు తలల పాము ఒకిత బయట్కు వచిింది. ఆవిడ ప్కకన ప్దకొండుమంది కాప్ల్ప కాసే భటులు వచాిరు. 

ఒకొకకకర వెనుక నూరుగ రు చొప్పాన సైెనికులు ఉనాిరు. ఆవిడను చూసి ప్పర్ంజనుడు ‘నీవు ఎవరు?’ అని ప్ర శిించాడు. ప్పర్ంజనుడు 

తాను ఒకకడినే ఉనాినని తనో ఎవరూ లేర్ని అనుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ ఆయన వెనక ‘అవిజా్ఞతుడు’ అనబడే మితుర డు ఉంటాడు. 



అవిజా్ఞతుడు అనగా తెలియబడని వ్యడు అని అరి్ం. ఆయన ఎప్పాడూ ప్పర్ంజనుడి వెనకాతలే ఉంటాడు. కానీ ప్పర్ంజనుడు ఎప్పాడూ 

వెనకిక త్తరగి చూడడు. అటువంిత మితుర డు ఉండగా ప్పర్ంజనుడు ఆ కాంతను ‘నీవు ఎవరు’ అని అడిగాడు. అప్పడు ఆమె ‘ఏమో నాకూ 

తెలియదు. నా తలిు దండుర లవరో నాకు తెలియదు. నేను ప్పితట  బుదిి ఎరగి ఇకకడే వునాిను. ఈ కోట్లో ఉంటూ ఉంటాను. నువుే మంచి 

యౌవనంలో ఉనాివు. నా ప్రరు ‘ప్పర్ంజని’, నీప్రరు ప్పర్ంజనుడు. అందుకని నీవు ఈ కోట్లోనికి ర్ద. వసేత  మనిదార్ం మానుష్మయినటువంిత 

భోగములను అనుభవిదాాము. నూరు సంవతార్ములు నీవు ఇందులో ఉందువు గాని. ఈ కోట్కు ఒక గమమతుత  ఉంది. ఈ కోట్కు తూరుా 

దికుకగా అయిదు దాేర్ములు ఉంటాయి. ఈ అయిదు దాేర్ముల నుండి బయట్కు వెళీవచుి. కానీ బయట్కు వెళ్ళీట్ప్పాడు ఒకొకకక 

కోట్ దాేర్ంలోంచి వెళ్ళీట్ప్పాడు ఒకొకకక మితుర డినే తీస్కువెళాీలి. ఆ మితుర లకు ప్రరుు  ఉంటాయి. వ్యళీోనే బయట్కు వెళాీలి. అల్ప 

ఆ దాేర్ంలోంచి బయట్కు వెడితే ఒక భూమి చేర్తావు. ఆ దేశంలో నీవు విహరంచవచుి మర్ల వెనకిక వచేియవచుి’ అని చప్పాంది. 

ఆయన చాల్ప సంోషించి ఆవిడని వివ్యహం చేస్కునాిడు. వ్యరదారూ కలిసి సంోష్ంగా జీవనం గడుప్పతునాిరు. ప్పర్ంజనుడు అంటే 

ఎవరో కాదు, మనమే. మనకథే అకకడ చప్ాబడింది. ప్పర్ంజనుడు కోట్కోసం వెదుకుతునాిడు. వెత్తకి వెత్తకి దకిిణ దికుకన హిమవత్ 

శృంగమునందు వేర ల్పడుతుని కోట్ను చూశాడు. దకిిణ దికుకన ఊరకి శమశానం ఉంటుంది. అనగా ఎనాత్తకయినా శమశానములో 

చేర్వలసినటువంిత శరీర్ములో ప్ర వేశించడానికి సిదిప్డాాడు. ప్పర్ంజనుడు అకకడికి వెళ్ళు సరకి ఒక అందమయిన మేడ కనిప్పంచింది. ఇకకడ 

మేడగా చప్ాబడినది శరీర్ములో గల తల. శరీర్మునకు పైెన చకకిత ఒక అందమయిన తలకాయ ఉంటుంది. దానిమీద ఉని వెంటుర కలే 

పూలలతలు. చేతులు కాళ్ళీ ఇవనీి అగడత లు. లోప్ల ఉనిటువంిత ఇందిర యములు భోగసిానములు. లోప్ల ర్తిములో కూడిన 

వేదికగా చప్ాబడినది హృదయ సిానము. అకకడ ఈశేరుడు ఉంటాడు. అకకడ ఒక పానుా ఉంది. దానిమీద మనం ర్దత్తర వేళ నిదర పోతాము. 

అనగా ఇందిర యములు మనస్ా బడలిపోయి వెనకిక వెళ్ళీపోయి ఆతమలో ప్ర వేశించి నిదర పోతాయి. అప్పాడు మనకి ఏమీ తెలియని సిిత్త 

ఏర్ాడుతుంది.  

ప్పర్ంజని ఎదురువచిి తనను వివ్యహం చేస్కోనమనిది. అప్పడు ప్పర్ంజనుడు ఆమెను నీవు ఎవరు అని ప్ర శిించాడు. ఆవిడ నాకు 

తెలియదు అంది. ఆవిడ బుదిి. ఆవిడని అయిదు తలల పాము కాపాడుతూ ఉంటుంది. అవే ప్ంచ పార ణములు. పార ణ అపాన వ్యాన ఉదాన 

సమానములనేట్టువంిత అయిదు పార ణములు. ఈవిడో పాటు 11మంది భటులు వచాిరు. వ్యర్వ ప్ంచ జా్ఞనేందిర యములు, ప్ంచ 

కర్వమందిర యములు, మనస్ా. ఈ ప్దకొండింితకి ఒకొకకక దానికి కొనిి వందల వృతుత లు ఉంటాయి. ఈ వృతుత లనీి కలిప్ప వ్యర వెనక వుని 

భటులు. ఇంతమందిో కలిసి ఆవిడ వచిింది. వివ్యహం చేస్కోమనాిడు చేస్కుంది. ఆవిడ ఒక మాట్ చప్పాంది ఈ కోట్కు తూరుా 

దికుకగా అయిదు దాేర్ములు ఉనాియి – అందులోంచి బయట్కు వెళ్ళీట్ప్పాడు మాతర ం నీవు ఒకొకకక సేిహితుడినే ప్టుట కుని వెళాీలి 

అని చప్పాంది.  

మనం అందర్మూ అనుభవించేట్టువంిత స్ఖ్ములే ఈ దాేర్ములు. ప్నులు చేయడానికి మనం అందర్ం దాేర్ంలోంచే కదా బయట్కు 

వెళతాము. జీవుడు కూడా వ్యితలోంచే బయట్కు వెళ్ళీ వ్యాప్కములు చేసూత  ఉంటాడు. తూరుా దికుకన వుని రండు దాేర్ములే ఈ 

రండు కళ్ళీ. ఈ రండు కళీో జీవుడు బయిత ప్ర ప్ంచమును చూసి దానిో సమనేయము అవుతూ ఉంటాడు. ఒకట్వ దాేర్ము ప్రరు 

‘ఖ్దోాత’, రండవ దాేర్ము ప్రరు ‘ఆవిరుమఖ’. అవి ఎంత చితర మయిన ప్రరులో చూడండి. ఈ రండు దాేర్ములలోంచి బయట్కు 

వెళ్ళీట్ప్పాడు ఒకొకక సేిహితుడిో వెళతాడు. ఒకడు ‘దుామంతుర డు’, రండవ వ్యని ప్రరు ‘మితుర డు’. ‘దుా’ అంటే కాంత్త. మితుర డు అంటే 

సూరుాని ప్రరు. మీరు ఈ కళీో లోకమును వెలుతురూ వునిప్పడు మాతర మే చూడగలరు. అందుకని ఈ కంితో ఈ ఇదారు మితుర లను 

ప్టుట కుని ‘విభార జతము’ అనబడే దేశమునకు వెడుతూ ఉంటాడు. వెళ్ళీ ఈ లోకమునంతితని చూసూత  ఉంటాడు. కాబితట  ఇవి రండూ రండు 

దాేర్ములు. 

కిర ందను మరో రండు దాేర్ములు ఉనాియి. వ్యిత ప్రరుు  ‘నళ్ళని’, ‘నాళ్ళని’. ఈరండు దాేర్ముల నుండి బయలుదేరనప్పడు ‘అవధూతుడు’ 

అనే సేిహితుడిో వెడతాడు. ఇకకడ ఇదారు సేిహితులు ఉండరు. అవధూతుడు అంటే అంతటా త్తరుగువ్యడు. వ్యయువు. వ్యయువు అనే 

సేిహితునిో ‘సౌర్భము’ అనే దేశమునకు వెళతాడు. అనగా ఈ ముకుకో వ్యసనలు పీలుసూత  ఉంటాడు. సౌర్భము అంటే వ్యసన. 



ఈవిధ్ంగా అవధూతుని సాయంో నళ్ళని, నాళ్ళని గుండా సౌర్భము అనే దేశమునకు వెళ్ళీ వెనకిక వసూత  ఉంటాడు. మూడవది ఒకటే దాేర్ం. 

దీనిప్రరు ‘వకిము’ నోరు. ఈ దాేర్ంలోంచి బయట్కు వెళ్ళీట్ప్పాడు ఒకసార ఒక సేిహితుడి భుజమీమద చయిా వేసాత డు. ఆయన ప్రరు 

‘ర్సజాుడు’. ఒకోసార బయట్కు వెళ్ళీట్ప్పాడు ర్సజాుడిో వెళీడు. ‘విప్ణుడు’ అనే ఆయనను ప్పలిచి ఆయన భుజమీమద చేయివేసాత డు. 

‘ర్సజాుని’ో వెళ్ళీనప్పాడు ‘బహూదకము’ అనే దేశమునకు వెళతాడు. ‘విప్ణుడి’ో వెళ్ళీనప్పాడు ‘అప్ణము’ అనే దేశమునకు వెడతాడు. 

ర్సజాుడిో వెళీడం అంటే ప్ండుకాయ అనిం ప్పలిగోర్ చకర పంగలి మొదలయినవి నోట్లు  పెటుట కుని రుచిని తెలుస్కొనుట్. విప్ణుడిో 

వెళ్ళీనప్పడు ‘ఆప్ణం’ చేసాత డు. ఆప్ణం చేయడం అంటే మాటాు డడం. ప్నికిమాలినవనీి మాటాు డుతూ ఉంటాడు. ఈశేర్ సంబంధ్మయిన 

విష్యములు తప్ా మిగిలినవి అకకర్వు ని వనీి మాటాు డతాడు.  

కుడిప్కకన దాేర్ం ఉంది. దీనిప్రరు ‘ప్పతృహు’. ఇది కుడిప్కక చవి. ఈ దాేర్ంలోంచి ఒకే సేిహితుడిో బయట్కు వెళాీలి. ఆయన ప్రరు 

‘శృత్తధ్రుడు’. అనగా వేదం. దీనిో వెళ్ళీనప్పడు పాంచాల ర్దజామునకు వెడతాడు. అనగా వేదములో పూర్ేభాగమయిన కర్మలను చేసి 

ఇకకడ స్ఖ్ములను సేర్దగ ది పైెలోకములలో స్ఖ్ములను కోరుతాడు. ప్పణాం అయిపోయాక కిర ందకు ోసేసాత రు. చాల్పకాలమయిన తర్దేత 

ఒక గొప్ా గురువు దొరకితే అప్పాడు మాతర మే ఎడమ చవిదాేర్ం లోంచి బయట్కు వసాత డు. ఇప్పాడు కూడా శుర త్తధ్రుడి మీదనే చేయి 

వేస్కుని బయట్కు వసాత డు. కానీ ఉతత ర్ పాంచాల ర్దజామునకు వెళతాడు. ఉతత ర్ పాంచాల అంటే నివృత్తత  మార్గ . స్ఖ్ములను కోరుకోడు. 

అది వేదము ఉతత ర్ భాగము. అందుకని ఎడమ చవి దాేర్ంలోంచి వెళ్ళీనప్పడు మోక్షమును కోర్తాడు. 

ఆ తర్దేత ఉతత ర్మునుండి వెళ్ళీ దాేర్మునకు ‘దేవహూ’ అని ప్రరు. అల్పగ్వ తూరుాన త్తరగి ఈ కోట్కు కిర ంది భాగంలో ఒక దాేర్ం ఉంది. 

అదే మూతర  దాేర్ం. దాని ప్రరు ‘దుర్మదుడు’ అకకడ మదమును కలిాంచే ఆవేశం ఉంటుంది. ఆ దాేర్ంలోంచి బయట్కు వెళ్ళీనప్పడు 

దుర్మదుని భుజమీమద చయిా వేసి స్ఖ్మనే సామార జామును చేర్తాడు. ఆ సామార జాము ప్రరు ‘గార మికము’ ప్శువులు కూడా పందుతుని 

స్ఖ్మేదో ఆ స్ఖ్మును పందుతునాిడు. అందుకని గార మికమయిన దేశమునకు వెళతాడు.  

ప్డమట్ అనగా వెనకభాగమందు ఒక దాేర్ముంది. అది మలదాేర్ము. దాని ప్రరు ‘లుబికుడు’. అంటే ఉనిదానిని బయట్ పెట్ట ని వ్యడు. 

లోప్లే కూరుిని వుంటుంది. బలవంతంగా ోసేత  బయట్కు వెళ్ళతుంది. అందుకని దానిప్రరు ‘వైెశసము’. అల్ప రండు ర్కములుగా 

వెళ్ళతుంది. జీవుడు నేను వెళీను అని ఈ ప్పర్మును ప్టుట కు కూరుింటాడు. ఇందులోంచి బలవంతంగా తీసేసాత రు. అంత పెచీపెితట  తన 

శరీర్ం మీద భోగముల మీద తన ఐశేర్ాం మీద కాంక్ష పెంచుకుని వ్యడిని తరమి తరమి ఇదే శరీర్ంలో అధోభాగమున ఉని అపానవ్యయు 

మార్గ ం గుండా వెళ్ళీపోతాడు. అల్ప వెళ్ళీపోతే వైెశసము అనే భయంకర్మయిన నర్కంలో యాతర  మొదలుపెడతాడు.  

ఇనిి దాేర్ములు ఉనాియి. ఇవి కాకుండా తన ర్దజామునందు ఎందఱో ప్ర జలు ఉనాిరు. అందులో ఇదారు కళ్ళీలేని వ్యళ్ళీ ఉనాిరు. 

వ్యరు ప్పటుట కో అంధ్రలు. ప్పర్ంజనుడు వ్యరదార భుజముల మీద చేతులు వేసి వ్యళీో కలిసి వెళ్ళతూ ఉంటాడు. ఒకాయన భుజమీమద 

చేయి వేసెత  ఆయన తీస్కువెళ్ళతూ ఉంటాడు. కళ్ళీ లేని వ్యడు. ఆయన నడిప్పసేత  ఈయన నడుసూత  ఉంటాడు. ఆయన ప్రరు ‘దిశసమృత్’. 

ర్ంధ్ర ములు లేనటువంిత కాళ్ళీ గుడాివి. వ్యితని ఎకకడికి వెళీమంటే అకకడికి వెళతాయి. ఇంకొక అంధ్రడి మీద చయిా వేసి వ్యడు చప్పానవి 

చేసూత  ఉంటాడు. చేతులకు కనిములు ఉండవు. వ్యితని ఏమి చయామంటే దానిని చేసూత  ఉంటాయి. అల్ప తాను చేతులో చేసిన 

దుష్కర్మల చేత తానె బంధింప్బడుతూ ఉంటాడు. అందుకని ఇదారు గుడాివ్యళీో త్తరుగుతునాిడు. ఇటువంిత వ్యడు ‘విషూచుడు’ 

అనబడే వ్యడిో అంతుఃప్పర్ంలో భార్దాబ్ధడాలో ఎప్పాడూ స్ఖ్ములను అనుభవిసూత  ఉంటాడు. ఇటువంిత వ్యడు ఒకరోజున గుర్ర ం 

ఎకాకడు. దానికి తన ప్కకన 11మంది సేనాప్తులను పెటుట కునాిడు. ఇవి ప్ది ఇందిర యములు, ఒక మనస్ా. వ్యితకి ఒకటే కళ్ీం. ఒకడే 

సార్ధి. అందుకని ఆ ర్థం ఎకిక తాను చంప్వలసినవి, చంప్కూడని వ్యితని కూడా చంప్రశాడు. అనగా తాను చయావలసిన, చయాకూడనివి 

అయిన ప్నులను చేశాడు. చంప్కూడని వ్యితని చంప్డం వలన అవి అనీి ప్గబితట  ఇనుప్కొముమలు ధ్రంచి కూరుినాియి. అటువంిత 

సిిత్తలో త్తరగి ఇంితకి వచాిడు. భార్ాను చూశాడు. ‘అయోా నినుి విడిచి పెితట  వెళ్ళీపోయాను. బ్రగునాివ్య? అనాిడు. ఆవిడ అలకా 

గృహంలో ఉంది. అనగా మర్ల సాత్తేక బుదిియందు ప్ర వేశించాడు. ఇల్ప ఉండగా కొనాిళీకి ఆవిడ చాల్ప పెదాది అయిపోోందేమోనని 

అనుమానం వచిింది. అనగా మెలిు మెలిు గా బుదిియందు సమృత్త తప్పాోంది. వీడికి అనుమానం ర్దగానే ఒకరోజున సాినం చేసి ‘ఉజేలము’ 



అనే వసత రం కటుట కుని వచిింది. ‘అబోబ, మా ఆవిడకి యౌవనం తర్గడం ఏమిిత’ అనుకునాిడు. మళ్ళీ కౌగలించుకునాిడు. ‘ఉజేలము’ 

అంటే తన బుదిియందు తనకు భార ంత్త. అయినా ‘నా అంతవ్యడిని నేను’ అంటూ ఉంటాడు. 

 



ఇటువంిత సిిత్తలో మెలు మెలు గా ఇల్ప జరుగుతూ వుంటే ‘చండవేగుడు’ అనబడే ఒక గంధ్రుేడు చూశాడు. ఈకోట్ను సాేధ్రీనం చేస్కోవ్యలి 

అని అనుకునాిడు. ఆయన దగగ ర్ మూడువందల అర్వైె మంది మగసైెనాం, మూడు వందల మంది ఆడ సైెనాం ఉనాిరు. ఆడసైెనాం నలు గా, 

మగ సైెనాం తెలు గా ఉంటారు. అనగా ర్దతుర లు నలుప్ప, ప్గళ్ళీ తెలుప్ప. వీళ్ళీ శుకు ప్క్ష కృష్ు  ప్క్షములుగా ఉంటారు. వీళ్ళీ వచిి కోట్ను 

బదాలు గొడదామని చూశారు. ఈలోగా వీళీో పాటు ‘కాలకనా’(కాలసేరూప్మయిన ఈశేరుడు) కలిసింది. ఈ కాలకనా వివ్యహం 

చేస్కోవ్యలి అనుకుంది. ఆవిడను ఎవరూ వివ్యహం చేస్కోవడానికి ఇష్ట  ప్డలేదు. బర హమజా్ఞని కదా ఈయనకు ఏమి బ్రధ్ ఉంటుందని 

ఒకరోజున నార్దుడు కనప్డితే ఆయనను తనను పెళ్ళీ చేస్కొన వలసిందని అడిగింది. అప్పడు ఆయన ‘నీవు నాకు అకకర్వు దు, చేస్కోను’ 

అనాిడు. కాలకనా కాబితట  ఆమె మృతుా రూప్మైె శరీర్మును ప్డగొటేట యగలదు.కానీ నార్దుడిని ఏమీ చేయలేదు. బర హమజా్ఞనం 

ఉనివ్యడిని కాలం ఏమీ చేయలేదు. అందుకని ఆమె నార్దుడికి ఒక శాప్ం ఇచిింది. ‘నువుే ఎకకడా సిిర్ంగా ఉండకుండా మూడు 

లోకములలో త్తరుగుతూ ఉండు’ అని. అప్పడు నార్దుడు ‘నాకు బంగలేదు. నామం చప్పాకుంటూ మూడు లోకములలోనూ త్తరుగుతూ 

ఉంటాను. కానీ ఒకమాట్ చప్పత నాిను విను. నినుి ఎవేరూ పెళ్ళీచేస్కోరు’ అనాిడు.  

తరువ్యత కాలకనా యవనుల నాయకుడు అయిన ‘భయుడి’దగగ ర్కు వెళ్ళీ తనను పెళ్ళీ చేస్కోమంది. అతడు నీవు నా చలు లు వంిత 

దానివి. నేను నినుి పెళ్ళీ చేస్కోకూడదు. నాకు ఒక తముమడు ఉనాిడు. వ్యర ప్రరు ‘ప్ర జేరుడు’ నీవూ వ్యడు కలిసి ఒక ప్ని చేసూత  

ఉండండి. ఆ ప్నిప్రరు ‘దేవగుప్త ము’ చాల్ప ర్హసాం. నీకు భరి్ దొర్కలేదని కదా నీవు బ్రధ్ప్డుతునాివు. ఈ వేళ నుంచి ఊళ్ళీ ఉని 

భరి్లందరూ నీకు భరి్లే. అల్ప నీకు వర్ం ఇస్త నాి. నువుే భార్ావు అయిపోయినటుు  వ్యడికి తెలియదు. నీవు వ్యడిని ఎప్పాడు వెళ్ళీ 

ప్టుట కునే అప్పాడే వ్యడు నీకు భరి్ అయిపోతాడు. నీవు ఎప్పాడు వెళ్ళీ ప్టుట కుంటావో వ్యడికి తెలియదు కాబితట  నీప్రరు ‘జర్’ అని చపాాడు. 

ఇకకడ జర్ అంటే వృదిాప్ాము. వాకిులు తమకు ముసలితనం వచిిందని ఒప్పాకోరు. కానీ జర్ వచిి ప్టేట సింది. ఆమె వెనకాతలే భయుడు 

వసాత డు. భయుడి వెనకాల యవనుల సైెనాం వస్త ంది. యవనులు ర్దవడం అంటే బంగలు, భయములు, వర ణములు, రోగములు ఇవనీి 

బయలుదేర పోవడం! తాను చచిిపోతానేమో నాని బంగ మొదలవుతుంది. ఆఖ్రున భయుని తముమడైన ప్ర జేరుడు వసాత డు. అనగా పెదా 

జేర్ం/పెదా జబుబ. వ్యడు సంధి బంధ్ములు విడగొటేట సాత డు. అల్ప ఊడగొటేట సిన తరువ్యత ఈ ప్పర్ంజనుడు లోప్ల ప్డుకుని ఇంకా భార్ానే 

తలుచుకుంటూ, సేవకులు తెచిినవి త్తంటూ, ఇందులో ఉండిపోతే బ్రవుండునని అంటూ ఉంటాడు. అంటే తమ భార్ాను తలుచుకుంటూ. 

సేవకులు తెచిినవి త్తంటూ, ఇందులో ఉండిపోతే బ్రవుండునని అంటూ ఉంటాడు. అంటే తన భార్ాను తలుచుకుని ఇందిర యములో తాను 

చేసిన ప్నులు గురిు తెచుికుని సంోష్ప్డిపోతూ ఉంటాడు. అంటే ఎవేరకి తెలియని ఒక ర్హసామయిన ప్నిని చేస్త ంది. ఈయనను 

ఆదమర్ప్పంచి నిశశబాంగా కోట్లో నుండి బయట్కు ోసేస్త ంది. అనగా వ్యనికి మృతుావు వచేిసింది. అనిమాట్! మంచం చుటూట  అందరూ 

ఉంటారు. ఎప్పాడు పోయాడో ఎటువైెప్ప నుంచి పోయాడో ఎవరూ చప్ాలేరు. ఈ ప్ని జర్ వలన జరగిపోతుంది. దేవగుప్త ము చేసేస్త ంది. 

ప్ర జేరుడు భయుడు యవనులు జర్ కలిసి దేవగుప్త  కార్ామును నిర్ేహిసాత రు. ఆఖ్రున ప్పర్ంజయుడు బయట్కు వెళ్ళీ పోతునిప్పాడు 

అయిదు ప్డగల పాము బయట్కు వెళ్ళీపోయింది. అంటే పార ణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన సమానములనే అయిదు పార ణములు కూడా 

వెళ్ళీపోయాయి. ఇప్పాడ ఈకోట్ శిధిలం అయిపయింది. ఈ కోట్ అగిిహోతర ంలో ప్డిపోయింది. ఈ విధ్ంగా ప్పర్ంజనుడి కోట్ కాలిపోయింది.  

పార చీన బరే ఈ కథనంతితనీ విని మనుష్యాని జీవితం అంటే ఇల్ప ఉంటుందా అని ఆశిర్ాపోయాడు. ‘ఇప్పడు ఉతత ర్ క్షణం ఏమి చయాాలి” 

అని నార్దుడిని అడిగాడు. అప్పడు నార్దుడు ‘నీవు చేయగలిగింది ఒకకటే. భాగవత సహవ్యసము, భగవంతుని ప్ట్ు  అనుర్కిి ఈ రంితనీ 

పెంచుకో’ అని చపాాడు. ఇది ప్ర్మ ప్వితర మయిన ఆఖ్యానము. ఇది కథారూప్ంలో ఉంటుంది. కానీ గొప్ా ర్హసామును ఆవిష్కరస్త ంది. 

మీరు మీ మనవలను, చిని ప్పలు లను దగగ ర్ కూరోిబటుట కుని ఈ కథను చప్పతే వ్యరకి వేదాంతమునందు ప్ర వేశము లభిస్త ంది. వ్యరలో 

వైెర్దగామునకు బీజములు పాడడం పార ర్ంభమవుతాయి. అంతగొప్ా ఆఖ్యానం. 

ప్ంచమ సకంధ్ము – ప్పర యవర తుని చరతర . 

భగవతకథ అనే దానికి అరి్ం భగవంతుడిని నముమకుని జీవితమును నడుప్పకుని మహా భాగవతుల చరతర . భగవతాంబధ్మైెన కథ కనుక 

దీనికి భాగవతం అని ప్రరు వచిింది. భాగవతం తెలిసి వినినా తెలియక వినినా కేవలం కథా సేరూప్ంగా వినప్డినా జీవితమునకు ఒక గొప్ా 



అదృష్ట మే!  

సాేయంభువ మనువుకు ముగుగ రు కుమారిలు ఇదారు కుమారులు. కుమారులు ప్పర యవర తుడు, ఉతాత నపాదుడు. ప్పర యవర తుడు జనమతుః 

విశేష్మయిన భకిితతారుడు. చినితనంలోనే వైెర్దగా సంప్త్తత ని పందాడు. దీనికి ోడూ బంగారు ప్ళ్ీమునకు గోడ చేరువబ్ధబనటుు  

ఆయనకు నార్ద మహరి గురుతేం లభించింది. నార్ద మహరి ఆయనను గంధ్మాదన ప్ర్ేతం దగగ ర్ ఒక గుహలో కూరోిబితట  జా్ఞనబోధ్ 

చేసూత  ఉండేవ్యడు. ఇంత జా్ఞనమును పంది ఇంత భకిి పంది ఇంత వైెర్దగామును పందినవ్యడు సాేయంభువ మనువు ర్దజామును 

స్త్ేకరంచమంటే స్త్ేకరసాత డా? స్త్ేకరంచడు. ఒకరోజున తండిర గారు వెళ్ళీ కుమారుడిని అడిగాడు. ‘నాయనా, నీకు ప్టాట భిషేకం చేదాాం 

అనుకుంటునాిను. నీ ోడబుితట న వ్యడికి ఇదారకీ సమానంగా ర్దజాం ఇవ్యేలనుకుంటునాిను. నేను ఇంకా ఈ ర్దజభోగములయందు విర్కిి 

చంది వునాిను. తప్స్ాకు వెళ్ళీపోతునాిను. అందుకని నీవు వచిి ర్దజామును స్త్ేకరంచు’ అనాిడు. ఇల్ప మాటాు డడం చాల్ప కష్ట ం. 

కథలో చప్పానంత తేలిక కాదు. అప్పడు ప్పర యవర తుడు ‘నాకు ఈ ప్ర కృత్త సంబంధ్ము, దీని బంధ్నము గురంచి బ్రగా తెలుస్. ఈ 

శరీర్ములోనికి వచిినది బంధ్నములను పెంచుకుని అవిదాయందు కామకోర ధ్ములయందు అరష్డేర్గ ములయందు కూరుకుపోవడానికి 

కాదు. పైెగా నేను ఒకసార ర్దజాం ఏలడం మొదలుపెితట  అంతుఃప్పర్ంలో జీవనం చేయడం పార ర్ంభిసేత  నా అంత నేను తెలియకుండానే గోత్తలో 

ప్డిపోతాను. అందుకని నానిగారూ, నాకు ర్దజాం అకకర్లేదు. నేను ఇల్పగ్వ ఉండి ఈశేరుడిని చేరుకుంటాను. భగవంతుడి గురంచి 

తప్పసాత ను అనాిడు. 

ఈమాట్ వినగానే చతురుమఖ్ బర హమగారు గబగబ్ర కదిలివచాిరు. ఎందుకని వచాిరు అంటే ప్ర జోతాత్తత  చేసి, ర్దజా ప్రపాలన చేసి 

ధ్ర్మమును నిర్ేహించమని సాేయంభువ మనువును బర హమగారు సృషిట ంచారు. ఇప్పడు ఈ ప్పర యవర తుడు ఈశేర్దభిముఖుడై 

వెళ్ళీపోతానంటునాిడు. అప్పడు బర హమగారు ఊరుకునిట్ు యితే ఇదే లోకమున కటుట బ్రటు అయిపోతుంది. గృహసిాశరమమునందు 

ప్ర వేశించడమనే అతాంత ప్ర మాదకర్మయిన చర్ా అని కాబితట  దానియందు ప్ర వేశించర్దదు అని ప్ర జలు భావిసాత రు. అప్పడు వైెదిక 

సంప్ర దాయంలో వివ్యహం అనేది ప్వితర మయిన చర్ాగా భావించబడదు. ఇక వంశోతాత్తత  ఉండదు. అందుకు కదిల్పరు బర హమగారు. ‘నాయనా 

ప్పర యవర తా, సంసార్ములో ప్ర వేశించనని నీ అంతట్ నీవు ఒక నిర్ు యమునకు వస్త నాివు. నీకు, నాకు సమసత  లోకపాలుర్కు బ్రర హమణులకు 

ఎవర వ్యకుక శిరోదార్ామో ఒక ప్ర మాణమేమయినా ఉనిదా? ఇదియే ప్ర మాణము అని చప్ాడానికి వేదమే ప్ర మాణము అయి వుంటుంది. 

ఈశేరుడు లేదని వ్యడిని నాసిత కుడు అనరు. వేదము ప్ర మాణము కాదు అని వ్యడిని నాసిత కుడు అంటారు. అందుకే వేదము కనప్డినా వేద 

ప్ండితుడు కనప్డినా వెంట్నే నమసకరంచాలి. సతాం అంటే మార్నిది, ధ్ర్మం అంటే మారునది. మారపోతుని దానిని ప్టుట కుని మార్ని 

దాంట్లు కి వెళాీలి. ప్ర త్తక్షణం మారపోయే దానిని ధ్ర్మం అని ప్పలుసాత రు. మారుతుని ధ్ర్మమును అనుషా్ఠనం చేయడానికి నీవు ఇప్పాడు 

గృహసిాశరమంలోకి వెళాీలి. వెళ్ళీన తరువ్యత నీకు వచిిన జా్ఞనము సిిర్మయిన జా్ఞనము. అందుకని నీవు అందులోకి ప్ర వేశించు. లేకపోతే నీవు 

ఈశేర్దజాను ఉలు ంఘించిన వ్యడవు అవుతావు. అయితే గృహసిాశరమం లోకి వెళీకుండా కొంతమంది సనాసించిన వ్యళ్ళీ ఉంటారు. వ్యళ్ళీ 

అందరూ తప్పాచేసిన వ్యర్ద అనే సందేహం కలుగవచుి. మహాప్పరుష్యలు అయిన వ్యరకి కొనిి మినహాయింప్పలు ఉంటాయి. అప్పడు 

ఆయన అనాిడు – మహానుభావ్య, మీరు వచిి ఈ మాట్ చపాారు. కాబితట  నేను తప్ాకుండా గృహసిాశరమంలోకి ప్ర వేశించి ర్దజాప్రపాలన 

చేసాత ను అనాిడు. ఇదీ ధ్ర్మం అంటే! పెదాలయిన వ్యరు వచిి చప్పానప్పాడు వ్యర మాట్ వినే లక్షణం ఎవరకీ ఉనిదో వ్యడు బ్రగుప్డతాడు. 

బర హమగారు చప్పాన వ్యకామును విని ప్పర యవర తుడు తగిన భార్ాను చేప్టాట డు. ఆమె విశేకర్మ కుమారి. విశేకర్మ అంటే సాకిాతుత  

శీరమహావిష్యు వే. ఆమె ప్రరు బరేష్మత్త. ఆమెయందు ప్దిమంది కుమారులను, ఊర్జ సేత్త అనే కుమారిను కనాిడు. దీనిచేత ఆయన 

తరంచాడు. ఊర్జ సేత్తని శుకార చారుాల వ్యరకి ఇచిి కనాాదానం చేశాడు. వ్యరరువురకీ దేవయాని అనబడే కుమారి జనిమంచింది. 



 

ప్పర యవర తుడు అంతుఃప్పర్ంలో కూరుిని తాను చేసిన ప్నులనిింితని ఈశేర్దనుగర హాలుగా భావించాడు. ఆయన ఏది చేసినా భగవంతుడిని 

తలుచుకుని చేశాడు. అందువలన గృహసిాశరమంలో ఉని ప్పర యవర తుడు, సంసార్మును వదిలిపెితట  వెళ్ళీ హిమాలయములలో కూరుిని 

కొనిివేల సంవతార్ములు తప్స్ా చేసిన ఒక మహాయోగి ఎంతిత తేజస్ాో కూడిన సిిత్తని పందుతాడో అంతిత సిిత్తని పందేశాడు. 

ఇప్పాడు ఆయనకు ఒక విచితర మయిన కోరక ప్పితట ంది. మేరుప్ర్ేతమునకు ఉతత ర్ దికుకన సూరుాడు ఉనిప్పడు భూమికి దకిిణం దికుక 

చీకితగా ఉంటుంది. సూరుాడు దకిిణ దికుకగా వుంటే ఉతత ర్ం చీకితగా ఉంటుంది. ‘నేను గృహసిాశరమంలో ఉంది ఈశేర్దర్దధ్నము చేసి 

శీరమహావిష్యు వు అనుగర హం చేత ఇంతిత తేజస్ాను పందాను. గృహసిాశరమ గొప్ాతనం ఏమిట్ల శాశేతముగా లోకమునకు తెలిసేట్టుు  

చేయాలి. ఏడు రోజులు ఈ భూమండలమునందు చీకిత లేకుండా చేసాత ను. సూరుాడు ఎంత వేగంో త్తరుగుతాడో అంత వేగంో అలసిపోని 

ర్థమునెకిక అంట్ తేజోవంతమయిన ర్థం మీద, సూరుాడు ఎంత తేజస్ాో ఉంటాడో అంట్ తేజస్ాో, సూరుాడు ఉతత ర్మున వుంటే 

నేను దకిిణమున ఉంటాను. సూరుాడు దకిిణమునకు వచేిసరకి నేను ఉతత ర్మునకు వెళ్ళీపోతాను. అల్ప ఏడురోజులూ అవిశార ంతంగా 

త్తరుగుతాను. చీకిత లేకుండా అప్ర్ సూరుాడనైె త్తరుగుతాను. గృహసిాశరమంలో ఉంది పూజ చేసినవ్యడు ఈ సిిత్తని పందగలడని 



నిరూప్పసాత ను’ అని ర్థం ఎకాకడు. అల్ప ఏడురోజులు మేరువు చుటూట  ప్ర దకిిణం చేశాడు. ఆ ఏడురోజులు బర హామండమునందు చీకిత లేదు.  

ఆయన మేరువును చుితట  ప్ర దకిిణం చేస్త ంటే ఆయన ర్థప్ప జ్ఞడలు ప్డాాయి. ఏడుసారుు  ప్ర దకిిణంలో ఏడు జ్ఞడలలో లోతుగా ప్డిన చారకల 

లోనికి వచిి ఏడు సముదర ములు నిలబడాాయి. అవి – లవణ సముదర ము, ఇకిు సముదర ము, స్ర్ద సముదర ము, దధి సముదర ము, 

మండోదసముదర ము, శుదాోదక సముదర ము, ఘృత సముదర ము. ర్థప్ప గాడికి గాడికి మధ్ాలో ఎతుత గా భూమి నిలబడింది. అటూ ఇటూ 

నీరుండగా మధ్ాలో దీేప్ములు ఏర్ాడాాయి. ఇల్ప సప్త  దీేప్ములు ఏర్ాడాాయి. ఇప్పాడు మనం చప్పాకుంటుని దీేప్ములు అనీి 

ప్పర యవర తుడు త్తరగినప్పడు ఏర్ాడిన దీేప్ములు. ఆవిధ్ంగా ర్థప్ప గాడి మధ్ాలో జంబూ, ప్ు క్ష, శాలమలీ, కుశ, కౌర ంచ, శాక, ప్పష్కర్ 

దీేప్ములు అను ఏడు దీేప్ములు ఏర్ాడాాయి. ఈ దీేప్ముల ప్రరుు  వినినంత మాతర ం చేత పాప్ములు తొలగిపోతాయని పెదాలు చపాత రు.  

ఇంత సాధించిన తర్దేత ఇంకా సంసార్ంలో ఉందామని ప్పర యవర తుడు అనుకోలేదు. ఇక నేను ఇప్ాితవర్కు అనుభవించిన భోగముల వలన 

కలిగిన స్ఖ్ము ఏది ఉనిదో ఆ స్ఖ్ము తాతాకలికము. దేనివలన ఈ స్ఖ్ములు కలిగాయో అది శాశేతము. ధ్ర్దమనుషా్ఠనము వలన 

సతామును తెలుస్కునాిడు. సతామునందు నేను లీనమయిపోతాను అని ప్ర వృత్తత  మార్గ ంలోంచి నివృత్తత  మార్గ ంలోకి వెళ్ళీపోయాడు. 

ఈవిధ్ంగా అర్ణాములకు వెళ్ళీ ఘోర్మయిన తప్మాచరంచి తనలోవుని తేజస్ాను ఈశేర్ తేజస్ాో కలిప్ప మోక్షమును పందాడు. 

బర హమగారు చప్పాన మాట్లను విని వ్యితని మీరు ఆచరంచగలిగితే గృహసిాశరమమునందు మీరు సాధించలేనిది ఏదీ ఉండదు. 

ప్పర యవర తుని పెదాకొడుకు ఆగీిధ్రర దు. అతడు ర్దజామునకు ఆధిప్తాం వహించి ప్రపాలన చేస్త నాిడు. ఈయనకు కూడా వివ్యహం కావలసి 

ఉంది. అందుకని యోగామయిన భార్ాను పందడం కోసమని హిమవతార్ేత పార ంతంలో కూరుిని బర హమగార గూరి తప్స్ా చేశాడు. 

బర హమగారు ఈయన యోగాతాయోగాతలను ప్సిగితట  ఒక అప్ార్సను ప్ంప్పంచాడు. ఆమె ప్రరు ‘పూర్ేచిత్తత ’. పూర్ేచిత్తత  అంటే స్ఖ్మును 

స్ఖ్ముగానే తలుచుకొనుట్. పూర్ేచిత్తత  ఉనిచోట్ మోక్షం ఉండదు. మీరు ఏ సిిత్తలో ఉనాిరు అనే దానికి మీర్వ ఉదాహర్ణ. స్ఖ్ములే 

జా్ఞప్కం ఉంది వ్యనియందే పూనిక ఉనిట్ు యితే మనస్ ఈశేరుడు వైెప్పకి త్తర్గక పోయినట్ు యితే ఆ స్ఖ్ములు స్ఖ్ములు కావనే భావన 

కలగక పోయినట్ు యితే మీరు పూర్ేచిత్తత కి లొంగుతునిటుు  భావించుకోవ్యలి. దానివలన ఫలితం తెలుస్కోవ్యలంటే ఆగీిధ్రర డి చరతర  

వినాలి.  

ఆగీిధ్రర దు ఒక కనాకామణి కొర్కు బర హమగారని గురంచి తప్స్ా చేస్త నాిడు. బర హమగారు వచిి చప్రావర్కు వేచి వుండాలి. కానీ ఈయనకు 

స్ఖ్ము అనిడ అకకడ కనప్డితే చాలు అకకడ మనస్ లగిమవుతుంది. ఆయనకు అదొక అలవ్యటు. కాబితట  ఆయన పూర్ేచిత్తత  గజజ ల 

చప్పాడు వినాిడు. కళ్ళీ విప్పా చూసి ఆమె అంగాంగ వర్ు న చేశాడు. ఆమెో మభాపెటేట  మాట్లు మాటాు డాడు. ఫలితంగా పూర్ేచిత్తత  

లొంగింది. ఆమెో కలిసి చాల్ప సంోష్ంగా కాలం గడుప్పతునాిడు. ఇల్ప గడప్గా గడప్గా ఆయనకీ నాభి, కింప్పరుష్యడు, హరవరిుడు, 

ఇల్పవరిుడు, ర్మాకుడు, హిర్ణమయుడు, కురువు, భర దార శుేవు, కేతుమానుడు అనే తొమమండుగురు కుమారులు జనిమంచారు. వ్యరు 

తొమమండుగురు అత్త బలిషా్మయిన శరీర్ం ఉనివ్యరు. పూర్ేచిత్తత  చాల్పకాలం ఆగీిధ్రర డిో సంసార్ం చేసి ఆఖ్రుకి తన లోకం 

వెళ్ళీపోతానని చప్పా ఈయనను విడిచిపెితట  తన లోకం వెళ్ళీపోయింది. తరువ్యత ఆగీిధ్రర దు పూర్ేచిత్తత  ఎకకడికి వెళ్ళీపోయిందో అకకడికి 

వెళ్ళీపోవడం కోసం అనేక యజాయాగాది కర తువులు చేశాడు. చివర్కు ఆమె వుని లోకమును పందాడు.  

ఇప్పడు ప్పర యవర తునికి ఆగీిదుర డికి ఉని తేడాను ఒకసార గమనించండి. ప్పర యవర తుడు తానూ చేస్త ని ప్ని గురంచి ప్ర శి వేస్కుని భార్ాను 

విడిచిపెితట  తప్స్ాకు వెళాీడు. ఆగీిధ్రర డు పూర్ేచిత్తత  వుని లోకమును పందాడు. ప్పర యవర తుడు ప్పనర్దవృత్తత  ర్హిత శాశేత శివ 

సాయుజామును పందాడు.  

ఆగీిధ్రర డి పెదా కుమారుడు నాభి. ఆయన మేరుదేవి అనబడే ఒక స్త్త రని వివ్యహం చేస్కునాిడు. ఆవిడో కలిసి సంతానమును పందాలి 

అనుకునాిడు. ఆయన అనేక యజాయాగాది కర తువులను చేశాడు. ఆశిర్ాం ఏమిట్ంటే తప్స్ా చేసి కొడుకును పందాడు ఆగీిధ్రర దు. 

యజాము చేసి కొడుకును పందాడు నాభి. నాభి ప్రపాలించాడు కాబితట  ఈయనకు వచిిన ర్దజామును ‘అజనాభము’ అని ప్పలిచారు. 

ఈయన చేసిన యజామునకు సంతసించి శీరమహావిష్యు వు ప్ర తాక్షం అయాారు. ఈ సందర్భంలో అకకడ ఒక ఆశిర్ాకర్మయిన సంఘట్న 

జరగింది. అకకడ యజాం చేస్త ని వ్యళీని ఋత్తేకుకలు అంటారు. శీరమనాిర్దయణ దర్శనం కలుగగానే వ్యర్ందరూ లేచి నిలబడాారు. 



నాభి కూడా లేచి నిలబడి ‘సాేమీ, నీవు ప్ర్దతారుడవు. నేను నినుి ఒక కోరకో ఆర్దధ్న చేసి యజాం చేశారు. నీవు ప్ర తాక్షం అయినప్పడు 

నినుి మోక్షం అడగడం మానివేసి ఒక కొడుకును ప్ర సాదించమని అడగడం ఒక ధ్నికుడిని దోసెడు ఊకను దానం చేయమని అడగడంో 

సమానం. అయినా నేను అదే అడుగుతాను’ అనాిడు. గృహసిాశరమం ప్ట్ు  నాభికి వుని గౌర్వం అటువంితది. తను ఒక కొడుకును కంటే 

తప్ా ప్పతృఋణం నుండి తాను విముకిుడు కాదు. కానీ ఆ కొడుకు తనను ఉదిరంచే కొడుకు కావ్యలి. అటువంిత కొడుకును 

పందాలనుకునాిడు. 

శీరమహావిష్యు వు ‘అల్పాయురా్దయం ఉని ఉతత ముడు కావ్యల్ప లేక దీర్దఘ యురా్దయం ఉని మహాపాప్ప కావ్యల్ప’ అని అడిగాడు. అప్పడు నాభి 

ఒక తెలివైెన ప్ని చేశాడు. నాభి అనాిడు ‘ఈశేర్ద, నాయందు వుని భకిిని నీవే ప్ర చోదనం చేసి నాకు దర్శనం ఇచిి ననుి ఉదిరంచావు. 

ఇంతగా భకిికి లొంగ్వవ్యడివి కాబితట  నినొిక కోరక కోరుతునాిను. నీల్పంిత కొడుకును నాకు ఒకడిని ప్ర సాదించవలసినది అని కోర్దడు. అప్పడు 

శీరమహావిష్యు వు ‘నీవు ఇటువంిత సోత తర ం చేసినందుకు లొంగాలో, ఈ ఋత్తేకుకలు నీవు అల్ప అడుగుతునిప్పాడు తథాస్త  అనినందుకు 

లొంగాలో – ఏమయినా నేను నీకు లొంగవలసిందే. కానీ నేను ఒకటే ఆలోచిస్త నాిను. నేను ముందు నాభి తేనె ఆహార్ంలోంచి నాభిలోనికి 

వెళతాను. నాభి జీర్ు ం చేస్కుని తరువ్యత నాభి వీర్ాకణములను ఆశరయిసాత ను. నాభి తేజస్ాగా నాభిలోంచి నాభి బ్రర్ా అయిన మేరుదేవి 

లోకి వెళతాను. మీరు తథాస్త  అనిందుకు ప్ది నెలలపాటు గర్భసిమునందు అంధ్కార్ంలో ప్డివుంటాను. నాభి కుమారుడనని 

అనిప్పంచుకుని మేరుదేవి కడుప్పలోంచి ప్ర సవమును పంది పైెకి వసాత ను’ అనాిడు. భకిిో కొలిచిన వ్యరకి ఈశేరుడు ఎందుకు లొంగడు! 

ఈమాట్ వినిన తరువ్యత నాభి చాల్ప సంోషించాడు. మేరుదేవి గర్భమును ధ్రంచింది. ‘నలు నివ్యడు’ నేను ప్పడతాను అని వర్ం ఇసేత  తెలు గా 

వచాిడు. అంటే లోకానికి ఏదో జా్ఞనబోధ్ చేయడానికి వచాిడనిమాట్! అనిి ర్ంగులు తెలుప్పలోంచి పైెకి వచిి మర్ల తెలుప్పలోకి 

వెళ్ళీపోతాయి. అనగా సృషిట  ఎందులోంచి వచిి ఎందులోకి వెళ్ళీపోోందో చప్రా మహాజా్ఞనిగా ర్దబోతునాిడు. దానివలన తనను కొడుకుగా 

కావ్యలని అడిగినందుకు పైెన వంశం అంతా తరంచిపోవ్యలి. జా్ఞని ప్పటుట కచేతనే కదా ఏడుతర్దలు తరసాత యి! అందుకని ఇప్పడు తెలు ితవ్యడిగా 

వచాిడు. ఈ ప్పలు వ్యడిని చూసి మురసిపోయి నాభి కొడుకిక ‘ఋష్భుడు’ అని ప్రరు పెటుట కునాిడు.  

ఋష్భుడు బ్రహాపూజ చేసేవ్యడు కాదు. అంతర్మునందు విశేష్మయిన యోగమును అనుసంధానం చేసూత  ఉండేవ్యడు. ఋష్భుడు 

బ్రహాకర్మలు చేయడం లేదని ఇందుర నికి కోప్ం వచిి వరి్ం కురప్పంచడం ఆప్రశాడు. ‘మన ర్దజాంలో వరి్ం ప్డడం లేదు. కిామం వచేిట్టుు  

ఉంది’ అని తండిర  వెళ్ళీ కుమారుని వదా బ్రధ్ప్డాాడు. అప్పడు ఋష్భుడు ఒకనవుే నవిే తన యోగబలంో మేఘములను సృషిట ంచి తన 

ర్దజాం ఎంత వర్కు ఉనిదో అంతవర్కూ వర్శములను కురప్పంచాడు. దానిచేత ఎకకడ చూసినా ప్ంట్లు ప్ండి ససాశాామలమైె పోయి 

నాభి ప్ర్మసంోష్ ప్డేట్టుు గా ఈ ఋష్భుడు ప్ర వరించాడు. ప్ర్మ సంోష్మును పంది ఋష్భుడికి ప్టాట భిషేకం చేసి తప్స్ా 

చేస్కునేట్ందుకు నాభి ఇలుు  విడిచి పెితట  వెళ్ళీపోయాడు. అల్ప వెళ్ళీ తప్స్ా చేసి బర హమమునందు కలిసిపోయాడు. 



 

ఇప్పడు నాభి ఒక కొతత  మార్గ మును ఆవిష్కరంచాడు. ఆయన యజాము గొప్ాతనమును ఆవిష్కరంచాడు. యజాము చేత భకిిచేత 

ప్ర్మేశేరుడిని కితట  ఎల్పగ తన కొడుకుగా తెచుికోవచుినో నిరూప్పంచాడు. గృహసిాశరమంలో ఉనివ్యడు ఏ సిిత్తని పందవచుినో 

తెలియజేశాడు. ఆయన భగవంతుడిని మోక్షం ఇమమని అడగలేదు. ఋష్భుడిని కొడుకుగా పంది వైెర్దగా సంప్త్తత  చేత తాను మోక్షమును 

పందాడు. ఇది నాభి వృతాత ంతము. 

ఋష్భుడు చాల్పకాలం ర్దజాం చేసి వివ్యహం చేస్కునాిడు. తరువ్యత తన కుమారులను ప్పలిచి ర్దజాం అప్ాచప్పా వెళ్ళీపోయే ముందు 

ప్పలు లను ప్పలిచి ఒకమాట్ చపాాడు. ఋష్భుడి చరతర  వింటుని వ్యరకి చదువుచుని వ్యరకి సాకిాతుత గా శీరమహావిష్యు వు అనుగర హం 

కలుగుతుంది అని పెదాలు చప్పతారు. “కుమారుల్పర్ద! కుకక ఎనిి కష్ఠట లు ప్డుోందో అతాంత ప్వితర మయిన ఉపాధిని పందిన మనిషి 

కూడా అనిి కష్ఠట లు ప్డుతునాిడు. దేనివలు నో తెలుసా? కేవలము కామము చేత కష్ట ములు ప్డుతునాిడు. కామము అంటే కేవలము 

స్త్త రప్పరుష్ సంబంధ్మయిన గార మా స్ఖ్ము మాతర మే కాదు. కామము అంటే కోరక. కోరకకు ఒక లక్షణం ఉంటుంది. అది లోప్ల 

అందతేమును ఏర్ారుస్త ంది. మీరు ఒక కోరకకు లొంగినట్ు యితే ఒక ప్రమితమయిన కోరక పెటుట కొని మీ శకిిని దృషిట లో పెటుట కుని 

అకకడవర్కు ప్ర యాణం చేయడం గృహసిాశరమంలో దోష్ం కాదు. కానీ వ్యళీను చూసి వీళీను చూసి అలవికాని కోరకను 

పెంచుకునాిర్నుకోండి ఆ కోరక మిమమలిి బంధిస్త ంది. అప్పడు ధ్ర్మము గాడితప్ావచుి. లేదా ఉండవలసిన దానికనాి అనవసర్మయిన 

దానికి త్తర్గడంలో మీరు చేయవలసిన ఈశేర్దర్దధ్న మీరు వదులుకుంటునాిరు. కాబితట  కోరకలు మిమమలిి మిమమలిి బంధించి వేసి 

కళీలోు  ధూళ్ళ పోసి కనప్డకుండా చేసాత యి. అప్పాడు మనిషి కుకకకనాి హ్నం అయిపోతాడు. అందరచేత ఛీ అనిప్పంచుకుంటావు. 

కామమును అదుప్ప చయిా. మనస్లో ధార్ణ ఉండాలి, పూనిక ఉండాలి. అందుచేత కామన పెరగిపోవడమే బంధ్హేతువు అయిపోతుంది. 



దీనిని విర్గొగ ట్ట దానికి నేను రండు మార్గ ములు చప్పతాను జా్ఞప్కం పెటుట కోండి. అందులో మొదిత తప్ము చయాడం. తప్ము లేక ధాానము 

చయాండి. ఈశేరునియందు భకిిని పెంపందించుకోండి. రండవది సజజ న సాంగతాము. సజజ న సాంగతాము ఒకకటే ఈశేరుని దగగ ర్కు 

తీస్కువెళ్ళతుంది. ప్ర యతిపూర్ేకంగా భగవదభకిులో సేిహం చేసి వ్యళీను గౌర్వించడం నేరుికో. కర మకర మంగా అంతటా ఈశేరుడిని 

చూడడం నేరుికో. ‘నేను, నాది’ అనే భావన విడిచిపెటుట . అని బ్ధడాలకి చప్పా నేను బయలుదేరుతునాిను అని చప్పా బయలుదేర 

వెళ్ళీపోతుంటే ఆయన రూప్మును చూసి ఏమి అందగాడని ప్ర జలంతా మోహమును పందారు. ఆయన మాతర ం మాటాు డకుండా 

వెళ్ళీపోతునాిడు. సాినం లేదు. ఒళీంతా ధూళ్ళ ప్టేట సింది. ఇంతకు పూర్ేం ఋష్భుడిని చూసిన వ్యరు ఇప్పాడు ఆయనను చూసినా 

గురిు ప్ట్ట లేనంతగా మారపోయాడు. అల్ప వెళ్ళీపోయి చాల్ప కాల్పనికి ‘అజగర్వర తము’ అని ఒక చితర మయిన వర తం ప్టాట డు.  

అజగర్ము అంటే కొండచిలువ. కొండచిలువ ఎల్ప భూమిమీద ప్డిపోయి ఉండిపోతుందో అల్ప ఒకచోట్ భూమిమీద ప్డిపోయి ఉండిపోయాడు. 

అతడు పందిన యోగసిదిికి సిదాులనీి ‘అయాా మేము నినుి వరస్త నాిము, స్త్ేకరంచండి’ అని అడిగాయి. నాకీ సిదిులు అకకర్లేదు అని 

వెళ్ళీపమమనాిడు. అల్ప చాల్పకాలం ప్డివుండి ఒకనాడు దకిిణ కర్దు ట్క ర్దష్ట రమునందుని అర్ణామునందు నడుస్త నాిడు. ఆయన అల్ప 

నడిచివెడుతుంటే అకకడ వుని చటుు  ఒకదానిో ఒకిత ర్దపాడి ఒక అగిిహోతర ము బయలుదేరంది. పెదా అగిిజ్ఞేలలు ర్దవడం 

పార ర్ంభించాయి. ఆయన వ్యితవంక చూసూత  నవుేతూ నిలబడాాడు. అవి వచిి అంటుకుంటే శరీర్ం ప్డిపోతుంది అనుకునాిడు. 

యధారి్మునకు అల్ప ఉండడం అంత తేలికకాదు. అందుకే అనాిరు – ఋష్భుడి కథ అస్ర్ సంధ్ావేళ ఎవరు వింటునాిరో వ్యళు కి సమసత  

కామితారి్ములు ఇవేబడతాయి అని చప్ాబడింది. ఆ అగిిహోతర ం శరీర్మును ప్టుట కుంటుంటే నవుేతూ నిలబడాాడు. శరీర్ం 

కాలిపోయింది. తాను ఆతమలో కలిసిపోయాడు. ఋష్భుడు ఇల్ప శరీర్మును వదిలిపెటాట డు అని ర్దజామును ఏలుతుని అర్హన్ అనే ర్దజు 

తెలుస్కునాిడు. తెలుస్కుని ‘మనకు ఒక సతాం తెలిసింది. లోప్ల ఉనిది ఆతామ. ఈ శరీర్ం మనకు కాదు. కాబితట  ఈ ర్దజాంలో వుని 

వ్యళ్ీవరూ సాినం, సంధాావందనం చేయనకకర్లేదు. దేవ్యలయములకు వెళీకకర్లేదు. పూజలు చేయనకకర్ లేదు. బ్రర హమణులను 

గౌర్వించనకకర్లేదు. యజాయాగాదులు చేయనవసర్ం లేదు. ఎప్పాడు ప్డితే అప్పాడు ప్డిపోతారు’ అని చపాాడు. వ్యళీందరూ ఈ 

ప్ర కిరయ మొదలు పెటాట రు. 

అయితే వ్యాస్ల వ్యరు ఇది మహా దోష్ము అనాిరు. ఎందుచేత? ఇది కలియుగ లక్షణము. మీరు ప్ర యతిపూర్ేకంగా జా్ఞనిని 

అనుకరంచర్దదు, అనుకరంచలేరు. మీరు ఎనిడూ అజా్ఞనిని అనుకరంచర్దదు. మీరు కర్మ చయాాలి. అదే మిమమలిి జా్ఞనిని చేస్త ంది. కానీ 

మహాజా్ఞనిని గౌర్వించి వ్యర బోధ్లు విని అటువంిత సిిత్తని పందడానికి భకిిో కూడిన కర్దమచర్ణము చేయాలి. అది వైెర్దగామును ఇచిి 

మిముమలను ఒకనాితకి జా్ఞనిగా నిలబట్ట వచుి. ఇకకడ కొంతమంది పర్ప్డుతుంటారు. అదే అర్హన్ చేసిన భయంకర్ కృతాము. కాబితట  

ఒక మహాప్పరుష్యని జీవిత కథగా దీనిని విని చేతులు ఒగిగ  నమసకరంచాలి. అల్ప చేసేత  మీకు భకిి జా్ఞన వైెర్దగాములు కలిగి మీరు కృష్ు  

పాదములను చేతుకుంటారు. మీకు ఇహమునందు సమసత ము కలుగుతుంది. 

2. భర్తుని చరతర : 

మహానుభావుడయిన ఋష్భుని కుమారుడే భర్తుడు. ఆయన ప్రపాలించాడు కాబటేట  మన దేశమునకు భర్తఖ్ండము అను 

ప్రరువచిింది. ఆయన విశేరూప్పడు అనే ఆయన కుమారి ‘ప్ంచజని’ని వివ్యహం చేస్కుని స్మత్త, ర్దష్ట రభృతుత , స్దర్శనుడు, 

ఆచర్ణుడు, దూమర కేతువు, అను 5గురు బ్ధడాలను కనాిడు. ఆయన భకిి వైెర్దగాములో కొనిి వేల సంవతార్ములు భర్త ఖ్ందమును 

ప్రపాలించాడు. ఆయనల్ప ప్రపాలించిన వ్యరు ఇంకొకరు లేరు కాబితట  భార్తదేశమునకు ‘భర్త ఖ్ండము’ అను ప్రరు వచిింది. 

ఆయన ఒకరోజు అనుకునాిడు “ఇల్ప ఎంతకాలం ర్దజాం చేసాత ను? ఇకకడి నుండి బయలుదేర ప్పలహాశరమమునకు వెళ్ళీపోతాను. అకకడ 

గండకీ నది ప్ర వహిసోత ంది. అకకడ సాలగార మములు దొరుకుతూ ఉంటాయి. నేను అకకడికి వెళ్ళీ తప్స్ా చేసాత ను’ అని బయలుదేర తప్స్ా 

చేయడానికి వెళ్ళీపోయాడు. శీరమనాిర్దయణుని ఆర్దధ్న చేసూత  ఉండేవ్యడు. ఇల్ప ఉండగా ఒకరోజు తెలు వ్యరు జ్ఞమునే 

సూర్ామండల్పంతర్ేరి అయిన నార్దయణ దర్శనము తెలు వ్యరన తరువ్యత జరుగుతుందనే ఉదాేశంో నదీసాినం కొర్కని చీకిత ఉండగానే 

వెళ్ళీ సాినం చేసి నది ఒడాున కూరుిని జప్ం చేస్కుంటునాిరు. ఆ సమయంలో ఒక చితర మయిన సంఘట్న జరగింది. అకకడికి నిండు 



చూల్పలయిన ఒక లేడి ప్రగెతుత కుంటూ వచిింది. ఇంతలో అకకడే అర్ణాంలో సింహం ఒకిత అర్ణాము బర దాలయిపోయేట్టుు  గరజ ంచింది. 

సింహం అరుప్ప విని నిండు గరభణి అయిన లేడి భయప్డిపోయి నీితలోకి దూకేసింది. వెంట్నే దానికి ప్ర సవమైె ఒక లేడిప్పలు  ప్పితట ంది. లేడి 

వర్దలో కొటుట కుపోయింది. దానిని భర్తుడు చూడలేక గబగబ్ర వెళ్ళీ ఆ ప్పలు ను తెచాిడు. అయోా తలిు  మర్ణించిందే అనుకుని ఈ 

లేదిప్పలు ను ఆశరమంలో తనప్కకన పెటుట కునాిడు. మెలు మెలు గా దానికి లేత గడాిప్ర్కలు త్తనిప్పంచడం కొదాిగా పాలుప్ట్ట డం దానిని ప్పలో, 

సింహమో వచిి త్తనేస్త ందని ఎవరకీ దొర్కకుండా ఆశరమంలో తలుప్పలు వేసి ప్డుకోబట్ట డం చేసేవ్యడు. ఎప్పాడూ లేడిప్పలు  గురంచి ఆలోచిసూత  

ఉండేవ్యడు. జప్ం మొదలు పెటేట వ్యడు. అమోమ, నేను ఎకాకేసేప్ప కళ్ళీ మూస్కుంటే ఈ లేడి ఎకకడికయినా వెళ్ళీపోతుందేమో ఏ ప్పలో 

దానిని త్తనేస్త ందేమోనని దానిని చూస్కుంటూ ఉండేవ్యడు. ర్దనుర్దను ఆయన దేనికోసం తప్స్ాకు వచాిడో అది మర్చిపోయి లేడిప్పలు ను 

సాకడంలో ప్డిపోయాడు.  

భర్తునికి అంతాకాలం సమీప్పంచింది. పార ణం పోోంది. కానీ మనస్ాలో మాతర ం అయోా నేను చచిిపోతునాిను. నా లేడి 

ఏమయిపోతుందోనని ఆ లేడివంక చూసూత  కనుిల నీరు పెటుట కుని ఆ లేడినే సమర్ణ చేసూత  పార ణం వదిలేశాడు. ఈశేరుడికి ర్దగదేేష్ములు 

ఉండవు. ఆఖ్ర సమర్ణ లేడిమీద ఉండిపోయింది కాబితట  లేడిగా ప్పనర్జ నమను ఇచాిరు. ‘అయోా, నేను లేడిని ప్టుట కోవడం వలన కదా నాకీ 

సంగం వచిింది. అసలు నేను ఎవరనీ ముటుట కొని’ అని వర తం పెటుట కునాిడు. ప్చిగడాి త్తంటే దానిమీద వుని కిరములు చచిిపోతాయని ఆ 

లేడి (భర్తుడు) ఎందుగడాిని మాతర మే త్తనేది. అంత విచితర మయిన వర తం పెటుట కుని పూర్ేజనమలో ఎకకడ పార ణం విదిచాడో ఆ 

ప్పలహాశరమమునకు వచాిడు. ఆ లేడి లోప్ల ఎప్పాడూ నార్దయణ సమర్ణం చేస్కుంటూ అల్ప ఎండుటాకులు ఎండుగడాి త్తంటూ 

జీవితమును గడిప్ప అంతామునందు భగవంతుడినే సమరసూత  శరీర్ం విడిచిపెితట ంది. కానీ మోక్షం పందడానికి మర్ల మనుష్ా శరీర్ంలోకి 

ర్దవ్యలి. ఈసార అంగీర్స్డనే ఒక బర హమజా్ఞని కడుప్పన ప్పటాట డు. 



 

భర్తుడు ఈసార అంగీర్స్డనే ఒక బర హమజా్ఞని కడుప్పన ప్పటాట డు. ఆయన ఉత్తత న తరువ్యత కొంతకాలం అయింది. ఆయనకు ఉప్నయనం 

చేశారు. తరువ్యత ఆయనకు మనస్ాలో ఒక భావన ఉండిపోయింది. ‘అప్పాడు ప్పలహాశరమానికి వెళాు ను. లేడిమీద భార ంత్త పెటుట కుని లేడిని 

అయాాను. ఎల్పగోల్పగ కష్ట ప్డి మనస్లో భగవంతుడిని పెటుట కుని లేడిని వదిలి ఇప్పడు ఈ బర హమజా్ఞని కడుప్పనా ప్పటాట ను. ఇప్పాడు కానీ 

నేను గాయత్తర ని చేయడం, ఈయన చప్పాన మంతర ములనీి నేరుికుంటే నాకు వివ్యహం చేసాత నని నాకు పెళ్ళీ చేసి ననుి సంసార్ంలో పెడితే 

రోప్ప పదాుని నాకు ప్పలు లు ప్పడితే మర్ల భర ష్యట డనయిపోయి మర్ల ఎటు జ్ఞరపోతానో! అందుకని నేనెవరో ఎవరకీ తెలియకుండా ఉంటాను. 

నేనొక వెరర వ్యని వల వుంటే నాకు ప్పలు  నిచేివ్యడవడు ఉంటాడు?’ అని నిర్ు యించుకుణి వెరర వ్యడిల్ప అల్ప కూరుిని ఉండేవ్యడు. ఇంతలో 

ఆయన దుర్దృష్ట వశాతుత  తండిర  మర్ణించాడు. తలిు  సహగమనం చేసింది. సవత్త బ్ధడాలయిన అనిదముమలు “వీడికేమి వచుి. వీడికి శాసత రం 

ఏమిిత! వేడిని గొడు శాల దగగ ర్ కూరోిబట్ట ండి. పల్పనికి ప్ంప్పంచండి. ఆ ప్నులనీి చూస్త ంటాడు అని అతనిని ఒర్వయ్ ప్రద ఎతత ర్ద 



అనేవ్యరు. ఎతేత వ్యడు. పాసిపోయిన అనిం పెడితే మారుమాటాు డకుండా అదే త్తనేవ్యడు. ‘సర్ేం బర హమమయం జగత్’ అని బర హమమునందు 

మనస్ా కుదురుికుని ఉండిపోయాడు. ఒకరోజు అనిదముమలు ‘నువుే పల్పనికి వెళ్ళీ ప్ంట్ని కాప్ల్ప కాయర్ద” అనాిరు. ఆయన పలం 

వెళ్ళీ మంచను ఎకిక వీర్దసనం వేస్కుని కూరుినాిడు.  

లోకమునందు కొంతమంది చితర విచితర మయిన ప్ర వృతుత లు ఉనివ్యళ్ళీ ఉంటారు. ప్పలు లు లేని ఒక వాకిి కాళ్ళకా దేవికి మంచి అవయవ 

హ్నతేం లేని వాకిిని బలి ఇసేత  ప్పలు లు ప్పడతారు అనుకుని వీడవడో బ్రగానే ఉనాిడు. మాట్ కూడా మాటాు డడం లేదు వీడిని తీస్కుపోదాం 

అని వెళ్ళీ తాళ్ళీ వేసి కడుతునాిరు. బర హమజా్ఞనుల జోలికి వెళ్ళతే లేనిపోని ప్ర మాదములు వసాత యి. చకకగా కితట ంచేస్కునాిడు. ప్ద 

అనాిరు. వెళ్ళీపోయాడు. ఆలయానికి తీస్కుని వెళాీరు. ఏదో పెటాట రు. త్తనేశాడు. తరువ్యత వంగు, నరకేసాత ము అనాిరు. వంగాడు. 

కత్తత యందు బర హమము, నరకేసేవ్యరయందు బర హమం. అంతటా బర హమమును చూసి తలవంచాడు. వెంట్నే కాళ్ళకాదేవి విగర హంలోంచి బయట్కు 

వచిి ‘ఆయన బర హమజా్ఞని, మహానుభావుడు. అంతటా ఈశేర్ దర్శనం చేస్త నివ్యడు. ఆయన మీదనా మీరు కత్తత  ఎతుత తారు అని కత్తత  తీసి 

ఆ వచిినవ్యర శిర్స్లనీి నరకేసి ఆవిడ తాండవం చేసింది. ఆయన మాతర ం సంోష్ంగా చూసి నవుేతూ సోత తర ం చేశాడు. బర హమమే అనుకుని 

ఒక నమసాకర్ం పెటుట కుని మర్ల త్తరగి వచేిస్త నాిడు. అల్ప వచేిస్త ంటే సింధ్రదేశప్ప ర్దజు ర్హూగణుడు (ర్దహుగణుడు) ఇకిుమతీ 

నదీతీర్ంలో వుని కప్పల మహరి దగగ ర్ తపోప్దేశం కోసమని వెళ్ళతునాిడు. బోయీలు ప్లు కిని మోస్త నాిరు. అందులో ఒక బోయీకి 

అలసట్ వచిింది. వ్యడిని అకకడ వదిలేశారు. నాలుగో బోయీ కోసం చూస్త ంటే ఈయన కనప్డాాడు. మంచి దృఢకాయుడై ఉనాిడు. 

ఈయనను తీస్కుర్ండి ప్లు కీ మోసాత డు అనాిరు. 

బ్రగా పడుగయిన వ్యడు ప్లు కీ ప్టుట కుంటే ఒక ఇబబంది ఉంటుంది. ఈయన ప్లు కీ మోస్త నాిడు. అంతటా బర హమమును చూసూత  ఆనంద 

ప్డిపోవడంలో ఒకొకకకసార ఈశేర్ తేజస్ా జా్ఞప్కానికి వచిి అడుగులు తడబదేవి. అటువంట్ప్పాడు ఎతుత  ప్లు ములకు లోనయి ప్లు కీ 

లోప్ల కూరుిని ర్దజుగార తల ప్లు కి అంచుకు గితట గా తగిలేది. ఆయన రండుమూడు మాట్లు చూసి ‘ఎందుకుర్ద అల్ప ఎగిరగిర 

ప్డుతునాిరు. ఒంితమీద తెలివి ఉందా’ అని అడిగారు. వ్యళ్ళీ ‘అయాా, మాతప్పా కాదు. కొతత  బోయీ సరగా లేదు. వీడి ఇష్ట ం వచిినటుు  

నడుస్త నాిడు’ అనాిరు. ర్దజుగారకి చాల్ప కోప్ం వచిి ఆ బోయీవంక చూసి ప్రహాసమాడాడు. మోస్త ని వ్యడు బర హమజా్ఞని. 

అనిిితకనాి ప్ర మాదం బర హమజా్ఞనిో ప్రహాసం ఆడడం. ర్దజుగారు ప్లు కి తేర్ద తప్పాంచి కిర ందికి చూసి ‘త్తనిగా నిందించకుండా 

ప్రహాసపూర్ేకమయిన నింద చేశాడు. అల్ప చేసేత  ఆయన ఏమీ మారు మాటాు డకుండా ఇంకొక నవుే నవిే మళ్ళీ వెళ్ళీపోతునాిడు. తాను 

అనిి మాట్లు అనాిడు కాబ్రితట  జ్ఞగర తత గా మోసాత డని ర్దజు అనుకునాిడు. ఈయన మర్ల బర హమమునందు ర్మించిపోతూ మళ్ళీ దూకాడు 

ఎందుకో. మళ్ళీ ర్దజుగార బుర్ర  ఠంగుమని తగిలింది. అప్పడు ర్దజు ‘ఒర్వయ్ నువుే ఒళ్ళీ దగగ ర్ పెటుట కుని మోస్త నిటుు  నాకు కనప్డడం 

లేదు. నినుి ర్దజ దండనము చేత నా మార్గ ములోనికి త్తప్రా అవసర్ము నాకు కనప్డుోంది. ప్లకవేమిిత?’ అనాిడు. ఇప్ాితవర్కు 

ప్పితట న తరువ్యత భర్తుడు మాటాు డలేదు. ఇప్పాడు ఆయన మాటాు డడం మొదలు పెటాట డు. ‘ర్దజ్ఞ, నువుే మాటాు డింది నిజమే. నువుే 

ఎవరకి శిక్ష వేసాత వు? ఈ దేహమునకు శిక్ష వేసాత ను అంటునాివు. ఈ దేహం నేను కాదు. నేను ఆతమని అని ఉనివ్యడిని నేను. ఇది నీ మాయని 

నీ అజా్ఞనానిి బయట్పెడుోంది’ అనాిడు. 

ఈమాట్ వినగానే ర్దజు ఆశిర్ాపోయాడు. ‘అయాబ్రబోయ్ మోస్త ని వ్యడవడో సామానుాడు కాదు. ఒక బర హమజా్ఞని మాటాు డుతునాిడు’ 

అని ప్లు కి ఆప్మని గభాలున కిర ందికి దూకి ఆయనవంక చూసెత  గురిు ప్ట్ట డానికి యజాోప్వీతం ఒకకటే కనప్డింది. ఆయన పాదముల మీద 

ప్డి నమసకరంచాడు. అయాా! ననుి ప్రీక్ష చేయడానికి బహుశుః కప్పలుడే ఇల్ప వచాిడని నేను అనుకుంటునాిను. మీరు ఎవరు? నిజం 

చప్ాండి. మీవంిత బ్రర హమణులు జోలికి నేను ర్దను. మీమాట్లు ననుి చాల్ప సంోష్ పెటాట యి. నాకొకక మాట్ చప్ాండి. లేనిది ఎల్ప 

కనప్డుోంది? ’ అని క్షమాప్ణ చప్పా ఆయన కాళీమీద ప్డాాడు ర్దజు. అప్పడు భర్తుడు నవిే ‘ర్దజ్ఞ, నువుే ఉప్దేశం పందడానికి 

అరే్త పందావు. అందుకని చప్పతునాిను. ‘నేను’ అనబడే ప్దారి్ము ఈ కనుిల చేత చూడలేనిది కాదు. ఈ కనుిలకు కనప్డుతుంది. 

దీనిని త్తర్సకరంచక పోతే ఏది కనప్డుోందో అది సతామని నిలబడిపోయిన వ్యడివే. ఇప్పాడు ఇంకా నీకు బోధ్ ఎందుకు? ఈ నేతార నికి 

మూడిిత వలన అనేకము కనప్డతాయి. అవి కాలము బుదిి నామములు. రూప్ము ఉంటే నామము ఉంటుంది. నామము ఉంటే రూప్ము 



ఉంటుంది. నామము రూప్ము రండూ లేకపోయినట్ు యితే మాయ పోయినటుు  అవుతుంది. రూప్ము చేత నామము మార్దు. నామము 

రూప్ము చేత మార్వలసిన అవసర్ం లేదు. కానీ ఈ రండూ అశాశేతమే. నామము, రూప్ము రండూ అబదిమే. నామ రూప్ములుగా 

కాలగత్తయందు బుదిిచేత త్తర్సకరంప్బడుతుంది. మాంస నేతర ముచేత మగిము చేయబడుతుంది. అది నీవు తెలుస్కుంటే ఇప్పాడు నేను 

చప్పతాను. ఒకకమాటు ఆలోచించు. ఇది ప్ృథివి. ఈ భూమిమీద నా చర్ణములు ప్ృథివి. నా చర్ణముల మీద నా కాళ్ళీ ప్ృథివి. ఇవనీి 

ప్ృథివీ వికార్ములే. ఈ మాతర ం వికార్మునకు నీవు ఒక ప్రరు పెటుట కునాివు. ‘నేను మహార్దజును – వ్యడు బోయీ’ అనుకుంటూ ననుి 

నిందించి మాటాు డుతునాివు. కానీ నీవు మాటాు డడానికి ఆధార్మయిన ఆతామ, నాలో వుని ఆతామ ఒకకటే. రండూ రండు శరీర్ములను 

ధ్రంచాయి. ఈ రండూ నామరూప్ముల చేత గురించ బడుతునాియి. కానీ ఇవి మాయ. వీితకి అసిత తేం లేదు. లోప్ల ఉనిదే శాశేతం. 

ర్దజ్ఞ నువుే ఇది తెలుస్కుంటే సతాం తెలుస్కునిటేు . నీకు తతత ేం అరి్ం అయిపయింది. కానీ సంసార్ం అనే అడవి దీనిని అరి్ం కాకుండా 

చేస్త ంది. అకకడ బందుతేములనే ోడేళ్ళీ ఉంటాయి. అవి మేకల వెంట్ తరుముకు వచిినటుు  వసాత యి. ప్ర త్తవ్యని ఇంట్లు  ఈగలు 

ఉంటాయి. పమమంటే పోవు. వ్యితని ోలుకు త్తని బతుకుతూ ఉంటారు. అల్పగ్వ ప్పలు లు భార్ా వెంబడించి ఉండనే ఉంటారు. కామన 

పోయినటుు  ఉంటుంది. మళ్ళీ వచిి చేతుతుంది. ర్దజ్ఞ, వావసాయం బ్రగా చయాాలని ఆనుకుని వ్యడు కలుప్ప మొకకని కత్తత రసేత  సరపోదు. 

మళ్ళీ మొకక పెరగిపోతుంది. మొదట్ంట్ తీసి బయట్పార్వసి ఎండిపోయిన తరువ్యత తగులబట్టట యాాలి. తరంచాలనుకునివ్యడు కామనను 

ముందు గలవ్యలి.  

అల్ప గెలవలేకపోతే ఏమవుతుంది? అడవిలో వెళ్ళతుండగా నినుి చూసి ఆరుగురు దొంగలు వెంట్ ప్డతారు. ఆ ఆరుగురు ఎకకడో లేరు. 

ఇకకడే ఉనాిరు. అయిదు ఇందిర యములు, మనస్ా – ఈ ఆరుగురు లోప్ల కూరుిని ఇంత జా్ఞనం కలిగినా, ఇంత ధ్ర్మం కలిగినా ఎతుత కు 

పోతారు. నువుే ప్త్తతుడవు అయిపోయి ప్తనం అయిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్పడుతూ ఉండడం శరీర్ంలోకి వెడుతూ ఉండడం, ఇది ‘నేను’ 

అనుకోవడం దీని అనుబంధ్ములో మగిం అయిపోవడం ఈశేరుడిని తెలుస్కోవడం. అల్ప భర మణం త్తరుగుతూనే ఉంటావు. ర్దజ్ఞ, 

ఏనాడు నీ జా్ఞన నేతర ం విచుికుంటుందో ఆనాడు భాగవతుల పాదసేవ చేసాత వు. వ్యర పాదముల మీద ప్డతావు. బర హ్మ జా్ఞనమును 

పందుతావు. భకిిో ఉంటావు. కర్దమ చర్ణమును చేసి వైెర్దగామును పందుతావు. అదే మనిషి పందవలసిన సిిత్త. అని ఆనాడు 

మహానుభావుడు భర్తుడు చబ్ధతే ర్హూగణుడు విని వైెర్దగామును పంది కప్పల మహరి దగగ ర్ పూర్ు  సిదిాంతమును తెలుస్కునాిడు 

భర్తుడు మోక్షమును పందాడు.  

ఇల్ప ఎంోమంది ఒక చిని పర్పాటుకి ఎనోి జనమలను ఎతత వలసి ఉంటుంది. మనిషి సాధ్న విష్యంలో ఎంో జ్ఞగర తత గా ఉండాలి. 

అర్ణామునకు వెళ్ళతే మోక్షం వచేిస్త ందని అనుకోవడం చాల్ప అమాయకతేం. ఇంట్లు  ఉండి ప్పర యవర తుడు మోక్షం పందాడు. ఇంట్లు  ఉండి 

నాభి మోక్షం పందాడు. అంత వైెర్దగాంో అంతుఃప్పర్ంలోంచి బయట్కు వెళ్ళీ ఋష్భుడు మోక్షమును పందాడు. ఇంట్లు  ఉంటే ననేిదో 

ప్టేట స్కుందని భయప్డిపోయి అర్ణాము వెళ్ళీ మూడు జనమలు ఎితట  మోక్షం పందాడు భర్తుడు. కాబితట  నినుి పాడుచేసేది ఇలుు  కాదు. 

నీలోప్ల వుని మనస్. అందుకే ఆధ్రనిక కవి ఒకమాట్ అనాిరు. 

“తలనీల్పలు అసత మానం ఇచేిసేత  ఎంతకని సరపోతుంది? మళ్ళీ ప్పటేట స్త నాియి పాపాలు. పాపాలకు నిలయమయిన మనస్ాను ప్ర కిాళన 

చేయాలి. నీ మనసేా నీ ఉనిత్తకి గాని, ప్తనమునకు గాని కార్ణము అవుోంది అని ఒక అదుభతమయిన విష్యానిి నలుగుర యందు 

నాలుగు విష్యములను ప్ర త్తపాదన చేసూత  ఇంత అదుభతమయిన ఘటాట నిి గృహసిాశరమంలో తరంచదానికి మనకి వుని అనుమానములను 

నివృత్తత  చేసూత  వ్యాస భగవ్యనుడు ఇచిిన అమృత ఫల్పలను పోతన గారు ఆంధ్రీర కరంచి మనలను ఉదారంచారు. 



 

ష్షా్ సకంధ్ము – అజ్ఞమిళ్ళపాఖ్యానం: 

 

ఒకానొక సమయంలో కనాాకుబజ ము అనబడే ఒక నగర్ం వుండేది. ఆ నగర్ంలో ఒక శోర త్తర యుడయిన బ్రర హమణుడు ఉండేవ్యడు. ఆయన త్తర కాల 

సంధాావందనమును ఆచరంచి వేదవేదాంగములను తాను ప్ఠించి ప్దిమందికి వేదమును వివర్ణ చేసూత  ప్దిమందికి ప్పర్దణ ప్ర వచనం చేసూత  

దొరకిన దానిో అతాంత సంోష్ంో జీవితమును గడప్గలిగిన సమరిుడు అయినవ్యడు. యాదృచిాకముగా ఆయనకు ఐశేర్ాము 

సమకూరంది. ఆయన మనస్ా మాతర ం సర్ేకాలముల యందు భగవంతుని యందు ర్దమించే సిిత్తని కలిగి వునివ్యడు. అటువంిత 

మహాప్పరుష్యడికి ఒక కుమారుడు జనిమంచాడు. అతని ప్రరు అజ్ఞమీళ్ళడు. బర హమచర్ాంలో ఉనిప్పాడు తదనంతర్ం ఆయనకు ఒక 

ఉతత మమయిన సౌందర్ావత్తయైన కనాను తెచిి వివ్యహం చేశారు. ఆయన శీలం ఎటువంితది? ప్పితట నప్పడు గతంలో చేసిన సతకర్మల వలన 

బ్రర హమణ కులమున జనిమంచాడు. సతకర్మ అంటే చేసిన ప్ని. అజ్ఞమీళ్ళడు యజాోప్వీతం వుంది సంధాావందనం చేసిగాయతీర మంతర ం 

జప్పంచేవ్యడు. ఈవిధ్ంగా అతడు జా్ఞనమును పందినవ్యడు. శాంత లక్షణమును కలిగి ఉనాిడు. బ్రర హమణునకు మొట్ట మొదిత లక్షణము 

శాంతము. 

 

దాంతుడై ఉనాిడు. దాంతుడు మనస్ను గెలవడం. మనస్ా ఇందిర యముల మీద ఆధార్ప్డి ఉంటుంది. ఆయన మనస్ను 

ఇందిర యములను గెలిచాడు. ఇకకడే మీర్చక విష్యమును గురిుపెటుట కోవ్యలి. ఒకర్దజు ఒక ర్దజామును గెలిచాడనుకోండి. ఆయన మర్ణించే 

వర్కు ఆ ర్దజాం ఆయనదైె ఉంటుందనే నమమకమేమీ ఉండదు. ఈయనకనాి బలవంతుడయిన ర్దజు వచిి ఈయనను చంప్ప ఆ ర్దజాం 

ఆయన కొలు  గొట్ట వచుి. అల్పగ్వ ఇందిర యములను గెలిచినా వ్యడు మర్చక ప్దినిమిష్ములు గడిచిన తరువ్యత ప్తనమైె కిర ందప్డి పోవచుి. 

ఆయన మోక్షమును పందితే ఆయన ఇందిర యములను మనస్ను గెలిచినటుు  లకక. అవి ఏ క్షణంలో అయినా కాటు వేయడానికి 

నిర్ంతర్మూ కాచుకుని ఉంటాయి. మంచి యౌవనమును పందడానికి ముందు భార్ాను చేప్ట్ట క ముందు శాంతుడై, దాంతుడై ధ్ర్మసంశీలుడై 



ఉనాిడు. 

 

శీలము అంటే సేభావము. అజ్ఞమీళ్ళడు నిర్ంతర్మూ తాను చేయవలసిన కరి్వామును గూరి తాను ఆలోచించ గలిగినవ్యడు. తన 

ధ్ర్మమును తాను నెర్వేరిన వ్యడు. అంతమాతర ం చేత జా్ఞని అయాాడని అనడానికి లేదు. తాను చదువుకునిది అనుషా్ఠన ప్ర్ాంతము 

తీస్కువచాిడు. ఎనోిమంతర ముల సిదిిని పందాడు. అతని శరీర్ము మంతర పూతమయింది. అంతగా దేవతానుగర హమును పందాడు. 

 

అజ్ఞమీళ్ళడు సతాభాష్ణా నియమమును పెటుట కునాిడు. ధ్ర్మమును వదలలేదు. నితా నైెమిత్తత క కర్మలను వదిలి పెట్ట లేదు. ఈవిధ్ంగా 

అజ్ఞమీళ్ళడు ర్దశీభూతమయిన బ్రర హమణ తేజస్ా. 

 

భగవంతుని గొప్ాతనం గురంచి ఎంత సోత తర ం చేసాత రో అజ్ఞమీళ్ళడి యౌవనం గురంచి పోతన గారు అనిి ప్దాములు వ్యర శారు. కొంచం 

యుకిాయుకి విచక్షణో దేనిని అసలు పెటుట కోవ్యలి. దేనిని వదిలిపెటాట లి అని తెలుస్కో గలిగినది, ప్టుట కోవ్యలని తెలిసినా ప్టుట కోవడానికి 

ఓప్పక ఉనిది యౌవనము మాతర మే. ఈ యౌవనమును ప్ర ధానముగా రండు భర ంశము చేసాత యి. ఒకిత అరి్దర్జ న. అరి్ సంపాదనకు అనువుగా 

అధికారులను పగడుట్ యందు నిమగిమయిన వ్యడు, బలు ప్ప ప్ర్మానిమయినా అదే రుచి, ప్ంచదార్ ప్ర్మానిమయినా అదే రుచి – 

ఒకే పాయస పాతర ను తీస్కువచిి ఎనిి గాు స్లలోకి సరాుకు త్తనాి ఒకే రుచి ఉంటుందని ఎరుగక కామినీ ప్పశాచము ప్టుట కుని తన 

ధ్ర్మప్త్తి జంట్ వుండగా ఇతర్ స్త్త రలయందు వెంప్ర్దు ట్ పెటుట కుని ద్రర్దభగుాడు అల్పగ్వ నశించి పోతునాిడు. ఈ రండింిత చేత 

యౌవనము నశించిపోతునిది. అల్ప నశించి పోవడం అతాంత ప్ర మాదకర్ము. 

 

ఇప్పాడు అజ్ఞమీళ్ళడికి యౌవనం అంకురంచింది. మానవుడు అయిదు ఇందిర యములో భోగములను అనుభవించవచుి. ఈశేరుడిని 

చేరుకోవచుి. కనుి తప్పాగా భర మను కలిాసేత  దీప్ప్ప ప్పరుగు నశించి పోతుంది. దీప్ప్ప ప్పరుగు దీప్మును చూసి త్తనే వస్త వు అనుకుని 

దీప్ం మీదకి వెళ్ళతుంది. రకకలు కాలి కిర ంద ప్డిపోయి మర్ణిస్త ంది. దాని దృషిట కి దీప్ము ఆకరించేదానిల్ప ప్ర వరిస్త ంది. మా ఇంిత దీప్మే 

కదా అని ముసల్పయన దీప్మును ముదాెటుట కుంటే మూత్త కాలిపోయినటుు  యౌవనంలో ఉని ప్పలు వ్యడిని పగిడి పాడు చేయకూడదు. కనుి 

బ్రగా ప్నిచేసేత  దీప్ప్ప ప్పరుగు నశించి పోయింది. 

 

పాట్ అంటే చవికి పీర త్త. లేడికి ఒక పెదా దుర్లవ్యటు ఉంటుంది. వేట్కాడు రండు మూడు రోజులు వల ప్నుితాడు. ఒకవేళ జంక అటుగా 

ర్దకపోతే తానొక చటుట  మీద కూరుిని పాట్ పాడతాడు. ఎకకడో గడాి త్తంటుని లేడి ఆపాట్ విని దానికోసం ప్రుగెతుత కుంటూ వచిి వేట్గాని 

వలలో ప్డిపోతుంది. వెంట్నే వేట్గాడు దానిని చంప్రసాత డు. అందుకని చవి వలన లేడి మర్ణిసోత ంది. 

 

చర్మమునకు కండూత్త’ అనగా దుర్ద ఉంటుంది. ఈ దుర్ద ఏనుగుకి ఉంటుంది ఈ కండూత్త దోష్ం. అందుకని ఏనుగులను ప్టుట కునే వ్యరు 

గొయిా తీసి పైెన గడాి ప్రచి అది ఒళ్ళీ గోకోకవడానికి వీలయిన ప్రకర్ములు అకకడ పెడతాడు. ఏనుగు అకకడకు వచిి ఒళ్ళీ 

గోకుకందామని ఆ కర్ర లకు తగులుతుంది. ఆ ఊగుకి ప్పచుి కర్ర లు విరగిపోయి గోత్తలో ప్డుతుంది. అల్ప ఏనుగు దొరకిపోతుంది. ఈవిధ్ంగా 

సార్వశందిర య లౌలాం చేత ఏనుగు నశించి పోతునిది. 

 

నాలగ వది ర్సనేందిర యము – నాలుక. దీనివలన పాడయిపోయేది చేప్. ఈశేరుడు చేప్లకు మొప్ాలో పార ణ వ్యయువును తీస్కుని 

బర తకగల శకిిని ఇచాిడు. కానీ దానికి రుచులు అంటే ఎంత ఇష్ట మో. ఎర్ను త్తందామని ఉచుిలో చికుకకుని పార ణం పోగొటుట కుంటుంది. ఏది 

త్తందామని వచిిందో అది ఇంకొకరకి ఆహార్మైె త్తనబడుోంది. ఈవిధ్ంగా ర్సనేందిర యం చేత చేప్ నశించి పోోంది. 

 

ఇక వ్యసన. ప్దమమునందు స్గంధ్ము ఉంటుంది. ఆ స్గంధ్మును అనుభవించడం కోసం ఎకకడినుంచో వస్త ంది స్త్తాకోక చిలుక. అది 

ప్పవుేలలో మకర్ందమును పీలిి మకర్ందం అయిపోయినా సర్వ కాసేప్ప అకకడే ప్డుకుంటుంది. దానికి ఆ వ్యసన మరగి మతెత కుకతుంది. 



ఒకొకకక సార చీకిత ప్డి ప్పవుే ముకుళ్ళంచుకు పోతుంది. అది ప్పవుేలో చికుకకు పోతుంది. ఆ సమయమునకు నీళ్ళీ తార గుదామని 

ఏనుగులు వసాత యి. అవి నీళ్ళీ తార గి వెళ్ళీపోతూ ఈ ప్దమములను తొండముో పీకివేసి నేలమీద పార్వేసి తొకేకసి వెళ్ళీపోతాయి. 

ప్దమమునందు స్గంధ్మును ఆఘార ణిసూత  వుని స్త్తాకోకచిలుక ఏనుగు పాదము కిర ంద ప్డి మర్ణిస్త ంది. వ్యసన మరగి స్త్తాకోక చిలుక 

నశించింది. 

 

ఒకొకకక ఇందిర యము ఒకొకకక లౌలామునకు నశించి పోోంది. ఈ ఇందిర యములలో ఏ ఇందిర యమయినా మిమమలిి కర్చి వేయవచుి. 

ఇందిర యములను త్తర ప్ాడానికి జా్ఞనమును ఉప్యోగించాలి. అల్ప ఎవరు ఉప్యోగించడో వ్యడు నశించిపోతాడు. ఇప్పాడు అజ్ఞమీళ్ళడు 

నిలబటుట కోగలడా? ఇది ప్రీక్ష. భాగవతమును అందరూ వినవచుి. కానీ యౌవనంలో ఉనివ్యడు వినిట్ు యితే జీవితమును సారి్కత 

చేస్కోగలడు. ఆయనను తండిర గారు ఒకరోజు ప్పలిచి ర్వప్ిత పూజకు దళములు, దర్భలు ప్పవుేలు తీస్కు ర్దవలసినది అని చపాారు. 

తండిర  మాట్ ప్ర కార్ం అడవికి వెళ్ళీ ప్పవుేలు, సమిధ్లు కోసి సంోష్ంగా ఇంితవైెప్పకి వచేిస్త నాిడు. అంతలో అతనికి ఒక పదలో ఏదో 

ధ్ేని వినప్డింది. దానిని ముందు చవి గర హించింది. అది వినవలసిన ధ్ేని కాదు అని ఆయన వెళ్ళీపోయి ఉంటే వేరు. ఈ ధ్ేని ఎటు 

వినప్డిందో అటు కనుి త్తరగింది. పదవైెప్ప చూశాడు. కలుు కుండలు తెచుికుని అకకడ పెటుట కుని చాల్ప హ్నమయిన జనమను పందిన ఒక 

స్త్త ర, ఆ కలుు ను తాను విశేష్ముగా సేవించి శారీర్కమయిన తుచామయిన కామమునందు విశేష్మయిన ప్ర వేశము అనుర్క్త అయిన ఒక స్త్త ర 

కళ్ళీ సేవించిన ప్పరుష్యడు శృంగార్ కీర డయందు విశేష్మయిన అభినివేశము ఉని వ్యడిో ఆనందముగా ప్పనుః ప్పనుః ర్త్తకీర డ 

జరుప్పతునిది. 

 

అజ్ఞమీళ్ళడు ఆ సనిివేశము చూశాడు. శుకుడికి కూడా ఇదే ప్రీక్ష వచిింది. బర హమమని ఆయన వెళ్ళీపోయాడు. అందుకని భాగవతం 

చప్ాగలిగాడు. కానీ ఇకకడ అజ్ఞమీళ్ళడి మనస్ాను ఆ దృశాము ఆకర మించింది. కర్వమందిర య సంఘాతము ఆయనను నిలబటేట సింది. 

చూస్త ని సనిివేశం మనస్ాలో ముదర ప్డడం పార ర్ంభం అయిపయింది. అల్ప నిలబడి తమకముో ఆ సనిివేశమును వీకిించాడు. అనగా 

ఇనాిళ్ళీ వశములో ఉని ఇందిర య లౌలాము గలవడం పార ర్ంభం అయింది. వ్యరదారూ వెళ్ళీపోయిన తరువ్యత తానూ వెళ్ళీపోయాడు. 

ఇంితకి వెళ్ళీ దర్భలు తండిర కి ఇచిి అస్ర్ సంధ్ా వేళా సంధాావందనమునకు కూరుినాిడు. కానీ మనస్ాలో కనప్డుతునిది పార రి్నా 

శోు కము కాదు. పదలమాటున తన కనుి దేనిమీద నిలబడిందో అది కనప్డుోంది. ఇంట్ ధ్ర్మప్త్తియై స్గుణాల ర్దశియై 

సౌందర్ావత్తయైన భార్ా ఉనిది. కానీ ఆయన కోరక వేర్చక కులట్యందు ప్ర వేశించింది. ఆచార్ా వ్యకుకలు గురిు తెచుికుని 

అధిగమించాలని ప్ర యతిం చేశాడు. కానీ అతడు చూసిన సనిివేశము వీట్నిింితని తొలగదోసినది. ఒకనాిత ర్దత్తర  తన భార్ాకు తలిు కి, 

తండిర కి తెలియకుండా ఆహ్నకుల సంజ్ఞత అయిన ఆస్త్త రని చేర్దడు. సంధాావందన భర ష్యట డై ర్దత్తర ంబవళ్ళీ అకకడే ఉనాిడు. తలిు దండుర లను 

ఎదిరంచాడు. భార్ాను విడిచిపెటేట శాడు. తలిు దండుర లు వృదిులైపోయారు. వ్యర ధ్నమును దోచుకునాిడు. కులట్ స్త్త రయందు 9మంది 

బ్ధడాలను కనాిడు. 

 

అతడు చేసిన ఒకే ఒక మంచి ప్ని – ఆవిడ కడుప్పన ప్పితట న ఆఖ్రు బ్ధదాడికి ‘నార్దయణ’ అని ప్రరు పెట్ట డం. ఆఖ్ర ప్పల్పు డు అవడం మూల్పన 

వ్యడిమీద మమకార్ం ఉండిపోయి వ్యడిని నార్దయణ నార్దయణ అంటూ తర్చూ ప్పలుసూత  ఉండేవ్యడు. ఆవిడ ప్పలు ల పోష్ణారి్మైె డబుబ 

సంపాదించుకు ర్దమమనేది. అందుకుగాను దొంగతనములు చేయడం మొదలు పెటాట డు. ఎంత వేదం చదువుకునాిడో, ఎవడు నితా 

నైెమిత్తత కములను నెర్ప్పనాడో, ఎవడు శాంతుడై దాంతుడై సకల వేదములను చదివ్యడో ఎవడు మంతర సిదిులను పందాడో అటువంిత 

అజ్ఞమీళ్ళడు ఈవేళ ఆరతేరన దొంగయై అంతిత దొంగ లేదని అనిప్పంచుకునాిడు. 

 

ఇంత ప్తనం ఎకకడినుంచి వచిింది? ఒకక ఇందిర య లౌలాం వలు  వచిింది. మనిషి మనిషిగా బర తకడం, ఈశేరుని చేరుకోవడం 

ఇందిర యములను గలవడం ఎంతకష్ట మో చూడండి. 



 

అనిింితకంటే ఇందిర యములను గెలవడం చాల్ప కష్ట ం. ఇందిర యములను తొకికప్ితట  ఉంచితే అవి వ్యితకి అవకాశం వచిినప్పాడు కాటువేసి 

మనిషిని ప్తనం చేసాత యి. ఈవిధ్ంగా అజ్ఞమీళ్ళడు చిట్ట చివర్కు దొంగ అయాాడు. ఆట్ను గర హించుకోలేనిది ఒకిత ఉంది. దాని ప్రరు కాలము. 

అటువంిత కాలము ఎవేర గురంచి ఆగదు. ఎప్పాడో ఒకరోజు మహా మర్ణ కాలము వస్త ంది. ఆ మృతుావు కబళ్ళంచక ముందే 

ఈశేర్నామం చప్పాకోవ్యలి. అజ్ఞమీళ్ళడు భోగములు, స్ఖ్ములు శాశేతం అనుకునాిడు. కానీ అతనిని తీస్కువెళ్ళీ పోయే సమయం 

వచేిసింది. భటులు భయంకర్మయిన రౌదర  రూప్ములో వచాిరు. బంధ్రవులు అంతా వచిి ఏడుప్పలు మొదలుపెడతారు. అప్పాడు 

నినుి ర్కిించేది ఏదయినా ఉనిది అంటే అది నీవు చేస్కుని సాధ్న ఒకకటే! అప్ాడు సాేమి నామమును ఉచారంచగలగాలి. 

నీశరీర్మును విడిచి పెటేట ట్ప్పాడు మురకిలో ప్డిన ఉతత రీయము తీసి విసిర పార్వసినటుు  శరీర్మును వదిలి ఈశేర్ పాదములయందు 

ప్ర వేశించ గల ధ్ృత్తని పెంచుకో” అంటారు శంకర్దచారుాల వ్యరు. అందుకు సాధ్న అవసర్ం. యమదూతలు వచిి అజ్ఞమీళ్ళడి ఎదురుగా 

నిలబడాారు. వ్యళీను చూసేసరకి ఈయనకు విప్రీతమైెన భయం వేసింది. అంత భయంలో ఏం చేయాలో అరి్ం కాక అప్ర యతింగా 

నార్దయణా! అని తన కొడుకును తలచుకుంటూ గొణిగాడు. అనగానే లేచిపోతుని ఊప్పర నిలబడింది. ఇంతవర్కు ఎంత భయమును 

పందాడో ఆ భయమును మాయం చేయగలిగిన విచితర  విష్యమును చూశాడు. 

 

నలుగురు దివా తేజోవంతులయిన మహాప్పరుష్యలు వచిి యమధ్ర్మర్దజు భటులో ఆ పాశములను తీసివేయమని చపాారు. అప్పడు 

యమధ్ర్మర్దజు భటులు ‘మీరు ఎవరు?’ అని ప్ర శిించారు. ‘మేము ఎవరమో చపాత ము. ముందు ఆ పాశములను తీసివెయాండి’ అనాిరు. 

అప్పడు యమదూతలు తమ పాశములను విడిప్పంచారు. అజ్ఞమీళ్ళడికి పూర్ేప్ప ఓప్పక వచిింది. వ్యళీ మాట్లు బయట్ వ్యళీకు 

వినబడడం లేదు. కానీ అజ్ఞమీళ్ళడు మాతర ం వ్యళీ మాట్లను వింటునాిడు. ఆవచిిన వ్యళ్ళీ ఎవర్ద? అని అజ్ఞమీళ్ళడు విష్యు దూతల 



వైెప్ప ఆశిర్ాంగా చూస్త నాిడు. యమదూతలు “అయాా వీడవడో తెలుసా! ప్ర్మ దుర్దమరుగ డు. ఇటువంిత వ్యడిని మేము ఎందుకు 

విడిచిపెటాట లి? మీరు వేడిని ఎందుకు వదలమంటునాిరు? మీరు ఎందుకు వచాిరు? అసలు మీరు ఎవరు? అని అడిగాడు. 

 

అప్పడు విష్యు  దూతలు “మముమలను విష్యు  పారి్దులు అంటారు. మేము శీర వైెకుంఠము నుండి వచాిము. అజ్ఞమీళ్ళడిని విడిప్పంచమని 

సాేమివ్యరు ఆజా్ఞప్పంచారు. అందుకని వచాిము’ అనాిరు. 

 

అప్పడు యమభటులు ‘ఇది ధ్ర్మమా? ఇంతిత మహాపాప్పని ఎల్ప విడిచిపెడతాము?’ అని అడిగారు. అప్పడు విష్యు దూతలు ‘ ఇది ధ్ర్మమో 

అధ్ర్మమో ధ్ర్మమే తన ప్రరుగా గలిగిన యమధ్ర్మర్దజు గారని అడగండి. మీరు యితడు ఈ జనమలో చేసిన పాప్ముల గురంచి 

మాటాు డుతునాిరు. మేము ఇతని కోితజనమల పాప్ముల గురంచి మాటాు డుతునాిము. అంతామునందు శరీర్మునందు పార ణోతకరమణం 

జరుగుతుని సమయంలో యితడు ఈశేరుని నామమును ప్లికాడు. అది అమృత భాండము. శీరహర నామమును ప్లికిన కార్ణం చేత 

కోితజనమల పాప్ర్దషి ధ్ేంసము అయిపయింది. కాబితట  ఈతనిని మీరు తీస్కుని వెళీడానికి అరే్త లేదు’ అనాిరు. అప్పడు 

యమదూతలు ‘అయితే వీడు చేసిన పాప్ములు అనీి ఏమయాాయి?” అని అడిగారు. అప్పడు విష్యు దూతలు నీవు మాో ర్దవచుి అని 

అజ్ఞమీళ్ళడిని వైెకుంఠమునకు తీస్కు వెళ్ళీపోయారు. ఆయన శీరమనాిర్దయణునిలో ఐకాం అయిపోయాడు. భాగవతుల ోడి 

అనుబంధ్మే మనలను ర్కిిస్త ంది. 

 

వెనుదిరగి వెళ్ళీపోయిన యమదూతలు యమధ్ర్మర్దజుగార వదాకు వెళ్ళీ “మాకో అనుమానం. ఇనాిళీ నుండి నీవు తీస్కుర్మమని 

వ్యళీను మేము వెళ్ళీ తీస్కు వచేివ్యళీం. కానీ ఈవేళ మేము వెళ్ళు సరకి అకకడికి నలుగురు వచిి అజ్ఞమీళ్ళడిని వదిలిపెట్ట మనాిరు. 

తెలిసో తెలియకో భగవంతుని నామం చప్ాడం వలన అతని పాప్ములు పోయాయి అంటునాిరు. పాప్ములు అల్ప నశించి పోతాయా? మా 

సందేహములను నివృత్తత  చేయవలసింది” అని కోర్దరు. అప్పడు యమధ్ర్మర్దజు తన భటులను అందరనీ ప్పలిప్పంచి ఒక సమావేశామును 

ఏర్దాటు చేసి “జీవులు తమ జీవితములయందు అనేక పాప్ కర్మలను చేసి ఉంటారు. చేసిన పాప్ం నశించడం మాట్ ఎల్ప వునాి చేసిన 

పాప్ము చాల్ప తకుకవ సిాయికి వెళ్ళీపోవ్యలంటే ఒక కర్మ ఉనిది. దానికి పార యశిితత కర్మ అంటారు. పార యశిితత ము చేత వ్యరు చేసిన 

పాప్ముల వాగర తను తగిగ ంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కర్మను భకిివైెప్పకి త్తప్పాకోవ్యలి. భకిికి బదులు వెరర  అనుమానములు 

పార ర్ంభమయిపోకూడదు. కలలో ఇందిర్ద ర్మణుని పాదములు కనప్డని వ్యడు ఎవడయినా వుంటే వ్యడిని మీరు తీస్కువచేియవచుి. 

అరే్తను మర్చి పెదాలు వ్యర సిన గర ంథముల మీద తీరుాలు చప్రావ్యళీని, యాతర లకు వెళ్ళీ గుడిని సమీప్పంచి గుడిలోని దేవుని దరశంచని 

వ్యళీను, దేవుని ఉతావం జరుగుతునిప్పాడు ఆ ఉతావం చూడడానికి అడుగుతీసి అడుగు పెట్ట ని దుర్దమర్దగ మయిన పాదములు 

ఉనివ్యరని, మహాభాగవతులయిన వ్యర ప్దముల అడుగున వుని ధూళ్ళ కణములను ఆశరయించి సమసత  తీరి్ములు ఉనాియని 

తెలుస్కోలేక వ్యర ముందు వంగి నిలబడడమేమిట్ని ధ్ేజ సత ంభాముల్ప నిలబడిపోయిన ద్రర్దభగుాలను తీస్కు వచేియండి. ఇప్పాడు నే 

చప్పాన వ్యరనే కాదు. ఇటువంిత దుర్దమరుగ లు ఎకకడ ప్పడుతునాిరో వ్యరకి సంబంధించిన వ్యరని నాలుగు తర్ముల వర్కు ఏర అవతల 

పారయాండి. అల్పంిత వ్యర దగగ ర్కు చేర దికుకమాలిన మాట్లు మాటాు డేవ్యరని కూడా ల్పగి అవతల పార్వేయవచుి. 

 

నా సాేమి చర్ణములు నాకు చాలు అని సాేమి పాదములను గితట గా ప్టుట కొనిన వ్యళ్ళీ కొంతమంది ఉనాిరు. ఎవరు భకిిో ఈశేరుడి 

పాదములు ప్టుట కుంటునాిరో కష్ట ంలో స్ఖ్ంలో ఆయన ప్రరు చబుతుంటారో అటువంిత వ్యరని, ఈశేరుని నామం చప్పాన వ్యరని, వ్యరకి 

సంబంధించిన నాలుగు తర్ముల వ్యళీని, వ్యరో కలిసివుండే వ్యళీని తొందర్ప్డి తీస్కుర్దవదాు. బ్రగా ప్రశీలించండి. సాధ్ామైెనంత 

తేలికగా విడిప్పంచండి. ఈలోగా అకకడికి విష్యు దూతలు కనుక వచిినట్ు యితే మీరు వచేియండి. వ్యళీ జోలికి వెళీవదాు’ అని తీరుా 

చపాాడు. దీనిని బితట  మనకు అనిిితకనాి ఈశేర్నామము గొప్ాది అని తెలుసోత ంది. అందుకని మీరు నామమును ప్టుట కోవడం ముందు 

నేరుికోవ్యలి. అటువంిత విశిష్ట మయిన విష్యమును చప్పానది ఈ ఆఖ్యానము. ‘నిర్ంతర్మూ నా నాలుకమీద ఈశేర్నామము నరి్న 



చేయగలిగిన అదృష్ట మును ఈశేర్ద నిరే్వతుకముగా కటాకిించు’ అనాిరు ర్దమదాస్ గారు. చందర శేఖ్ర్ చందర శేఖ్ర్ చందర శేఖ్ర్ పాహిమాం 

 

చందర శేఖ్ర్ చందర శేఖ్ర్ చందర శేఖ్ర్ర్క్షమాం!! అని మార్కండేయుడు ఈశేర్నామమును చప్పతుంటే సాేమి యమధ్ర్మర్దజు గారని తనాిడు. 

 

వక్షసాత డనమంతకసా కఠినాప్సామర్ సంమరా్నం 

 

భూభృత్ ప్ర్ాట్నం నమతుార్-శిర్ుః కోటీర్ సంఘరి్ణమ్ 

 

కర్వమదం మృదులసా తావక-ప్ద దేందేసా గౌరీ-ప్తే 

 

మచేిో మణి-పాదుకా విహర్ణం శంభో సదాంగీ-కురు!! 

 

అంటూ శంకర్ భగవతాాదులు శివ్యనందలహరలో పంగిపోతారు. అటువంిత వైెభవము కలిగిన నామము ఏది ఉనిదో ఆ నామము 

వ్యాసభగవ్యనుడి అనుగర హంగా, పోతనామాతుాల అనుగర హంగా, మన గురువుల అనుగర హంగా, శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ అనుగర హంగా, 

నిర్ంతర్మూ మన నాలుకయందు నరించు భాగాము మనకు కలుగుగాక యని ఈశేరుడు మనలను కటాకిించుగాక! 

 

ఈ అజ్ఞమిళ్ళపాఖ్యానం ఎవరు చదివ్యరో వ్యరు విశాేసముో నామము చప్పా ఈశేరుడికి నమసకరసేత  వ్యళు కి ఈ జనమలో యమదూతలో 

సంవ్యదము లేదు అని వ్యాసమహరి అభయం ఇచాిరు. అదీ దాని ఫలశుర త్త! 

 

వృతాస్ర్ వృతాత ంతము  

 



ఒకానొక సమయంలో ఇందుర డు ఒక పెదా సభను తీరి ఉనాిడు. ఆ సభకి అశేనీ దేవతలు వచాిరు. యక్ష గంధ్ర్ే కినిర్ కింప్పరుష్ఠదులు 

వచాిరు. ఎందఱో పెదాలు వచాిరు. వీర్ందరూ అకకడ నిలబడి వుండగా అప్ార్సలు సేవిసూత  వుండగా ఇందుర డు సముచితమయిన 

సింహాసనం మీద కూరుిని ఉనాిడు. అందరూ ఇందుర ని సేవించేవ్యర్వ తప్ా ఇందుర డి చేత సేవింప్బడే వ్యరు ఆ సభలో లేరు. గురువులకు ఒక 

వరుస ఏర్దాటు చేయబడింది. ఇటువంిత సభ నడుసూత  ఉండగా ఇందుర డు కించిత్ అహంకార్మును పంది ఉనాిడు. అంతమంది తనను 

సేవిసూత  ఉండగా తాను చాల్ప గొప్ావ్యడినని భావన ఆయన మనస్ాలో బయలుదేరంది. తానంత గొప్ావ్యడు అవడానికి కార్ణమయిన 

గురువు కనప్డినా లేసాత డా అనిది అనుమానమే. అహంకార్ప్ప పర్ కమిమంది. మహాప్పరుష్యడైన బృహసాత్త సభలోకి విజయం చేస్త నాిరు. 

ఇందుర డు చూశాడు. చూసి వస్త నివ్యడు బృహసాత్త అని తెలుస్. సాకిాతుత గా తన గురువని తెలుస్. కానీ ఒక మాట్ అనుకునాిడు. 

ఇంతమంది ననుి సేవిస్త నాిరు. నేను లేచి నిలబడి ఎదురు వెళ్ళీ నమసాకర్ం చేసి తీస్కువచిి ఆసనం మీద కూరోిబట్ట డం ఏమిిత? 

అనుకునాిడు. గురువు వస్త ంటే చయావలసిన మర్దాద ఒకిత ఉనిది. ఇందుర డు ఆ మర్దాద చయాలేదు. గురువు వసూత  

సభామంట్ప్ంలోకి వచిి రండడుగులు వేసి చూశాడు. ఇందుర డు ఎవరో వస్త నాిడులే అనిటుు గా కూర్చిని ఉనాిడు. వెంట్నే బృహసాత్త 

అనుకునాిడు – 

బృహసాత్తకి మనస్ాలో కించిత్ బ్రధ్ కలిగింది. గురువు వస్త ంటే లేచి నిలబడని కార్ణం చేత ఇందుర నికి కలిగిన మద వికార్మును 

తొలగించాలని అనుకుని త్తరగి వెళ్ళీపోయాడు. కానీ ఇందుర డు సభ ఆప్లేదు. సభ నడిప్పంచాడు. సభ అంతా అయిపయింది. అందరూ 

వెళ్ళీపోయారు. అప్పడు ఇందుర డు అనుకునాిడు మనస్లో ‘అరర్వ, ఇంతమంది ననుి సేవించడానికి కార్ణం ఈశేర్దనుగర హం. అటువంిత 

ఈశేర్దనుగర హానిి నాకు తెచిి పెితట నది గురువు బృహసాత్త. అటువంిత గురువు సభకు వస్త ండగా సింహాసనాధిషిట  తుడయిన ర్దజు 

లేవకూడదని చప్పానవ్యడు, అధ్ర్మంో మాటాు డిన వ్యడు, ఇందుర డనయిన నేనే చయాకూడని ప్ని చేశాను. నావలన ఘోర్దప్చార్ం జరగింది. 

ఖ్చిితంగా ఇది ననుి కితట  కుదిప్ప తీరుతుంది. దీనిని మా గురువులే ఆపాలి’ అని గబగబ్ర ప్రుగెతుత కుంటూ గురువుగార ఇంితకి వెళాీడు. 

తనప్ట్ు  అమర్దాదగా ప్ర వరించిన ఇందుర ని మనస్ాలో వస్త నాి భావజ్ఞలమును బృహసాత్త తన గృహమునందు కూరుిని 

తెలుస్కుంటునాిడు. ఇందుర డు తన ఇంితకి వస్త నాిడని తెలుస్కోగానే అతనికొక పాఠం చపాాలని, తన యోగశకిిో ఇందుర డికి దొర్కకుండ 

అంతరేతుడయిపోయాడు. ఇందుర డు వచాిడు. కానీ ఎకకడా గురువుగార దర్శనం అవలేదు. ఖనుిడై ఐర్దవతం ఎకిక వెళ్ళీపోతునాిడు. 

‘అయోా! గురువుగారు ఎకకడా దొర్కలేదు. గురువుగార ప్ట్ు  అప్చార్ం చేశాను. గురువులకు క్షమాప్ణ చపాాలని అనుకుంటునాిను’ అని 

అనుకుంటునాిడు. ఈ మాట్ వినవలసిన వ్యళ్ళీ విననే వినాిరు. అదే ఉతత ర్ క్షణ ఫలితం అంటే. ఈయన మాట్లను ర్దక్షస్ల 

గూఢచారులు వినాిరు. వెంట్నే ప్రుగుప్రుగున వెళ్ళీపోయి ర్దక్షస్లకు నివేదన చేశారు. ‘అయాా, ఇవ్యళ ఇందుర నికి బృహసాత్త 

అనుగర హం తొలగిపోయింది. బృహసాత్తకి ఆగర హం కలిగింది. గురువు ఆగర హం ఎవరమీద కలిగిందో వ్యడిని ప్డగోటేట యడం చాల్ప తేలిక. 

కాబితట  ఇప్పడు ఇందుర డు గడాిపోచ. మనం యుదిమునకు వెళీడం కేవలం నిమితత ం. ఇందుర డు ఓడిపోయి తీరుతాడు. అందుకని మనం 

యుదిానికి బయలుదేరుదాం’ అనాిరు. అంతే ర్దక్షస సైెనాం అంతా వచేిశారు. బర హామండమయిన పోరు జరుగుోంది. ఇంత 

బలవంతులయిన దేవతలు కూడా గడాిపోచల్పు  ఎందుకూ ప్నికిర్దకుండా ఓడిపోయి వెళ్ళీపోతునాిరు. ర్దక్షస్లకు ఇప్పాడు గురుబలం 

ఉనిది. వీళ్ళీ దేవతలే కావచుి, గురుబలం లేదు. అందుచేత వీరు ఓడిపోయారు. అమర్దవత్తని ర్దక్షస్లు సాేధ్రీనం చేస్కునాిరు. 

ఇందార దులు భయప్డి బర హమగార దగగ ర్కు ప్రుగెతాత రు. “అయాా, కనీ వినీ ఎరుగని విడాూర్ం. కొనిి సమేతార్ములు పోర్దడాం. మాకు 

ఓట్మి తెలియదు. అటువంితది నిని బృహసాత్త గారకి కోప్ం వచిి సభలోంచి వెళ్ళీపోయారు. ఇవ్యళ అమర్దవత్త పోయింది. ఉతత ర్ 

క్షణంలో నేను ర్దజా భర ష్యట డను అయిపోయాను. దేనిమీద కూరుిని వీళీందరూ నావ్యళ్ళీ అనుకోని గౌర్వింప్బడాానో వ్యళీ ఎదుట్నే 

ఇందుర డు చేతకాని వ్యడయి ఓడిపోయాడు అనిప్పంచుకుని త్తరగి వచేిశాను. దీనికంతితకీ కార్ణం నేను బృహసాత్తని అవమానించడమే అని 

అనుకుంటునాిను. ఇప్పాడు మాకు జీవితం ఎల్ప గట్టట కుకతుంది’ అని అడిగాడు. బర హమగారు అనాిరు – మీరు అమృతం తార గామని, 

మర్ణం లేదని సంోష్ప్డుతునాిరు. మీరు ప్పితట నప్ాిత నుండి మహానుభావుడు బృహసాత్త బర హమవిదాా నిప్పణుడై అంతటా ఈశేరుడిని 

చూసూత  తనకోసమని కాకుండా మహాతాాగియై మీకందరకీ ఈ స్సిిర్మయిన సిానములను కలిాంచాడు. అటువంిత మహాప్పరుశుడిని ఎల్ప 



గౌర్వించాలో మీకు చేతకాలేదంటే మీరు ఇవ్యళ మదించి ఉనాిరు. అందుకే మీరు సింహాసన భర ష్యట లయాారు’. బర హమగార్వ తలచుకుంటే 

ఒకసార బృహసాత్తని పార రి్న చేసి ప్పలువగలరు. కానీ గురువుప్ట్ు  ఆయన చూప్పంచిన మర్దాద చూడండి. ‘మీకు దేనివల ర్దజాము 

పోయినది? మీకు బ్రగా ఎరుక కలిగిందా?” అని అడిగారు. అప్పడు వ్యళ్ళీ ‘అయాా, మాకు బుదిి వచిింది. మాకు ఇప్పాడు గురువుల 

అనుగర హం కావ్యలి’ అని చపాారు. 

గురువు గార అనుగర హం గురువుగార నుంచే వస్త ంది. 

బర హమగారు దేవతలో ‘గురుసిానం ఖ్యళ్ళగా ఉండకూడదు. అందాకా మీకొక అభయం ఇస్త నాిను. ఇప్పాడు మీరు ఒక గురువును ఆశరయించి 

గురువు అనుగర హమును పందండి. ఆచార్ా ప్పరుష్యనిగా ఉండడానికి ఎవరు అరేుడో వ్యర పాదములు ప్టుట కోండి” అనాిరు. అంటే వ్యళ్ళీ 

మాకేం తెలుస్. మీర్వ సెలవివేండి’ అని అడిగారు. అప్పడు బర హమ గారు ‘తేష్ట  అనే ప్ర జ్ఞప్త్తకి ఒక కుమారుడు ఉనాిడు. వరుసకి ఆయన 

మీకనాి చాల్ప చినివ్యడు. కానీ ఆతమజా్ఞని, బర హమజా్ఞని. మీరు అటువంిత మహాప్పరుష్యని సేవించి గురు ప్దవియందు కూరోిపెడితే 

ఆయన అనుగర హం చేత ఆయన ఆశీర్ేచనం చేత మర్ల ర్దజాసంప్దలు పందగలరు. అందుకని మీరు వెళ్ళీ తేష్ట  ప్ర జ్ఞప్త్త 

కుమారుడయిన విశేరూప్పని పార రి్న చేయండి’ అనాిరు. అంతే వీళీందరూ విశేరూప్పని ఆశరయించారు. 

విశేరూప్పడిని పార రి్న చేశారు. ‘ఇప్పాడు మాకు గురువు అంటే ఎవరో తెలిసింది. సాకిాతుత  శీరమనాిర్దయణుడికి, ప్ర్తతాత ేనికి, గురువుకి 

తేడా లేదు. ఒకటే అయి ఉంటాడు. బర హమగార రూప్మే తండిర గా ఉంటుంది. అందుకే తండిర  ఉప్దేశం చేసేత  బర హోమప్దేశమే! సోదరుడు ఇందుర ని 

రూప్ంలో ఉంటాడు. అనిగారని సేవిసేత  దేవేందుర ని సేవించినటుు . అమమ భూదేవి రూప్ం. ోడబుితట న అకక చలు ళ్ళీ సాకిాతుత  

ర్దశీభూతమయిన దయా సేరూప్ములు. తన భావమే ధ్ర్మ సేరూప్ము. అభాాగతుడు అగిిదేవుని రూప్ం. సర్ేభూతములు కేశవుని 

రూప్ములు. అందుకని నీకు మేము తండుర ల వరుస అవుతాయి. ఎందుకంటే నువుే తేష్ట  ప్ర జ్ఞప్త్త కుమారుడవు. కానీ ఇవ్యళ నీలో వుని 

జా్ఞనమును మేము గురించాము. నీయందు గురుతేమును చూసి నినుి ప్ర్తతత ేంగా చూసి నీ పాదములకు మా శిర్స్ా తాితంచి 

నమసకరస్త నాిము. మాకు ఆచార్ాతాేనిి వహించి మళ్ళీ దేవేందార ది ప్దవులు వచేిట్టుు గా అనుగర హానిి కటాకిించు’ అనాిరు.  

ఆయన గురుప్దవిని స్త్ేకరంచి వచాిడు. వసూత నే ఆయన ఒక మహోతకృష్ట మయిన ప్ని చేశాడు. ర్దక్షస్లకు ఇవ్యళ ఇంత శకిి ఎకకడ 

నుంచి వచిింది అని బేరీజు వేశాడు. వ్యరు ఆ శకిిని శుకార చారుాల వ్యర అనుగర హం నుండి పందార్ని గర హించాడు. ఇప్పడు దేవతలకు ఎంత శకిి 

వసేత  దిేగుణీకృత ఐశేర్ామును ఇందుర డు పంది ర్దక్షస్లను చంప్గలడో లకక గటాట లి. ఇది లకక గట్ట డానికి ఆ తేజస్ాను గణించగల శకిి 

ఇకకడ ఉండాలి. అదీ ఆచార్ాప్దవి అంటే. అదీ గురుతేం అంటే! ఇప్పాడు ఇందుర ని కూరోిబితట  నార్దయణ కవచం ఉప్దేశం చేశాడు. 

ఉప్దేశం చేసి ఒక మాట్ చపాాడు. ‘ఇంతకూ పూర్ేం ఈ నార్దయణ కవచమును ‘కౌశికుడు’ అనే బ్రర హమణుడు ఉప్దేశం పందాడు. ఆయన 

ఎడారలో త్తరుగుతూ ఉండగా నార్దయణ కవచమునే ఉప్దేశం తీస్కుని దానినే ధాానం చేసూత  పార ణములను విడిచిపెటేట శాడు. అప్పడు ఆ 

నార్దయణ కవచము తేజస్ా ఆయన అసిికలకు ప్టేట సింది. ఆయన ఆసిి ప్ంజర్ము ఆ ఎడారలో ఇస్కలో ప్డిపోయి ఉండిపోయింది. 

చితర ర్థుడు అనే గంధ్రుేడు ఆకాశమార్గ ంలో భార్ాలో కలిసి విమానంలో వెళ్ళీపోతునాిడు. ఆ విమానం ఎడారలో ప్డిపోయి ఉని 

అసిిప్ంజర్ము దగగ ర్కు వచిింది. ర్దగానే దానిని దాట్డం మానేసి ఆ విమానం కిర ంద ప్డిపోయింది. అందులోంచి గంధ్రుేడు భార్ాలో 

బయట్ ప్డిపోయాడు. అకసామతుత గా విమానం భూమిమీద ప్డి పోయిందేమిట్ని తెలు బోయాడు. ఈ సమయంలో ఒక మహానుభావుడు 

వ్యలఖలుాడు అనే మహరి అకకడికి వచిి ‘నీ విమానం ప్డిపోవడానికి కార్ణం ఏమిట్ల తెలుసా – నార్దయణ కవచము ఉప్దేశం తీస్కుని 

నార్దయణ కవచమును సశాస్త్త రయంగా ఉపాసిన చేసిన ఒక మహాప్పరుష్యడు కౌశికుడు అనే బ్రర హమణుడు, ఇకకడ ధాానంలో శరీర్ం విడిచి 

పెటాట డు. ఆ కవచ ప్ర భావం అసిికలకు ఉండిపోయింది. ఎవరూ ఆ అసిత కలను దాిత వెళీలేరు. కాబితట  నీవు ఆ అసిత కలను తీసి మూట్గితట  

వ్యితని దగగ ర్లో ప్ర వహిస్త ని సర్సేతీ నదిలో నిమజజ నం చేసి ఆ తదనంతర్ం నువుే సాినం చేసి ఆచమనం చేసి మర్ల వచిి విమానం 

ఎకికతే నీ విమానం కదులుతుంది’ అనాిడు. ఆ చితర ర్థుడు ఎముకలననిిితని ఏర మూట్గితట  తీస్కువెళ్ళీ సర్సేతీ నదిలో నిమజజ నం 

చేసి, సాినం చేసి, ఆచమనం చేసి వచిి విమానం ఎకాకడు. అప్పాడు విమానం ఆ ప్ర దేశమును దాిత వెళ్ళీంది. ఈ నార్దయణ కవచమునకు 

వుని శకిి అంత గొప్ాది. నీకు ఉప్దేశం చేస్త నాిను స్త్ేకరంచి అని ఆ నార్దయణ కవచమును ఉప్దేశం చేశాడు. ఇప్పాడు శుకార చారుాల 



వ్యరు ర్దక్షస్లకు ఇచిిన శకిి కనాి ఇందుర డి శకిి ఎకుకవయిపోయింది. గురువుల అనుగర హం కలిగింది. అంతే ర్దక్షస్లను అందరనీ ఓడించి 

మర్ల అమర్దవత్తని సాేధ్రీనం చేస్కుని ఎంో సంోష్ంగా కాలం గడుప్పతునాిడు. 

 

అమర్దవత్తని సాేధ్రీనం చేస్కొని ఇందుర డు ఎంో సంోష్ంగా కాలం గడుప్పతునాిడు. కానీ పూర్ేం ‘మా ఐశేర్ాం అంతా మీది’ అని ఒక 

మాట్ అనాిడు కదా! ‘మహానుభావ్య, మీ వలననే మర్ల నేను ఈ అమర్దవత్తని పందాను. ఈ ఐశేర్ాం అంతా మీదే. మీరు ఈ 

ఐశేర్ామును అనుభవించవచుి’ అనాిడు. తనవలన శిష్యాడు అంట్ ఐశేర్ామును పందాడని, వ్యని ఐశేర్ామును పందే ప్ర యతిమును 

గురువు చయాడు. విశేరూప్పడు అనాిడు ‘ నీ ఐశేర్ాం నాకందుకు? నేను అల్ప ప్పచుికునే వ్యడిని కాను. నీ ఐశేర్ాం నాకు అకకర్వు దు’ 

అనాిడు. ఇంత గొప్ా విశేరూప్పడు తదనంతర్ం యజాయాగాది కర తువులలో హవిస్ాలను స్త్ేకరసూత  ఉండేవ్యడు. ఇందార దులకు ఆ 

హవిస్ాలు ఇసూత  ఉండేవ్యడు. కానీ ఆయన తలిు గార ప్రరు ‘ర్చన’. ఆవిడ ర్దక్షస వంశమునకు చందినది. మేనమామలైన ర్దక్షస్లు వచిి 

‘ఒర్వయ్, నువుే మా మేనలుు డివి. నీవలు  మేము సేర్గ మును పోగొటుట కునాిము. నీవు వెళ్ళీ దేవతలకు గురుతేము వహించావు. ఇందుర డికి 

నీమీద నమమకం ఎకుకవ. కాబితట  ఇందుర డు చూడకుండా మాకు కొదాిగా హవిర్దభగములు పెటేట సూత  ఉండు’ అనాిరు. 

ఇల్ప చేయడం తప్రా అందులో సందేహం లేదు. అయితే విశేరూప్పడు పెటాట డు. అయితే ఎందుకు పెటాట డు? విశేరూప్పడు తన సేరూప్ం 

ఏమిట్ల ముందర్వ చపాాడు. ‘నాకు ర్దగదేేష్ములు తెలియవు. నేను అంతటా బర హమమునే చూసాత ను. ఎవరైనా పార రి్న చేసేత  గబుకుకన 

వ్యరమాట్ వినేసాత ను’ అని చపాాడు. అందుకని వ్యళు కి హవిర్దభగములు ఇవేడం మొదలు పెటాట డు. ఇది ఒకరోజున ఇందుర డు గమనించాడు. 

మరుక్షణం యుకిాయుకి విచక్షణ కోలోాయాడు. వెంట్నే తన చేత్తలో వుని చందర హాసమును తీస్కొని మహానుభావుడైన విశేరూప్పని 

మూడు తలకాయలు తెగిపోయేట్టుు  నరకేశాడు. ఆయన మూడు తలకాయలలో ఒక తలకాయో యజావేదిలో స్ర్దపానం చేసూత  ఉంటాడు. 

స్ర్దపానం చేసే తల కిర ంద ప్డగానే అది ఆడ ప్పచుికగా మారపోయింది. సోమపానం చేసే తలకాయ కౌజు ప్పట్ట గా మారపోయింది. అనిం త్తనే 

తలకాయ తీతువు ప్పట్ట గా మారపోయింది. అందుకే ఇప్ాితకీ తీతువు ప్పట్ట  అరచింది అంటే అమంగళము అని అంటారు. ఎందుకు అంటే 



ఆనాడు ఇందుర ని వలన బర హమహతా జరగింది. ఎవరని గురువుగా పెటుట కునాిడో అటువంిత గురువు తలకాయ కోసేశాడు. అల్ప 

కోసేసినప్పడు ప్డిపోయిన తలకాయే తీతువు ప్పట్ట  అయింది. అటువంిత కూత వినప్డితే అమంగళము. అది ఒకక కృష్ు  సమర్ణం చేత 

మాతర మే పోతుంది. అందుకే తీతువు ప్పట్ట  అరచినప్పడు కృష్ు  సమర్ణ చేసూత  ఉంటారు.  

ఈవిధ్ంగా తెగిప్డిన విశేరూప్పని మూడు తలలు మూడు ప్పట్ట లయాాయి. ఈ మూడు ప్పట్ట లు కూసూత  ఇందుర ని వెంట్ ప్డాాయి. ఆ 

ఘోర్మయిన కూతలను వినలేక ఏడాదిపాటు భరంచాడు. బర హమ హతాాపాతకం వలన అతనికి మనశాశంత్త పోయింది. దీనిని ఎవరకయినా 

ఇచిివేయాలి. ఎవరు ప్పచుికుంటారు? ఆ రోజులలో ఇందుర ని మాట్ కాదనలేక బర హమ హతాాపాతకమును ప్పచుకోవడానికి నలుగురు 

ఒప్పాకునాిరు. అవి భూమి, చటుు , జలము, స్త్త రలు. ఈ నలుగురు పావు వంతు చొప్పాన ప్పచుికునాిరు. తీస్కొనినందుకు గాను తమకు 

వర్ముల నిమమని ఇందుర ని అడిగారు. అప్పడు ఇందుర డు వ్యితకి వర్ములు ఇచాిడు. భూమికి ‘ఎవర్యినా గొయిా తీసినా ఆ గొయిా కొంత 

కాలమునకు తనంత తాను పూడుకుపోతుంది’ అని, చట్ు కు ‘ఎవర్యినా చట్ు ను కత్తత ో నరకేసినా మొదలు ఉంటే చాలు మర్ల 

చిగురంచేల్ప’, ‘ఏ ప్నిచేసినా ప్ర కిాళనము అనబడే మాట్ దానియందు ప్ర యోగింప్ బడదు. మీరు ఏదో ముటుట కోకూడని వస్త వును 

ముటుట కుని ఒక కాగితమునకు తుడుచు కునాిర్నుకోండి అది ప్ర కిాళనము అనరు. నీిత చుకక ముటుట కునిట్ు యితే వెంట్నే ప్ర కిాళనము 

అయిపోతుంది. అందుకే మంతర ప్పష్ాం చప్రాట్ప్పాడు చేత్తలోని ప్పవుేలు ఈశేరుడి పాదాల మీద వేసేత  ఒక చుకక నీరు చేత్తలో వేసేత  చయిా 

తుడుచుకుంటాము. ఒకక చుకకయినా చాలు. అటువంిత ప్ర కిాళన చేయగలిగ్వ శకిి నీితకి ఇచాిడు. కామోప్ భోగములందు ఎకుకవ స్ఖ్ము 

కలిగ్వట్టుు  స్త్త రలకి వర్ం ఇచాిడు. ఈవిధ్ంగా నలుగురుకి నాలుగు వర్ములు ఇచాిడు. 

ముందు భూమి ప్పచుికుంది. ఊసర్ కిేతర ములు వచాియి. అంటే ఉప్పాో కూడిన ప్ంట్లు ప్ండని ఇస్క ప్ర్ర లు ఏర్ాడాాయి. దానిమీద 

మొకక మొలవదు. చటుట  ప్పచుికుంది. చటుట లోంచి జగురు కారుతుంది. అందుకే చటుట  జగురు వికార్మును సాృశించకూడదు అంటారు. 

నీితయందు బుడగగాని, నురుగు కాని ఉంటే అది బర హమహతాా పాతక రూప్ం. ఆచమనం చేసేట్ప్పాడు నీితలో బుడగగాని, నీితయందు 

నురుగు కాని ఉంటే ఆ నీళీని ప్కకకి వదిలి పెటేట సాత రు. కొతత గా ప్ర వ్యహం వచేిముందు పెదా పెదా నురుగు వస్త ంది. దాంట్లు కి ప్ర వేశించి సాినం 

చేయడం కానీ, ఆ నరుగు ముటుట కోవడం కానీ చయారు. స్త్త రలయందు ర్జోగుణ దర్శనము బర హమహతాా పాతక రూప్ం. వ్యరయందు ఆ 

నియమం ఉంచారు. ఇందుర డు తన బర హమ హతాాపాతకము నుండి నివ్యర్ణ పంది మర్ల సింహాసనాదిష్యట డు అయాాడు. ఒకనాడు 

బృహసాత్త సభలోకి వచిినప్పడు లేవనందుకు సంభవించిన పాప్ం ఇప్ాితకీ తను సింహాసనం మీద సంోష్ంగా కూరుినాిను అనడానికి 

వీలేు కుండా ఎనిి కష్ఠట లు ఒకదాని వెనుక మర్చకిత తీస్కు వచేిసోత ందో చూడండి!  

విశేరూప్పడు మర్ణించాడు అని తేష్ట  ప్ర జ్ఞప్త్తకి తెలిసి కోప్ముో ఒక పెదా యజాం మొదలు పెటాట డు. ఇందుర డిని సంహరంచే వేర్చక కొడుకు 

ఆ యజాంలోంచి ర్దవ్యలని అనాిడు. యజాం ప్రసమాప్త ము అవుతుండగా ఒక బర హామండమయిన రూప్ము ఆ యజా గుండంలోంచి బయట్కు 

వచిింది. ఆ యజా గుండంలోంచి బయట్కు వచిిన రూప్మునకు ప్రరు తండిర గారు పెట్ట లేదు.అది ప్పటీట  ప్పట్ట గానే మొతత ం ఈ బర హామండము 

ఎంతవర్కు ఉనిదో అంతవర్కూ వ్యాప్పంచేసి నిండిపోయింది. ఇంకా చోటు లేదు. అంత నిండిపోయింది కాబితట  దానికి ‘వృతాస్రుడు’ అని 

ప్పలిచారు. ఆయన తలకాయను నర్కడానికి ఇందుర నికి ఒక ఏడాదికాలం ప్ితట ంది. వజ్ఞర యుధ్ంో ఆయన కంఠం చుటూట  త్తరుగుతూ ఒక 

ఏడాదిపాటు నరకాడు. కోసేత  ఉతత ర్దయణ, దకిిణాయన మధ్ా కాల్పనికి కోయడం పూరి్యింది. అతడు ప్పడుతూనే ఆకాశం అంతితని నోట్లు  

పెటుట కుని చప్ారంచాడు. ఆ తరువ్యత అది ఏమయినా రుచిగా ఉంటుందేమోనని ఒకొకకక గర హమును నాకి అవతల పార్వసూత  ఉండేవ్యడు. 

అల్ప గర హములను, నక్షతర ములను, బర హామండములను, అనిింితనీ చే తో  ప్టుట కుని వ్యితని నాకి అవతల పార్వసూత  ఉండేవ్యడు. వ్యడు 

ప్పడుతూనే ‘ఇందుర డు అనేవ్యడు ఉండాలి. ఎకకడ ఉంటాడు’ అని అడిగాడు. అంటే వ్యడు తనని చంప్డానికి వచేిస్త నాిడని ఇందుర డికి 

తెలిసిపోయింది. ఇప్పాడు ఇందుర డు సైెనాం అంతితనీ తీస్కుని యుదిమునకు వెళాీడు. వీరు వేసిన అసత రములను తన గుపెాట్ో ప్టుట కుని 

నోట్లు  వేస్కుని చప్ారంచేశాడు. ఇంకా వ్యనిో యుదిం ల్పభం లేదని, ముందు బత్తకితే చాలనుకుని దేవతలందరూ పారపోవడానికి 

నిశియించుకునాిరు. శీరమనాిర్దయణ దర్శనం కోసం వైెకుంఠ దాేర్ం వదాకు వెళ్ళీ నిలబడి శీరమనాిర్దయణుని పార ర్థన చేయడం 

మొదలు పెటాట రు. ఆయనకు ఆరి్తార ణ ప్ర్దయణుడు అని బ్ధరుదు. ఆరిో పార రి్న చేసేత  తప్పాచేశాడా, ఒప్పా చేశాడా అని చూడడు. 



గభాలున వచిి దర్శనం ఇచిి ర్కిిసాత రు. తనను నమిమనవ్యర ప్ట్ు  అల్ప ప్ర వరిసాత రు. సాేమి దర్శనం ఇచిి ‘మీర్వమీ బంగ పెటుట కోకండి. 

భయప్డకండి’ అని అభయ ప్ర కట్న చేశారు. అప్పడు వీర్ందరూ సాేమిని సోత తర ం చేశారు. 

వెంట్నే సాేమి పోనీలండి మీర్వమీ బంగ పెటుట కోకండి వృతాస్రుణిు  సంహరంచి మిమమలిి ర్కిిసాత ను అని అనలేదు. ఇకకడ పర్పాటు ఎకకడ 

జరుగుోంది? బర హమజా్ఞనుల ప్ట్ు  జరుగుోంది. అంటే ఎకకడో మనస్ాలో వ్యళీ ప్ట్ు  చులకన భావం ఉంది. మనం ప్లుమారుు  వ్యళీను 

తెచుికోవచుి. ఎల్పగయినా వ్యడుకోవచుి అనే భావన ఒకిత మనస్లో మెదలుోంది. ఇది ముందు లోప్ల సంసాకర్ బలంో 

మారుికోవ్యలి. అందుకని ఇప్పాడు గురువుల అనుగర హం ఎల్ప ఉంటుందో, వ్యర తాాగం ఎల్ప ఉంటుందో చూప్పంచాలి అనుకుని ‘మిమమలిి 

ర్కిించడానికి మీకు అసత ర శసత రములు పోయాయి కదా! వృతాస్రుణిు  సంహరంచడానికి కావలసిన ఆయుధ్మును ఇవేగలిగిన వ్యడు 

ప్ర ప్ంచంలో ఒకకడే ఉనాిడు. ఆయనే దధ్రీచి మహరి. మీకు వలయు ఆయుధ్ం ఆయన శరీర్ం నుండి వస్త ంది. ఆయన నిర్ంతర్ం 

నార్దయణ కవచమును పార్దయణం చేశాడు. అందుకని ఆయన వదాకు వెళ్ళీ ‘అయాా, మీ శరీర్ం ఇచేియండి’ అని అడగండి. ఆయన 

బర హమజా్ఞని. తన శరీర్మును ఇచేిసాత డు. ఆయన శరీర్ం ఇచిిన తరువ్యత ఆయన శరీర్మును కోసివేయండి. లోప్ల ఉని ఎముకలను 

పైెకితీసి మూట్ కటుట కుని ప్టుట కు వెళ్ళీ విశేకర్మకు ఇవేండి విశేకర్మ ఆ ఎముకలలోంచి నూరు అంచులు కలిగిన వజ్ఞర యుధ్మును 

తయారుచేసాత డు. దానిో వృతాస్రుడు సంహరంప్ బడతాడు. అందుకని వెళ్ళీ దధ్రీచిని పార రించండి అని చపాాడు. గతంలో తేష్ట  ప్ర జ్ఞప్త్త 

కుమారుడైన విశేరూప్పని సంహరంచడం వలు  తనకు బర హమహతాా పాతకం అంటుకుంది. ఇప్పడు వృతార స్రుని సంహరంచడం వలన 

మర్లతనకు ఏమి కీడు మూడుతుందో నాని ఆలోచన ఇందుర నికి కలిగింది. ఈవిష్యమునే దేవతలకు చపాాడు. ఇప్పడు ఇందుర నిలో కొంచం 

పాప్ ప్పణాముల విచార్ణ పార ర్ంభం అయింది. అప్పడు దేవతలు ‘మేము నీచేత అశేమేధ్ యాగమును చేయించి ఎల్పగోల్పగ నీవు బర హమ 

హతాాపాతకం నుండి విముకిుడవయల్ప చూసాత ము. ముందు వెళ్ళీ ఆ దధ్రీచి శరీర్మును అడగవలసినది’ అని చపాారు. ఇప్పాడు 

ప్రుగెతుత కుంటూ దేవతలను తీస్కుని దధ్రీచి దగగ ర్కు వెళాీడు. 



 

ఇందుర డు దధ్రీచి దగగ ర్కు వెళ్ళీ ‘అయాా, నేను ఇందుర డనని చాల్ప గొప్ావ్యడిని అనే అహంభావంో మా గురువుగారు సభలోకి వచిినప్పడు 

లేవకుండా కూడుిని ఆయనకు అప్చార్ం చేశాను. ఈవేళ నేను ఏ సిిత్తకి వచాినో తెలుసా! నేను దేహంో ఉండడానికి దేహ్, అని 

అభారిస్త నాిను. అంతకనాి నాకు బర తుకు లేదు. నేను బర త్తకి ఉండడానికి దయచేసి ‘మీ దేహమును నాకీయవలసినది. ఇంతకని నేను 

ఏమి అడగను. ఇల్ప అడగడంలోనే నేను చాల్ప చచిిపోయాను’ అని ఇంతిత ఇందుర డు తలదించుకుని అడిగాడు. 

దధ్రీచి గొప్ాతనం ఏమిట్ంటే ఆయన ఇంతకుముందు రండుమారుు  చచిిపోయాడు. ఆయన ఒకసార తప్స్ా చేస్కుంటుంటే అశేనీ 

దేవతలు వచిి ‘అయాా, మీరు మాకు ‘అశేశిర్ము’ అనే మంతర మును ఉప్దేశం చయాాలండి” అనాిరు. అప్పడు దధ్రీచి ఇప్పడు నేను 

ఒకయాగం చేస్కుంటునాిను. అది పూరి్యిపోయిన తరువ్యత తనది. తప్ాకుండా ఉప్దేశం చేసాత ను అనాిడు. వ్యళ్ళీ వెళ్ళీపోయిన 

తరువ్యత ఇందుర డు దధ్రీచి దగగ ర్కు వచిి మీరు ఆ విదా అశేనీ దేవతలకు చప్పానట్ు యితే మిమమలిి చంప్రసాత ను అనాిడు. తరువ్యత 

మర్ల అశేనీ దేవతలు వచాిరు. అప్పడు దధ్రీచి నేను మీకు ఆ మంతర మును ఉప్దేశించినట్ు యితే ఇందుర డు ననుి చంప్రసాత ననాిడు. 

అందుకని ఎల్పగ అనాిడు అశేనీ దేవతలు ‘నీవు మాకు విదా ఉప్దేశం చేశావని చప్ాగానే ముందు వెనుక చూడకుండా ఇందుర డు నీ 

కంఠమును కోసేసాత డు. ఆ ప్నేదో మేమే చేసేసాత ము. ఒక గుఱ్ఱ ం తలకాయ తీస్కు వచిి నీకు పెటేట సాత ము. ఆ విదా ప్రరు ఎల్పగు అశేశిర్ము 

కదా. నువుే గుర్ర ం తలకాయో మాకు చపెాయిా. తరువ్యత ఇందుర డు వచిి కోప్ంో ముందు వెనుక చూడకుండా ఆ తలకాయ కొటేట సాత డు. 

అప్పడు మేము ఆ గుర్ర ం తలకాయ తీసివేసి అసలు తలకాయ పెటేట సాత ము అనాిరు. 

గురువు అంటే ఎల్ప ఉంటాడో ఎంత సాేరి్ తాాగంో ఉనాిడో చూడండి! దధ్రీచి నరకయాండి అనాిడు. వెంట్నే వ్యరు దధ్రీచి కంఠం నరకేసి 



ఒక గుర్ర ం తలకాయను తెచిి అత్తకేశారు. ఇందుర డు వచిి మర్ల తలకాయ నరకేశాడు. వీళ్ళీ ఆ గుర్ర ం తలకాయను ప్ర క్కన పెితట  దధ్రీచికి 

మామూలు తలను పెటేట శారు. ఆయన పార ణంోనే ఉనాిడు. కాబితట  బర హమహతాాపాతకం ర్దలేదు. దధ్రీచి దిేజుడు. మహాప్పరుష్యడు. 

అటువంిత మహాప్పరుష్యని దగగ ర్కు వెళ్ళీ ఈమాట్ అడిగితె ఆయన వీళీను చూసి ఒక చిరునవుే నవిే “నేను ప్ర ప్ంచంలో కోరకలను 

అడిగిన వ్యరని చూశాను. కానీ మీరు నా శరీర్మును అడుగుతునాిరు. ఓ;ఇల్ప అడగడానికి మీకు సిగుగ గా లేదా? మీరు బర తకడానికి 

ఇంకొకరని చంప్పతార్ద? ఇల్ప అడగవచుినా? అనాిరు. అంటే వ్యళ్ళీ ‘అయాా, మాకు ఇంతకని వేరు మార్గ ం లేదు. అందుకే మిమమలిి 

వేడుకుంటునాిము. ఇప్పాడు మమమలిి ర్కిించడానికి మీరు తప్ా ఈ ప్ర ప్ంచమునందు వేర్చకరు లేరు అనాిరు. 

దధ్రీచి “ఈ శరీర్ం నేను కాదు. నేను ఆతమని. మీకు శరీర్ం కావ్యలి తీస్కోండి. అని చప్పా యోగవిదాో తనలో ఉని పార ణవ్యయువును 

పైెకిలేప్ప అనంతంలో కలిప్రసి శరీర్మును కిందప్డగొటేట శాడు. తరువ్యత వీళీందరూ ఆ శరీర్ము కోసి అందులోని ఎముకలను తీస్కొని 

విశేకర్మకు ఇచాిరు. అందులోంచి విశేకర్మ నూరు అంచులు కలిగిన వజ్ఞర యుధ్మును తయారు చేశాడు.  

ఈలోగా వృతార స్రుడు లోకములనిింితని గడగడల్పడించేస్త నాిడు. ఇందుర డు గబగబ్ర వెంట్నే ఈ వజ్ఞర యుధ్మును చేత్తలో ప్టుట కుని 

ఐర్దవతమునెకిక తన సైెనామునంతితని తీస్కుని యుదిభూమికి వెళాీడు. వృతార స్రుడిో యుదిం చేశాడు. వృతార స్రుడు అనాిడు 

“నేను ఈ విశేమంతా నిండిపోయి వుంది నీవేమి చేస్త నాివో చూసూత నే ఉనాిను. నువుే శీరమనాిర్దయణ దర్శనం చేస్కుని, దధ్రీచి 

ఎముకలు ప్టుట కుని దానిో వజ్ఞర యుధ్ం చేయించుకుని ననుి చంప్డానికి వచాివు. నేను నీ చేత్తలో చచిిపోతాను. ఎందుకంటే 

శీరమనాిర్దయణుడి అండ ఉంది నీకు. వజ్ఞర యుదానికి నేను చచిిపోతానని సాేమి చపాారు. ఆయన వ్యకుకకు త్తరుగులేదు. నేను 

చచిిపోతానని భయం లేదు. నాకు ఎప్ాితకయినా భగవంతుని సేవ చేసి భగవదాేకాములు చప్రా వ్యరోిత కూడిక కావ్యలి. నేను 

శీరమనాిర్దయణుని పాదములలో చేరపోవడానికి ప్రతప్పస్త ని వ్యడిని. అందుకని తొందర్గా నీ వజ్ఞర యుధ్మును నామీద ప్ర యోగించి ఇందార  

ననుి తుదముితట ంచు’ అనాిడు. 

వ్యని మాట్లకు ఇందుర డు ఆశిర్ాపోయి ‘నినుి చూస్త ంటే నాకు నార్దయణునే చూస్త నిటుు  ఉంది నీకు నమసాకర్ం చయాాలనిప్పసోత ంది. 

నీవు ర్దక్షస్డవు ఏమిిత, నీకు యుదిం ఏమిిత’ అని అడిగాడు. ఆయన ‘ధ్ర్మము ధ్ర్మమే. నీవు మా అనియాను చంప్రశావు. కాబితట  

చచిిపోయేవర్కు నీో యుదిం చేసాత ను” అని ఒక శూలం తీసి ఐర్దవతం తలమీద కొటాట డు. ఆ దెబబకు తలబదాలై నెతుత రు కారుతూ 

ఐర్దవతం ప్డిపోయింది. ఆ శూలం తీసి లంప్కాయ కొితట నటుు  ఇందుర ని చంప్మీద కొటాట డు. ఆ దెబబకు తల గిరుర న త్తరగి ఇందుర డు తన 

చేత్తలో వుని వజ్ఞర యుధ్మును కిర ంద ప్డేశాడు. అది భూమిమీద ప్డిపోయింది. ఇందార , వజ్ఞర యుధ్మును తీస్కోని నాతొ యుదిం చయిా’ 

అనాిడు. నిజంగా ఆ వృతార స్రుడు ఎంతిత ధ్ర్దమతుమడో చూడండి. ఇందుర డు అనుమాన ప్డుతూనే వజ్ఞర యుధానిి చేత్తో ప్టుట కుని 

ఆయన రండు చేతులు నరకేశాడు. అల్పగ్వ వ్యడు పెదా పెదా అంగాలు వేస్కుంటూ దగగ ర్కు వచిి నోితో ఉఫ్ అనాిడు. ఆ గాలికి ఇందుర డు, 

ఇందుర ని ఐర్దవతము అనీి కలిసి ఆయన నోట్లు కి వెళ్ళీపోయాయి. గుటుకుకన మింగ్వశాడు. వృతార స్రుని కడుప్పలోకి వెళ్ళీపోయిన ఇందుర డు 

అదృష్ట వశాతుత  ఇంతకు పూర్ేం విశేరూప్పని దగగ ర్ నార్దయణ కవచం పందాడు. ఆ నార్దయణ కవచ సమర్ణం చేత వైెష్ు వీ విదా చేత అతడు 

వృతుర ని కడుప్పలోకి వెళ్ళీపోయినా జీర్ు ము కాలేదు. వృతార స్రుని కడుప్పలో ఉండిపోయి వజ్ఞర యుధ్ంో ఆయన కడుప్ప కత్తత రంచి బయట్కు 

వచిి ఆయన దగగ ర్కు వచిి ఒక సంవతార్ం పాటు ఆయన కంఠం చుటూట  త్తరుగుతూ వజ్ఞర యుధ్ంో ఆయన కంఠమును కితట రంచాడు. 

ఉతత ర్దయణ దకిిణాయనముల సంధికాలంలో వృతార స్రుని శిర్స్ా దుళ్ళీ కిర ంద ప్డిపోయింది. వృతార స్రుడు ర్దక్షస్డే కానీ పోతన గారు 

అనాిరు – 

అఖల దుుఃఖైక సంహార్దది కార్ణం; బఖల్పరి్ సంచ యాహాు దకర్ము 

విమల భకిుాదేర క విభవ సందర్శనం; బనుప్మ భకి వర్ు నర్తంబు 

విబుధ్హరి్దనేక విజయ సంయుకింబు; గర సాత మర్వందర  మోక్షకర మంబు  

బర హమహతాానేక పాప్నిసత ర్ణంబు; గమనీయ సజజ న కాంకిితంబు  

నైెన యీ యిత్తహాసంబు నధిక భకిి, వినినుఁ జదివిన వ్యర సిన ననుదినంబు 



నాయు ర్దరోగా విజయ భాగాాభివృదిి, కర్మనాశము స్గత్తయుుఁ గలుగ  ననఘ!  

ఎవరకయినా విశేష్మయిన కష్ట ములు, బర హమహతాాపాతకం వంిత కష్ట ములు వసేత  వృతార స్ర్ వధ్లో వుని ప్దాములను, వచనములను 

కూరుిని ఒక ప్పసత కంలో వ్యర సేత  చాలు వ్యళీ కష్ట ములు పోతాయి. చప్పతే చాలు కష్ట ములు పోతాయి. ఎంతిత మహాపాప్ం తరుముకు వస్త నాి 

వృతార స్ర్ వధ్ వింటే చాలు ఆ పాప్ములనీి పోతాయి.  

ఇదంతా విని ప్రీకిితుత  ఒక ప్ర శి అడిగాడు. ఇప్ాితవర్కు నీవు నాకు ఎనోి విష్యములు చపాావు. కానీ ఇల్పంిత ర్దక్షస్ని గురంచి నేను 

వినలేదు. ఏమి ఆశిర్ాము! ననుి తొందర్గా చంపెయిా – నేను శీరమనాిర్దయణుడిలోకి వెళ్ళీపోతానని ర్దక్షస్డిని ఇంతవర్కు నేను 

చూడలేదు. ఈ వృతార స్రుడికి ఇంత మహిత భకిి ఎల్ప కలిగింది – ఇంతజా్ఞనం ఎల్ప కలిగినదో నాకు చప్పా – నా మనస్ా ఆతుర త 

ప్డిపోోంది అనాిడు. అంటే మహానుభావుడు శుకుడు ఆనాడు చపాాడు. 

 

3. చితర కేతూపాఖ్యానం:  

పూర్ేకాలంలో చితర కేతువు అనబడే మహార్దజుగారు ఉండేవ్యరు. ఆయన శూర్సేన దేశమును ఏలుతూ ఉండేవ్యడు. ఆయనకు అనేకమంది 

భార్ాలు. ఇంతమంది భార్ాలో కూడి చితర కేతువు ర్దజాప్రపాలన చేస్త నాిడు. కానీ నిర్ంతర్ం మనస్ాలో ఒకకటే శోకం. ఆయనకు 

సంతానం లేదు. ఆయన పెదా భార్ా ప్రరు ‘కృతదుాత్త’. ఒకరోజున ఆయన వదాకు అంగీర్స మహరి వచాిరు. ఆయన సాేగతం ప్లికి 

అర్ఘ ాపాదాారులు ఇచాిడు. అప్పడు అంగీర్స మహరి అనాిరు – ‘ఇంతమంది భార్ాలు ఉనాిరు, ఐశేర్ాం ఉంది, ఇంత పెదా సామార జాం 

ఉంది. కానీ నీ ముఖ్ంలో కాంత్త లేదు. నీవు దేనిని గురంచి బంగ పెటుట కునాివు’ అని అడిగారు. అప్పడు చితర కేతువు ‘మహానుభావ్య! మీరు 

త్తర కాలజాులు. మీరు సర్ేము తెలుస్కోగలరు’ అనాిడు. అప్పడు అంగీర్స మహరి ‘నాకు అరి్ం అయింది. నీకు ప్పలు లు లేరు. అందుకు కదా 



బ్రధ్ప్డుతునాివు. నీచేత ప్పతర కామేషిట  చేయిసాత ను. నీకు బ్ధడాలు కలుగుతారు’ అని ప్పతర కామేషిట  చేయించి యజా పాతర లో మిగిలిపోయిన 

హవిస్ాను నీ పెదా భార్ాచేత త్తనిప్పంచు. నీకు యోగుాడయిన కుమారుడు కలుగుతాడు. వ్యదివలన నీవు స్ఖ్దుుఃఖ్ములు పందుతావు’ 

అని చపాాడు.  

ర్దజు యజాపాతర  తీస్కువెళ్ళీ పెదాభార్ాకు ఇచాిడు. ఆవిడ దానిని స్త్ేకరంచి గర్దభనిి ధ్రంచి ఒక ప్పలు వ్యడు జనిమంచాడు. ఇంక ర్దజు 

ప్ర్వశించి పోయాడు. అరుబదముల బంగార్మును దానం చేశాడు. ర్దజాం అంతా సంోష్ంగా ఉంది. ఒకరోజు ర్దత్తర  పెదా భార్ా కుమారుని 

పెటుట కుని నిదర పోోంది. మిగిలిన భార్ాలందరకీ కోప్ం వచిింది. ‘మనకందరకీ ప్పలు లు లేరు కాబితట  ర్దజు ఇప్ాితవర్కు మనందరోిత 

సమానంగా ఉనాిరు. ఇప్పాడు ఆవిడకి ప్పల్పు డు ప్పటాట డు కాబితట  కృతదుాత్త మందిర్దనికే వెళ్ళతునాిడు. ఇప్పాడు ఆవిడకి ఈ ఆదర్ణ 

పోవ్యలంటే ఆ ప్పలు వ్యడిని చంప్రయాలి’ అని వీళీందరూ కలిసి ఆ ప్పలు వ్యనికి మెలు గా విష్ఠహార్దనిి పెటేట శారు. మరునాడు ఉదయం చూసేసరకి 

ప్పలు వ్యడు నలు గా అయిపోయి మర్ణించి ఉనాిడు. ఆ ప్పలు వ్యని పాదముల వదా కూరుిని తాను ప్ర భువుననే విష్యమును కూడా మరిపోయి 

ఏడుస్త నాిడు.  

అప్పడు అంగీర్స మహరి బర హమలోకం నుంచి నార్దునిో కలిసి వచాిరు. వ్యరు వచేిసరకి ర్దజు ఏడుస్త నాిడు. ఎవర వలన కొడుకు 

ప్పటాట డో ఆ అంగీర్స మహరిని మర్చిపోయాడు. అప్పడు అంగీర్స మహరి ‘ర్దజ్ఞ ఎందుకు ఏడుస్త నావు?’ అని అడిగాడు. ర్దజు 

ఆశిర్ాపోయి ‘కొడుకు చచిిపోయినందుకు ఏడుస్త నాిను’ అనాిడు. అప్పడు అంగీర్స్డు ‘నువుే ఇప్పాడు నా కొడుకు నా కొడుకు అని 

ఏడుస్త నాివు కదా. నేను ఇంతకుపూర్ేం నీకు కొడుకు ప్పట్ట డం కోసం నీచేత యజాం చేయించాను. అప్పాడు నీకు ఈ కొడుకు లేదు. 

అంతకుముందు నీకు కొడుకు లేనప్పడు నీవు స్ఖ్ంగా ఉండేవ్యడివి. ఈ కొడుకు మధ్ాలో వచాిడు. మధ్ాలో వెళ్ళీపోయాడు. చితర కేతూ, 

మనుష్యాల జీవితముల ఎల్ప ఉంటాయో తెలుసా? నీకు ఒక విష్యం చప్పతాను. ‘ఈ శరీర్మును చూసి అనేకమయిన అనుబంధ్ములను 

పెటుట కుంటారు. అసలు దేనిో అనుబంధ్ం పెటుట కునాిరో అది విష్యు మాయ. అది ఉండేది కాదు. కానీ లోప్ల ఉనిది ఎప్పాడూ ఉండేది. 

ర్దజ్ఞ, అసలు ఉండవలసిన అనుబంధ్ం ఈశేరుని ఒకకనిోటే. అదిలేక నీ కొడుకుో ప్పలు లు లేర్ని భార ంత్తో ఉండిపోయి జా్ఞనం కలగడం 

లేదని స్ఖ్దుుఃఖ్కార్ణమైెన కొడుకును నీకు ఇచాిను. ఇప్పాడు చూశావ్య – వ్యడే స్ఖ్ం, దుుఃఖ్ం ఇచాిడు. నీకు మాయయందు 

తగులుకునే సేభావం ఉంది. దానివలన నీవు స్ఖ్దుుఃఖ్ములను పండుతునాివు’. అప్పడు నార్దుడు ‘నాకొడుకు పోయాడు అని 

అంటునాివు కదా. నీ కొడుకును బర త్తకిసాత ను. వర్ం ఇసాత ను. వ్యడు అంగీకరసాత డేమో చూదాువు కాని. వ్యడిచేత మాటాు డిసాత ను’ అని నార్దుడు 

తన తప్శశకిిో ఆ వెళ్ళీపోయిన జీవుణిు  తెచాిడు. నువుే వెళ్ళీపోవడం వలు  నీ శరీర్మునకు తలిు ని, తండిర ని అనుకుని వ్యళ్ళీ ఖేదం 

పందుతునాిరు. కాబితట  ఓ జీవుడా నువుేనీ శరీర్ము నందు ప్ర వేశించి నీవు కోరుకుంటే దీర్దఘ యురా్దయంో సింహాసనమును అధిషాించి నీవు 

కోరుకుంటే నీ తలిు దండుర లకు ఆనందమును కలిగించు’ అనాిడు. జీవుడు వెనకిక వచిి ఇప్పడు తండిర వంక చూసి భుర కుిత ముడివేసి ‘నేను ఈ 

శరీర్ము వదిలిపెితట  వెళ్ళీపోయాను. ఈ శరీర్మునకు వ్యరు తలిు దండుర లు. నా కర్మ వలు  నేను ఇప్ాితకి ఎనిి కోట్ు మంది తలిు దండుర లకు 

కొడుకుగా ప్పటాట నో! వ్యళీలో వీర్చకరు’. ఈమాట్ విని చితర కేతువు ఇంతవర్కు వీడు నాకొడుకు నాకొడుకని అనుకునాిను. ఇదా వీడు 

మాటాు డడం అని వెనకిక ప్డిపోయాడు. ఇప్పాడు చితర కేతుడు అసలు విష్యం అరి్ం చేస్కుని ‘ఇప్పాడు నాకు బుదిి వచిింది. వ్యడు అల్ప 

మాటాు డిన తరువ్యత నాకు తతత ేం అంటే ఏమిట్ల తెలిసింది’ అనాిడు. అప్పడు అంగీర్స్డు ‘వ్యనికి సంసాకర్ం చేసి యమునా నదిలో 

సాినం చేసి ఆచమనం చేసి ర్దవలసింది. నీకొక మంతర ం చప్పతాను. ఈ శరీర్ం ఉండగా చేర్వలసింది ఈశేరుడిని. అనుబంధ్ముల మాయా 

సేరూప్ం తెలుస్కొని ఈశేరుడి పాదములు ప్టుట కో. నేను నీకు ఉప్దేశం చేసాత ను. ఈ ఉప్దేశం చేత ఏడుర్దతుర లు ఈ మంతర మును జప్పసేత  

నీకు సంకరి్ణ దర్శనం అవుతుంది’ అనాిరు. ఆయనను నమిమ చితర కేతువు ఏడుర్దతుర లు, ఏడు ప్గళ్ళీ జప్ం చేశాడు. అల్ప జప్ం చేసేత  

ఆయనకి శీరమనాిర్దయణుడు పాదం పెటుట కునే పాదపీఠియైన ఆదిశేష్యడు దర్శనం ఇచాిడు. ఆయనను విశేష్ంగా సోత తర ం చేశాడు. అల్ప సోతర ం 

చేసేత  ఆయన అనాిడు – 

ఆదిశేష్యడు తన రూప్మును భాసింప్ చేసి ‘నీితయందు బుడగప్పితట నటుు  ఆ బుడగకు అసిత తేము లేక నీితలో కలిసిపోయినటుు  బర హమము 

నందే నామరూప్ములయిన మాయచేత జగతుత గా ప్రణమించింది. ఈ తతత ేము అరి్మవడమే నా దర్శనం కలగడం. అందుకని ఇప్పడు నీవు 

బర హమజా్ఞనివి అయిపోయావు’ అనాిడు. ఆయన ఇచిిన ఒకే ఒక వర్ం ఈయనపాలిిత శాప్ం అయి కూరుింది. అనంతుడు ఈయనకు ఒక 

విమానం ఇచిి ‘నీవు ఈ విమానంలో ఎకకడికయినా విహరంచు’ అని చప్పా ఆయన త్తరగి సిది గణములో వెళ్ళీపోయాడు. ఆయన 

వెళ్ళీపోతుంటే చితర కేతుడు ఆయనను సోత తర ం చేసి తదుప్ర విమానమును ఎకిక అనిి బర హామండములు త్తరుగుతూ యక్ష కాంతలో 



హరకథలను నాట్కములుగా ప్ర దర్శనలు చేయిసూత  లోప్ల ప్ర్మ భకిి తతారుడై ఉండేవ్యడు. ఒకనాడు ఆ విమానం ఎకిక కైల్పస 

ప్ర్ేతమునకు వెళాీడు. పార్ేతీదేవి పెనిమిిత అయిన ప్ర్మశివుడు సభలో కూరుిని వుండగా నాలుగు వేదములు ప్పరుష్ రూప్మును 

పంది వ్యదించుకుంటునాియి. ప్ర్బర హమ తతత ేం అంటే ఇల్ప ఉంటుందని అంటునాిరు కదా అంటే కాదు ఇల్ప ఉంటుంది అని వ్యదించు 

కుంటునాియి ప్ర్బర హమ తతాత ేనిి అరి్ం చేస్కోలేక. బర హమగారు, సనక సనందనాది మహరిులు అంజలి ఘితంచి ప్ర్మశివ్య మాయందు నీ 

అనుగర హమును ప్ర సరంప్జేసి మాకు జా్ఞనమును ప్ర సాదించమని అడుగుతునాిరు. అటువంిత పార్ేతీ ప్ర్మేశేరులను చూసి పంగిపోయిన 

భుర ంగి నాట్ాం చేస్త నాిడు అంటారు శంకర్ భగవతాాదులు శివ్యనందలహరలో. అంత ప్ర్మప్వితర మయియన్ సభలోనికి చితర కేతువు తన 

విమానంలోంచి కిర ందకు దిగాడు. పార్ేతే దేవిని ఎడమ తొడ మెడ కూరోిపెటుట కొని చేత్తో గాఢలింగనం చేస్కొని ఉనాిడు ప్ర్మశివుడు. 

అది చూసి అమమవ్యరు వినేట్టుు గా పెదా ధ్ేనిో నవ్యేడు. అందరూ ఆశిర్ాప్డిపోయి ఒకకసార అటు త్తరగి చూశారు.  

చితర కేతువు పెదా నవుే నవేేసరకి పార్ేతీ దేవి చూసి ‘నీవు ఎందుకు నవుేతునాివు’ అని అడిగింది. అప్పడు చితర కేతుడు అనాిడు – 

‘ఏమీ తెలియని అజా్ఞని కూడా భార్ాను కౌగలించు కోవ్యలంటే ఇంట్లు కి వెళ్ళీ కౌగలించుకుంటాడు. అంతేకానీ ఇంతమంది తాప్స్లు ఉని 

సభలో, బర హమగారు నిలబడా సభలో, సనకసనందనాదులు నిలబడా సభలో, సిగుగ లేకుండా ఆచారుాడనని లోకానికి జా్ఞనమును ఇచుి వ్యడినని 

జగదుగ రువు నని లోక ర్క్షకుడనని అనిప్పంచుకు శర్ మంగళ ప్ర దుడనని అనిప్పంచుకుని ప్ర్మశివుడు ఎడమ తొడమీద భార్ాను 

కూరోిపెటుట కుని ఇంతమంది చూస్త ండగా భార్ాను గాఢలింగనం చేస్కునాిడు. ఆ మిథున రూప్మును చూసేత  నవుే వసోత ంది. ఆయనకు 

కూడా యింత కామ వ్యామోహమా” అనాిడు. అప్పడు పార్ేతీ దేవి ‘ఏమిర్ద ధూరిుడా, కప్పలుడు, భుర గువు, నార్దుడు, బర హమ, సనక 

సనందనాదులు శివుని ముందు నమసకరసూత  నిలబడతారు. ఎవర పాదములకు అంటుకుని ధూళ్ళ మసత కము మీద ప్డితే జా్ఞనము 

కటాకిింప్బడుతుందని కోరుకుంటారో ఎవర పాదము తగిలితే మంగళ ోర్ణమైె నీ ఇంితని ప్టుట కుంటుందో, ఎవరు అనుగర హిసేత  నీ ఇంట్ 

శుభకార్ాములు జరుగుతాయో, ఎవరు లోప్ల ఉండడం చేత నీవు శివమైె ప్దిమంది చేత నమసకరంప్ బడుతునాివో, ఏ శివము లోప్లి 

నుంచి వెళ్ళీపోతే నీవు శవమైె పోతావో, ఏ మహానుభావుడు లోకములనిింితని ర్క్ష చేస్త నాిడో, ఎవరు తాను మహాతాాగియై జా్ఞనిగా 

నిలబడాాడో అటువంిత ప్ర్మశివుని తూలనాడడానికి నీకు ఉని గొప్ాతనం ఏపాితది? ప్ర కృత్త ప్పరుష్ తతత ేమును తెలియక గురిరుగక ఒక 

పార కృతమయిన మనుష్యాడు హ్నుడు మాటాు డినటుు  మాటాు డావు. నీవు విష్యు  భకిుడవని అనిప్పంచుకుందుకు నీకు అరే్త లేదు. శివుని 

గౌర్వించని వ్యడు విష్యు  భకిుడు కానేకాదు. నువుే ఇల్ప ప్ర వరించావు కాబితట  నినుి శప్పస్త నాిను. నువుే ఉతత ర్క్షణం ర్దక్షస యోనియందు 

జనిమసాత వు. కానీ నీవు చేసిన తప్ంబు చేత శీరమనాిర్దయణుని చేరదవు గాక’ అని అనుగర హించింది.  

చితర కేతువు విమానంలోంచి కిర ంది ప్డిపోయి తలిు  పాదముల మీద ప్డిపోయి సాష్ఠట ంగ నమసాకర్ం చేసి ఒక మాట్ అనాిడు ‘అమామ అనంతుని 

దర్శనం చేశాను. సంకరి్ణుని దర్శనం చేశాను. కానీ ఎనిి జనమల నునాియో చిని అవిదా అజా్ఞనం ఎకకడో ఉండిపోయాయి. తలిు  నీ మోర లకు 

వచిి ఒక వెకిలి నవుే నవ్యేను. ఇంత శాప్మును పందాను. నువుే శప్పంచిన శాప్ం ననుి ఉదిరంచడానికేనని అనుకుంటునాిను. అల్పగ్వ 

ర్దక్షసయోనియందు జనిమసాత ను. నా అజా్ఞనము అకకడిో తొలగుగాక’ అని నమసాకర్ం చేసి క్షమాప్ణ చప్పా ప్ర ణిపాతం చేసి లేచి విమానం 

ఎకిక వెళ్ళీపోయాడు.  

ఇది చూసి ప్ర్మశివుడు ‘పార్ేతీ చూశావ్య ఇతను ప్ర్మభాకిులు నీవు ఇంత శాప్ం ఇసేత  ఆట్ను కస్గందలేదు. నిజమయిన 

విష్యు భకిుడయినవ్యడికి అటువంిత సతత ేగుణం కలగాలి. యితడు విష్యు  భకిుడే. ఈ భకిి వీనిని ర్కిించి ఒకనాడు ఇందర సంహార్ం కొడం తేష్ట  

ప్ర జ్ఞప్త్త చేసిన యజాగుండంలోంచి వృతార స్రునిగా పైెకి వసాత డు. వచిినా ధ్ర్మం నిర్ేరించాలి కాబితట  యుదిం చేసాత డు. మనస్ా మాతర ం 

శీరమనాిర్దయణుడి దగగ ర్ పెితట  శీరమనాిర్దయణుని చేరుకుంటాడు. తాను చేస్కుని స్కృతము చేత అపార్మయిన భకిిో 

నిలబడిపోతాడు’ అనాిడు. ఈ ఆఖ్యానము ఇంత ప్ర్మ పావనమయినది కాబితట  ఇహమునందు వ్యళు కి ఏమయినా ప్ర మాదము ర్దవలసి 

వుంటే అటువంిత ప్ర మాదములు తొలగి ప్పతర పౌతార భివృదిిగా మూడు తర్ములు చూసి, సమసత  ఐశేర్ాములు పంది అంతామునందు భకిి 

జా్ఞన వైెర్దగాములు కలిగి, మర్ల ప్పట్ట వలసిన అవసర్ం లేని ప్పనర్దవృత్తత  ర్హిత శాశేత శివ సాయుజామును పందుతారు. అటువంిత 

సిిత్తని కటాకిించ గలిగిన మహోతకృష్ట మయిన ఆఖ్యానము ఈ వృతార స్ర్ వధ్. 



 

వృతార స్ర్ సంహార్ం చేయడం వలన మర్ల బర హమ హతాాపాతకం అంటుకుంటుంది. కిర ందిత సార ఆ బర హమహతాా పాతకమును నలుగురకి 

ప్ంచాడు. ఇప్పాడు ఈ బర హమ హతాా పాతకం ప్ర్మ వృదాుడయిన వాకిి రూప్ంలో జుటుట  ఎర్ర ిత ర్ంగుో, ఒళీంతా క్ష్య వ్యాధి, కుషా్య 

వ్యాధి చేత ప్పండుు  ప్డిపోయి నోితవెంట్ నవర్ంధ్ర ముల వెంట్ ప్పలు ిత కంప్ప కొడుతుండగా ఒంట్లు ంచి నెతుత రు కారపోతుని వర ణములో 

ఇందుర ని కౌగలించుకోవడానికని వెంట్ప్డింది. అది బర హమహతాాపాతక సేరూప్ం. అది బ్రధించడం కోసమని వెంట్ప్డితే ఇందుర డు 

ప్రుగుప్రుగున అనిి దికుకలకు వెళాీడు. ఎటువైెప్పకు వెళ్ళీనా విడిచి పెట్ట లేదు. అప్పాడు ఇంక దారలేక ఇందుర డు ఈశానా దికుకప్ితట  

ప్రుగెత్తత  మానససరోవర్ంలోకి దూరపోయాడు. ఈశానా దికుకకి ఒక శకిి ఉంటుంది. అకకడికి బర హమహతాా పాతకం కూడా తరమి ర్దలేక 

పోయింది. ఇందుర డు వెనకిక వసాత డేమో అని ఎదురుచూసూత  నిలబడింది. ఇందుర డు మానస సరోవర్ంలోకి దూకి అందులో ఉని ఒక 

తామర్ప్పవుే గుండా తామర్ నాళం లోనికి ప్ర వేశించి అందులో ఉండే ఒక తంతువులోకి దూరపోయాడు. అకకడ ఇందుర డు వేయి 

సంవతార్ములు ఉనాిడు. ఒడాున ఆ బర హమహతాా పాతకం బయట్కు ర్దకపోతాడా ప్టుట కోనక పోతానా అని నిరీకిిసూత నే ఉంది. అల్ప 

ఇందుర డు నార్దయణ కవచమును శీరమనాిర్దయణుని తప్మును ఆచరసూత  కూరుినాిడు. భయప్డుతూ కూరోిలేదు. ఈశేర్దర్దధ్నం 

చేసూత  కూరుినాిడు.  

ఈ వెయిా సంవతార్ములు గడిచేలోప్ల ఒక ఆశిర్ాకర్మైెన సంఘట్న జరగింది. అకకడ ఇందర ప్దవి ఖ్యళ్ళగా ఉంది. ఆ ప్దవిలోకి 

తాతాకలికముగా అనేక యాగములు చేసిన నహుష్యడు అనే మహార్దజును తెచిి కూరోిబటాట రు. ఇందర ప్దవిలో కూరోిగానే ఆయనకో వెరర  

ప్పితట ంది. ‘ఇందర ప్దవి ఒకటీ ఇచిి వదిలిపెడితే ఎల్ప – శచీదేవి కూడా నాది కావ్యలి కదా’ అనాిడు. ‘ప్ర స్త తం నేనే ఇందుర డిని కాబితట  అసలు 

ఇందుర డు వచేి వర్కు నీవు నా భార్ాగా ఉండు’ అని శచీదేవికి వరి్మానం ప్ంప్డం మొదలుపెటాట డు. ఆయన ప్ర వరి్న నచిక శచీదేవికి ఏమి 



చేయాలో అరి్ం కాలేదు. లలితా సహసర ంలో అమమవ్యరకి ‘ప్పలోమజ్ఞరిత’ అని ప్రరు ఉంది. ప్పలోముడు శచీదేవి తండిర . ప్పలోముని కుమారి 

అయిన శచీదేవి చేత నిర్ంతర్ం లలితా ప్ర్దభటాట రక అరింప్బడుతు ఉంటుంది. భార్ా చేసే పూజ వలన భరి్కి అభుానిత్త కలుగుతుంది. 

అందుకని ఆయన ఇందర ప్దవి యందు ఉనాిడు. ఈమె యందు ఏ దోష్ము లేదు కాబితట  బృహసాత్త ఈమెకు దర్శనం ఇచిి ‘అమామ!దీనికి 

ఒకటే ప్రష్ఠకర్ం. నీ భరి్ ఏ మహాతుమడికి అప్చార్ం చేసి ఇవ్యళ దాగి ఉనాిడో ఇల్పగ వీనిోను ఒక అప్చార్ం చేయించు. కాబితట  

నహుష్యడిని ‘సప్త రిులు మోస్త ని ప్లు కిలో ర్ద – నీవు నాకు భరి్వు అవుదువు గాని’ అని కబురు చయిా. కామోదేర కంో కళ్ళీ 

మూస్కుపోయిన వ్యడికి అయాా, ఈ ప్ని చేయనా అని ఉండదు. ‘సప్త రిులను ప్పలిచి మోయమని ప్లు కి ఎకుకతాడు అని చపాాడు. 

బృహసాత్త తెలివితేట్లు వితట నే పోతాయా! ఆవిధ్ంగా నహుష్యడు సప్త రిులు మోస్త ని ప్లు కి ఎకాకడు. ఆ ప్లు కి మోస్త ని వ్యరలో అగసత ా 

మహరి ఉనాిరు. 

ఆయన మహాశకిి సంప్నుిడు. పితట గా ఉంటాడు. ఆయన అడుగులు గబగబ్ర పాడడం లేదు. నహుష్యడు లోప్లినుంచి చూశాడు. తొందర్గా 

శచీదేవి వదాకు వెళాీలనే తాప్తర యంో ‘సర్ాసర్ా’ ‘నడు నడు’ అని ఆయనను హుంకరంచి డొకకలో ోశాడు. అగస్త ానికి కోప్ం వచిింది. 

పైెకి చూసి ‘చేయకూడని ప్ని చేసూత  మహరిుల చేత ప్లు కి మోయిసూత  పితట వ్యడిని అడుగులు వేయలేక పోతుని వ్యడిని అయిన ననుి ‘సర్ా 

సర్ా’ అనాివు కాబితట  నీవు సర్ామైె కొండచిలువవైె భూలోకంలో ప్డిపో’ అని శప్పంచాడు.వెంట్నే నహుష్యడు కొండచిలువయి కిర ందప్డాాడు. 

ఇప్పడు మర్ల ఇందర ప్దవి ఖ్యళ్ళ అయింది కదా! మర్ల ఇందుర ని తీస్కుర్దవ్యలి. అప్పడు దేవతలు, ఋష్యలు అందరూ కలిసి మానస 

సరోవర్ం దగగ ర్కు వెళాీరు. వెయిా సంవతార్దలు తప్పంచిన ఇందుర ని శకిి చూసి బర హమహతాా పాతకం వెనకిక త్తరగింది. పూరి నివ్యర్ణ 

కాలేదు. అప్పాడు ఇందుర ని తీస్కు వచిి అశేమేధ్ యాగం చేయించారు. చేయిసేత  శీరమనాిర్దయణుడు ప్ర తాక్షమైె పాప్ప్రహార్ం చేశారు. 

ఏది చేసినా భగవ్యనుడే చేయాలి. అందుచేత ఇందుర డు ఆ శీరమనాిర్దయణుని అనుగర హమునకు నోచుకునాిడు. బర హమహతాా పాతకము 

నివ్యర్ణయై మర్ల వచిి ఇందర ప్దవిలో కూరుిని సంోష్ముగా గురు వును సేవిసూత  కాలమును గడుప్పతునాిడు.  

ఇందర ప్దవిని అలంకరంచిన వ్యడే గురువుల ప్ట్ు  అమర్దాదగా ప్ర వరిసేత  కష్ట ములు ప్డాాడు. కాబితట  మనం ఎలు ప్పాడూ గురువుల ప్ట్ల చాల్ప 

జ్ఞగర తత గా ఉండాలి. ఆ గురువులు మీ డబుబ కోరుకునేవ్యరు కారు. మీ ఐశేర్ామును కోరుకునే వ్యరు కాదు. వ్యరప్ట్ు  ఎప్పాడూ మర్దాద 

తప్ాకూడదు. ఎప్పాడూ వ్యరప్ట్ు  మర్దాదో ప్ర వరించడం, వ్యరు చప్పాన మాట్ వినడం అనే మంచి లక్షణమును కలిగి ఉండాలి. దాని చేత 

మీరు ఉదిరంప్బడతారు.  

సప్త మ సకంధ్ము – ప్ర హాు దోపాఖ్యానం: 

ప్ర హాు దోపాఖ్యానం ప్ర్మప్వితర మయిన ఆఖ్యానం. అందులో ఎనోి ర్హసాములు ఉనాియి. వైెకుంఠ దాేర్పాలకులయిన జయవిజయులు 

ఇదారు సనక సనందనాడుల ప్ట్ు  చేసిన అప్చార్ం వలన శాప్వ్యశం చేత భూలోకమునందు అస్ర్యోనిలో జనిమంచి ర్దక్షస్ల్పయి మూడు 

జనమలు ఎత్తత న తరువ్యత మర్ల శీరమనాిర్దయణుడు వ్యరని తన దాేర్పాలకుల ప్దవిలోనికి తీస్కుంటాను అని అభయం ఇచాిడు. 

వ్యళ్ళీ హిర్ణాాక్ష హిర్ణాకశిప్పలుగా జనిమంచారు. 

హిర్ణాకశిప్పడు అంటే కనబడాదల్పు  తనదిగా అనుభవించాలని అనుకునే బుదిి కలవ్యడు. ఆయనకు ప్ర హాు దుడు, అనుహాు దుడు, సంహాు దుడు, 

హాు దుడు అను నలుగురు కుమారులు కలిగారు. ప్ర హాు దునికి ఒక కుమారి కలిగింది. ఆమె ప్రరు సింహిక. సింహిక కుమారుడు ర్దహువు. ఆ 

ర్దహువే ఇప్ాితకీ మనకి పాప్గర హం కిర ంద సూర్ా గర హణం చందర  గర హణంలో కనప్డుతూ ఉంటాడు. ఆయనే మేరువుకి అప్ర దకిిణగా త్తరుగుతూ 

ఉంటాడు. హిర్ణాాకిుడు మర్ణించిన సందర్భముో ఈ ఆఖ్యానమును పార ర్ంభం చేస్త నాిరు. ఆయన భార్ాలు, తలిు గార్యిన దిత్త 

హిర్ణాాకిుడు మర్ణించాడని విలప్పస్త నాిరు. ఆ సమయంలో అకకడికి హిర్ణాకశిప్పడు వచాిడు. అప్పడు హిర్ణాకశిప్పడు చప్పాన 

వేదాంతమును చూసేత  అసలు ఇతను ర్దక్షస్డేనా, ఇల్ప వేదాంతమును ఎవరు చప్ాగలరు అనిప్పస్త ంది.  

హిర్ణాకశిప్పడు ఏడుస్త ని భార్ాలను, తలిు  చూసి “సాకిాత్ శీరమనాిర్దయణుడిో యుదిం చేసి వీర్మర్ణం పందాడు. ఉతత మలోకాల వైెప్పకి 

వెళ్ళీపోయాడు. అటువంిత వ్యని గురంచి ఎవర్యినా ఏడుసాత ర్ద? ఏడవకూడదు అని ఒక చితర మయిన విష్యం చపాాడు.  

పూర్ేకాలంలో స్యజాుడు చాల్పకాలం ప్ర జలను ప్రపాలన చేసి అనేకమంది భార్ాలు ఉండగా హఠాతుత గా ఒకనాడు మర్ణించాడు. అతని 



భార్ాలు, ప్పతుర లు అందరూ విలప్పస్త నాిరు. ఆ ఏడుస్త ని వ్యళీందరనీ చూసి యమధ్ర్మర్దజు ఆశిర్ాపోయాడు. అప్డు ఆయన ఒక 

బ్రర హమణ కుమారుని వేష్ంలో అకకడికి వచిి ఒకమాట్ చపాాడు “ఏమయాా, మీర్ందరూ ఇకకడ ఎందుకు ఏడుస్త నాిరు? నాకు చాల్ప 

ఆశిర్ాంగా ఉంది. చావు తప్పాంచుకొని దాకుకని వ్యడవడూ లేదు. కొనాిళ్ళీ బర త్తకిన తరువ్యత వెళ్ళీపోవడం అనిది ఈ ప్ర ప్ంచమునకు 

అలవ్యటు. ఈ మహాప్ర సిానంలో మనం ఎకకడినుండి వచాిమో అకకడికి వెళ్ళు పోతాము. ఆ వెళ్ళీపోయిన వ్యడి గురంచి ఏడుసాత రందుకు?’ అని 

అడిగాడు యమధ్ర్మర్దజుగారు.  

పూర్ేకాలంలో ఒక చటుట  మీద గూితలో ఒక మగప్కిి, ఒక ఆడప్కిి ఉండేవి. ఒక బోయవ్యడు అటు వెళ్ళీపోతూ చటుట మీద మాటాు డుకుంటుని 

ప్కిుల జంట్ను వ్యిత వెనకాల ఉని ప్కిి ప్పలు లను చూసి ఉండేలు బదా పెితట  ర్దత్తో ఆడప్కిి గుండల మీద కొటాట డు. గిర్గిర్ త్తరుగుతూ ఆ 

ప్కిి కిందప్డిపోయింది. అది మర్ల ఎగర్కుండా ఆ ప్డిపోయిన ప్కిి రకకలు వంచేసి బుట్ట లో ప్డేస్కొని తీస్కుని వెళ్ళీపోవడానికి 

తయార్వుతునాిడు. ఆ బుట్ట  కనాిలలోంచి ఆడప్కిి నీర్స ప్డిపోయి సొమమసిలిు  రకకలు వంగిపోయి భరి్వంక చూసోత ంది. అప్పడు భరి్ 

అనాిడు “మనిదార్ం కలిసి ఇంతకాలం సంసార్ం చేశాము. నాకేమీ సంసార్ం తెలియదు. ర్వప్ిత నుండి ప్పలు లు లేవగానే అమమ ఏది అని 

అడుగుతాయి. నేను ఏమని సమాధానం చప్ాను? ఈ ప్పలు లు ఆహర్ం కోసమని నోళ్ళీ తెర్చుకుని చూసూత  ఉంటాయి. నీవు లేని సంసార్ం 

ఎల్ప చేయాను’ అని ఆడప్కిి వంక చూసి ఎదుసూ మాటాు డుతునాిడు. ఆడప్కిి వంక చూసూత  మాటాు డుతూ మైెమర్చి ఉని మగప్కిిని 

చూసి బోయవ్యడు బ్రణం వదిలి దీనీ కొటాట డు. అది చచిిపోయింది. తాను ఉండిపోతాను అనుకుని మగప్కిి చచిిపోయింది. రకకలు వంగిన 

ఆడప్కిి ఇంకా బర త్తకే ఉంది. కాబితట  ఎవర మర్ణం ఎప్పాడు వస్త ందో ఎవరకీ తెలుస్. అందుకని ఈశేరుని గురంచి పార రి్న చయాండి 

అనాిడు. 

ఈ మాట్లకు దిత్త, హిర్ణాాకిుని భార్ాలు ఊర్ట్ చంది అంతుఃప్పర్ంలోకి వెళ్ళీపోయారు. ఈయన మాతర ం తప్స్ాకు బయలుదేర్దడు. 

 

హిర్ణాకశిప్పడు తప్స్ాకు బయలు దేర బయట్కు వచిి తన దగగ ర్ ఉండే మంత్తర , సామంతుర లందరనీ ప్పలిచి ‘శీరమనాిర్దయణుడంతిత 

దుండగీడు ప్ర ప్ంచంలో ఇంకొకడు ఉండడు. అతడు చేతకాని వ్యడు, ప్పరకివ్యడు. నా తముమడిని సంహరంచాడు. ఆ విష్యు డు మహా 

మాయగాడు. అతను ఉండే సిానములు కొనిి ఉనాియి. అవే బ్రర హమణులు, యజాయాగాది కర తువులు, హోమములు, వేదము, ఆవులు, 

సాధ్రప్పరుష్యలు, ధ్ర్మమూ, అగిిహోతర ము మొదలయినవి. చటుట  మొదలును కాలేిసేత  పైెన ఉండే ప్లు వములు శాఖ్లు తమంతతాము 

మాడిపోతాయి. అందుకని ఇల్పంితవి ఎకకడ కనప్డినా ధ్ేంసం చేయండి. ఎవడయినా తప్స్ా చేస్త ంటే నరకి అవతల పారయాండి. 

ఎవడయినా వేదం చదువుకుంటుంటే వ్యడిని చంపెయాండి’ అనాిడు. ఆమాట్లు వినడంోనే భటులందరూ లోకం మీద ప్డాారు. ‘నేను 

అపార్మయిన తప్శశకిి సంప్నుిడనయి ఈ మూడు లోకములను నేను ప్రపాలిసాత ను. విష్యు వు అనేవ్యడు ఎకకడ కనప్డినా సంహరసాత ను. ఇది 

నా ప్ర త్తజా’ అని బయలుదేర మందర్ ప్ర్ేత చరయలలోకి వెళ్ళీ తప్స్ా మొదలుపెటాట డు. మహా ఘోర్మయిన తప్స్ా చేశాడు. అయన 

కపాల భాగమునుండి తపోధూమము బయలుదేరంది. అది సమసత  లోకములను కప్రాసోత ంది. అసిిప్ంజర్ం ఒకకటే మిగిలింది. ఇటువంిత 



ప్రసిితులలో దేవతలు అందరూ చతురుమఖ్ బర హమగార దగగ ర్కు వెళ్ళీ ‘అయాా, ఈ హిర్ణాకశిప్పని తపో ధూమముచేత మేమందర్మూ 

తప్త మయి పోతునాిము. అందుచేత నీవు తొందర్గా వెళ్ళీ ఆయనకు దర్శనం ఇచిి ఏమి కావ్యలో ఆయనను అడిగి ఆయన కోరక 

సిదిింప్చేయవలసింది’ అనాిరు. 

ప్కకన దక్ష ప్ర జ్ఞప్త్త భుర గువు మునిగువ్యరు కొలుసూత  వుండగా సాేమి హంసవ్యహనం మీద ఆరూఢూడై వచిి తప్స్ా చేస్త ని 

హిర్ణాకశిప్పని ముందుకు వచిి నిలబడి తన కమండలములో ఉని మంతర జలమును తీసి ప్పట్ట లు ప్ితట పోయి వుని హిర్ణాకశిప్పని శరీర్ం 

మీద చల్పు డు. వెంట్నే అతనికి అపార్మయిన తేజస్ాో కూడుకుని నవయౌవనంో కూడుకుని శరీర్ం వచిింది. లేచివచిి సాష్ఠట ంగ 

దండ ప్ర ణామం చేసి బర హమగారని సోత తర ం చేశాడు. ఆయన అనాిడు ‘నీవు దుసాాధ్ామయిన తప్స్ా చేశావు. కాబితట  నాయనా హిర్ణాకశాపా 

నీవు ఏమి కోరుకుంటావో కోరుకో’ అనాిడు.  

‘తనకు మృతుావు ఉండకూడదు. గాలిచేత చచిిపోకూడదు. ఏ దికుకనుంచి వస్త ని పార నిచేత చచిిపోకూడదు. పైెన చచిిపోకూడదు. కిర ంద 

చచిిపోకూడదు. ఇంట్లు  చచిిపోకూడదు. బయట్ చచిిపోకూడదు. ఆకాశంలో చచిిపోకూడదు. పార ణం ఉని వ్యితవలన చచిిపోకూడదు. 

పార ణం లేని వ్యిత వలన చచిిపోకూడదు. మృగముల చేత, ప్కిుల చేత, యకిుల చేత, గంధ్రుేల చేత, కినిరుల చేత, దేవతల చేత, 

అసత రముల చేత, శసత రముల చేత, వీిత వేిత చేత ప్గలు కాని, ర్దత్తర  కాని మర్ణములేని సిిత్తని నాకు కటాకిించు’ అని కోర్దడు. ఈ కోరకను 

విని బర హమగారు ఆశిర్ాపోయారు. తథాస్త  ఇచేిశాను. కానీ కొంచం కిేమంగా ఉండడం నేరుికుని లోకం గురంచి అనుకూలాతో మంచి 

నడవడిో ప్ర వరించు స్మా’ అని చప్పా హంసవ్యహనం ఎకిక వెళ్ళీపోయారు. 

హిర్ణాకశిప్పడు ర్దజధానికి త్తరగి వచిి అందరని ప్పలిచి ‘నేను వర్ములు ప్పచుికుని వచేిశాను. ఇప్పాడు విష్యు వు ఎకకడ ఉనాిడో 

ప్టుట కొని సంహార్ం చేయాలి. పైెగా ఇందుర డిని ర్దజాభర ష్యట డిని చేయాలి. త్తర లోకాాధిప్తాానిి పందాలి’ అని చప్పా పెదా అస్ర్ సైెనామును 

తీస్కొని ఇందర లోకము మీదికి యుదిానికి వెళాీడు. అకకడ ఇందుర నికి ఈ వ్యరి్ అందిపోయింది. ఎప్పాడయితే హిర్ణాకశిప్పడు ఇనిి 

వర్ములు పందాడని తెలిసిందో ఇక వ్యనిో యుదిం అనవసర్ం అనుకుని సింహాసనం ఖ్యళ్ళ చేసేశాడు. హిర్ణాకశిప్పడు వచిి అమర్దవత్తని 

సాేధ్రీనం చేస్కునాిడు. యజాయాగాది కర తువులు లేనేలేవు. హవిస్ాలనీి హిర్ణాకశిప్పడికే. భయంకర్మయిన పాలన సాగిస్త నాిడు.  

ఇప్పడు దేవతలు అందరూ చాల్ప ర్హసామయిన సమావేశం ఒకిత పెటుట కునాిరు. తమ కష్ట ములు తీర్ిమని శీరమనాిర్దయణుని పార రి్న 

చేశారు. అంతే అశరీర్వ్యణి వినబడింది. ‘మీర్ందరూ దేనిగురంచి బ్రధ్ప్డుతునాిరో నాకు తెలుస్. మీరు నాకేమీ చప్ానవసర్ం లేదు. నేను 

సమసత ము తెలిసి ఉని వ్యడిని. కానీ నాకంటూ ఒక నియమం ఉనిది. వ్యడు ధ్ర్మము నుండి వైెకు ాబాం పందాలి. బ్రగా ధ్ర్మం తప్పాపోవ్యలి. 

అప్పాడు వ్యదినిప్టుట కు చంప్రసాత ను’ అని సాేమి ప్ర త్తజాచేశారు. ఆ ప్ని వ్యడు ఎప్పాడు చేసాత డో కూడా నేను మీకు చప్పత నాిను. వ్యనికి ఒక 

కొడుకు ప్పడతాడు. అతని ప్రరు ప్ర హాు దుడు. మహాభకిుడు. అటువంిత ప్ర హాు దుని ఆప్దల పాలు చేయడం పార ర్ంభం చేసాత డో ఆనాడు వ్యనిని 

సంహరంచేసాత ను. అందుకని మీరవేరూ బంగపెటుట కోకండి’ అనాిడు. ఈ మాట్లు విని దేవతలందరూ సంోషించారు.  

హిర్ణాకశిప్పనికి లీల్పవత్తకి ప్ర హాు దుడు జనిమంచాడు ఆయన మహానుభావుడు. మహాజా్ఞని. గురువులు కర్చర్ణాదులో కదిలివస్త ని 

ఈశేరుడే అని భావన కలిగినవ్యడు. తనో కలిసి చదువుకుంటుని సేిహితులను కేవలం సేిహితులుగా కాక తన ోడబుితట న వ్యళీల్ప 

చూసేవ్యడు. గురువులు చండామారుకలు. ఉనిది ర్దక్షస విదాారిులు. ఒకకనాడు అబదిం ఆడింది లేదు. మికికలి మర్దాద కలిగిన వ్యడు. 

ప్ర హాు దుని స్గుణములు అనీి ఇనీి అని చప్ాడానికి కుదర్దు. ప్ర హాు దుడిని చూసిన హిర్ణాకశిప్పడు ‘ఏమిట్ల కనప్డా వ్యళీందరనీ 

హింసించడం, బ్రధ్పెట్ట డం వ్యడి దగగ ర్ వీడి దగగ ర్ అనీి ఎతుత కుర్దవడం ఇల్పంిత ప్నులు చేయకుండా ఏమిట్ల జడుడిల్ప కూరుింటాడు. 

తనలో తాను నవుేకుంటాడు. కళ్ళీ మూస్కొని ఉంటాడు. ఏమిట్ల ధాానం చేసూత  ఉంటాడు. చదువుకోడు. ఓ ప్పసత కం ప్టుట కోడు. వీడు ర్వప్ప 

పదాుని సింహాసనానికి ఉతత ర్దధికార ఎల్ప అవుతాడు. ఎల్ప కూరుింటాడు. ఎల్ప ప్రపాలన చేసాత డు. ర్దక్షస్లను ఎల్ప స్ఖ్పెడతాడు 

అని బంగపెటుట కునాిడు. 

అందుకని శుకార చారుాలవ్యర కుమారులయిన చండామారుకల వ్యరని ప్పలిచాడు.’అయాా, మీ భుర గు వంశం మా ర్దక్షస జ్ఞత్తని ఎప్ాితనుంచో 

ఉదిరసోత ంది. మా బ్ధడాడయిన ప్ర హాు దుడు జడుడిగా త్తరుగుతునాిడు. వీనికి నీత్తశాసత రమో, ధ్ర్మ శాసత రమో, కామ శాసత రమో బోధ్ చయాండి. 



వీనియందు కొంచం కదలిక వచిి నాలుగు విష్యములు తెలుస్కొని ప్దిమందిని పీడించడం నేరుికుంటే నా తరువ్యత సింహాసనం మీద 

కూర్చినడానికి కావలసిన యోగాత కలుగుతుంది’ అని ప్ర హాు దుని తీస్కువెళ్ళీ చందుడు, మారుకడికి అప్ాచపాాడు. 

ఆ రోజులలో ర్దజ్ఞంతుఃప్పర్ పార ంగణం నందు ఒక విదాాలయము ఉండేది. అందులో గురువులు శిష్యాలకు విదాలు నేరుాతూ ఉండేవ్యరు. 

ప్ర హాు దుడు చితర మయిన ప్ని చేస్త ండేవ్యడు. ఆయన ఏకసంథాగార హి. గురువులు చప్పాన విష్యమును వెంట్నే ఆయన మేధ్ో 

ప్టుట కునేవ్యడు. కానీ తానుమాతర ం మర్ల బదులు చప్రావ్యడు కాదు. ఏమీ మాటాు డేవ్యడు కాదు. అనీి వినేవ్యడు. వ్యళ్ళీ అరి్శాసత రం 

నేరుికోమంటే నేరుికునేవ్యడు. వ్యళ్ళీ దుర్దమర్గ మయిన నీతులు చబ్ధతే ఆ నీతులు నేరుికునే వ్యడు. అప్ాితకి వ్యళ్ళీ చప్పాంది 

నేరుికునే వ్యడు. కానీ అది మనస్ాలోకి వెళీలేదు. అనగా అంత దుష్ట్ సాంగతామునందు కూడా తన సేరూప్ సిిత్తని తాను 

నిలబటుట కుని మహాప్పరుష్యడు ప్ర హాు దుడు. ఇటువంిత సిిత్తలో ఒకనాడు హిర్ణాకశిప్పనికి తన ప్పలు వ్యని బుదిిని ప్రీకిించాలని ఒక కోరక 

ప్పితట ంది. గురువులు వెళ్ళీ ‘మీరు చప్పాన విధిని మేము నిర్ేహించాము. మీ అబ్రబయి చాల్ప బ్రగా పాఠములు నేరుికునాిడు’ అనాిరు. 

అందుకని తన ప్పలు వ్యనిని సభా మంట్ప్మునకు ప్పలిచాడు. తన కొడుడు తన తొడ మీద కూరుిని అవనీి చప్పతుంటే సభలో ఉని వ్యళ్ళీ 

చూసి తన కొడుకు తనకంటే మించిన వ్యడని పంగిపోవ్యలని ఆయన అభిపార యం. అందుకని సభకు ప్పలిప్పంచాడు. ప్ర హాు దుడు వసూత నే తండిర కి 

సాష్ఠట ంగ నమసాకర్ం చేశాడు. రండు చేతులు చాప్ప తన ప్పలు వ్యడిని ఎతుత కునాిడు. తన తొడమీద కూరోిబటుట కుని ‘నీవు ఏమి 

నేరుికునాివో ఏది నాలుగు మాట్లు చప్పా. నీవు నేరుికుని దానిలో నీకు ఇష్ట ం వచిినది నీకు బ్రగా నచిింది ఏది ఉనిదో అది ఒక 

ప్దాం చప్పా అని అడిగాడు. అప్పడు ప్ర హాు దుడు  

ఎలు  శరీర్ధారులకు నిలు ను చీకిత నూత్తలోప్లం 

దెర ళీక వీరు నేమను మత్తభర మణంబున భినుిలై ప్ర వ 

రిలు క సర్ేము నితని దివా కళామయ మంచు విష్యు నం  

దులు ము జేరి తా ర్డవి నుండుట్ మేలు నిశాచర్దగర ణీ ! 

ప్ర త్త జీవుడు ప్ర త్త శరీర్దార శరీర్మును పంది ఇలుు  అనే ఒక చీకిత నూత్తలోకి దిగిపోయి అకకడి నుంచి ‘నేను’, ‘మీరు’ అనే భావన ప్పితట  

అందులోంచి అహంకార్ం, మమకార్ం ప్పితట  నా వ్యళు కు మేలు జర్గాలి, ఎదుిత వ్యళు కు కీడు జర్గాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. నేను నా వ్యళ్ళీ 

అనే భావనను విడిచి పెితట  జగతత ంతా ఉనిది ప్ర్బర హమమే అనుకుని గురిరగి వ్యడు ఘోర్దర్ణాములోకి వెళ్ళీ కూరుినాి ఉదిరంచ 

బడుతునాిడు. ఇది తెలుస్కోకుండా ‘నేను’, ‘నాది’ అని భావన పెంచుకుని వ్యడు ఊరనడుమ కూరుినాి అటువంిత వ్యని వలన కలిగ్వ 

ప్ర యోజనం ఏమీ లేదు. ఎందుకు వచిిన దికుకమాలిన ర్దజాం నీకిది. ఇంత తప్స్ా చేసి నీవు ఏమి తెలుస్కుంటునాివు? అందుకని నీవు 

మారుికోవలసిన ప్ధి్త్త ఉనిది అని తండిర ో మాటాు డు తునాిడు కనుక అనాాప్దేశంగా మాటాు డాడు. ఈతని మాట్లు విని 

హిర్ణాకశిప్పడు తెలు బోయాడు. 



 

ప్ర హాు దుని మాట్లు విని హిర్ణాకశిప్పడు తెలు బోయాడు. అటువంిత ఆలోచనలు ఎవర్యినా తన కుమారునికి నేర్దార్వమోనని ఆయనకు 

అనుమానం కలిగి “నాకు చాల్ప ఆశిర్ాంగా ఉంది నీవు ర్దక్షస్నికి జనిమంచిన వ్యడివి. ఇల్పంిత బుదిులు నిజంగా నీకే ప్పటాట యా లేక 

ఎవర్యినా ప్పలు లు ప్కకకి తీస్కళ్ళీ ర్హసాంగా నీచేత చదివిస్త నాిర్ద?” అని అడిగాడు. “ఈ గురువులు నినుి చాటుకు తీస్కు వెళ్ళీ 

ఇల్పంితవేమయినా నేరుాతునాిర్ద? శీరమహావిష్యు వు మన జ్ఞత్తకంతితకీ అప్కార్ం చేసినవ్యడు. అటువంిత వ్యడిని సోత తర ం చేసాత వ్య? అల్ప 

చయాకూడదు” అనాిడు. ఇవనీి విని ప్ర హాు దుడు “ 

మందార్ మకర్ంద మాధ్రర్ామున దేలు మధ్రప్ంబు వోవునే మదనములకు 

నిర్మల మందాకినీవీచికల దూగు ర్దయంచ చనునే తర్ంగిణులకు 

లలిత ర్సాల ప్లు వ ఖ్యదియై సొకుక కోయిల జేరునే కుట్జములకు 

పూర్వు ందు చందిర కాస్ఫరత చకోర్క మరుగునే సాందర  నీహార్ములకు  

అంబుజోదర్ దివా పాదార్వింద చింతనామృత పాన విశేష్ మతత  

చితత  మేరీత్త నితర్ంబు జేర్ నేరిు! వినుత గుణశీల, మాట్లు వేయునేల? 

ఎకకడయినా పారజ్ఞత ప్పష్ాములలో ఉండే తేనె తార గడానికి అలవ్యటు ప్డిపోయిన తుమెమద ఎకకడో ఉని ఉమెమత్త ప్పవుే మీద 

వ్యలుతుందా? ఎకకడో హాయిగా ఆకాశములో ఉండే మందాకినీ నదిలో విహరంచడానికి అలవ్యటు ప్డిపోయిన ర్దజహంస ఎండిపోతూ దుర్గ ంధ్ 

భూయిష్ట మయిన ఒక చరువు దగగ ర్కు వెళ్ళీ ఆ నీళ్ళీ తాగుతుందా? ఎకకడయినా లేత మామిడి చిగురు తాను త్తని ‘కూ’ అంటూ 

కూయడానికి అలవ్యటు ప్డిన కోయిల ప్ర యతిపూర్ేకంగా వెళ్ళీ అడవిమలు లు పూసే చటుట మీద వ్యలుతుందా? పూర్ిమయిన 

చందర బ్ధంబం లోంచి వచేి అమృతమును తార గడానికి అలవ్యటు ప్డిపోయిన చకోర్ప్కిి పగమంచును తార గడానికి ఇష్ట ప్డుతుందా? 



సర్ేకాలముల యందు తామర్ప్పవుేల వంిత పాదములు కలిగిన శీరమనాిర్దయణుని పాదములను భజంచడం చేత సర వించే భకిి 

తనమయతేమనే మందార్ మకర్ందపానమును తార గి మతెత కిక ధాానమగుిడనైె ఉండే నాకు నీవు చప్రా మాట్లు ఎల్ప తలకకుకతాయి? 

నేను ఇతర్ములయిన వ్యితమీద దృషిట  ఎల్ప పెట్ట గలుగుతాను?” అని అడిగి వేయిమాట్లందుకు? నాకు నీవు చప్పాన లక్షణములు 

ర్మమనమంటే వచేివి కావు’ అని అనాిడు. 

ప్ర హాు దుడు అల్ప అనేసరకి హిర్ణాకశిప్పడు ఆశిర్ాపోయి గురువుల వంక చూసి ‘మీరు వీడికి పాఠం చప్ాడంలో ఏదో తేడా ఉనిదని నేను 

అనుకుంటునాిను. లేకపోతే నేను ఎంత చప్పానా వీడు ఇల్ప చప్పతునాిడేమిిత? ఈమాటు తీస్కు వెళ్ళీ చాల్ప జ్ఞగర తత గా వేయి కళీో 

చోసూత  ఈ ప్పలు వ్యడికి విదా నేర్ాండి. అనాిడు. చండామారుకలు ప్పలు వ్యడిని తీస్కొని వెళ్ళీపోయారు. వ్యళు కి భయం వేసింది. వ్యళ్ళీ 

ప్ర హాు దునిో “నాయనా, మేము నీకు నేరానది ఏమిిత? నువుే చప్పానది ఏమిిత? మీ నానికి మామీద అనుమానం వచిింది. ఇప్పడు మా 

పార ణములకు ముప్పా వచేిట్టుు  ఉంది. కాబితట  మేము ఏమి చప్పత నాిమో అది జ్ఞగర తత గా నేరుికో. మాకు ఏమి చప్పత నాివో అవి మీ నాని 

దగగ రకి వెళ్ళీ అప్ాచప్పా. ఇంక ఎప్పాడూ నీవు అల్పంిత ప్లుకులు ప్లుకకూడదు. గురువుల మయిన మేము ఏమి చపాామో అది 

మాతర మే ప్లకాలి అరి్మయిందా?” అనాిరు. అప్పడు ప్ర హాు దుడు ‘అయాా, చితత ం. మీరు ఏమి చప్పతారో దానిని నేను జ్ఞగర తత గా 

నేరుికుంటాను’ అని చకకగా నేరుికునాిడు. ఎకకడనుంచి ఏది అడిగినా వెంట్నే చప్రాసి చకాక వ్యాఖ్యానం చేసేస్త నాిడు. ఇప్పాడు 

ప్పలు వ్యడు మార్దడని వ్యరు అనుకునాిరు. ఎందుకయినా మంచిదని తలిు  దగగ ర్ కూరుిని మాటాు డడానికి, తండిర  దగగ ర్ మాటాు డదానికి పెదా 

తేడా ఉండదని ముందుగా అతనిని తలిు  లీల్పవత్త దగగ ర్కు తీస్కువెళాీరు. 

లీల్పవత్త కుమారుని ప్ర శిించింది ‘నాయనా, బ్రగా చదువుకుంటునాివ్య? ఏది నీవు నేరుికునిది ఒకమాట్ చప్పా’ అంది. ధ్ర్దమరి్ 

శాసత రములలోంచి కొనిి మాట్లు చపాాడు తలిు కి. తన కుమారుడు చాల అమారపోయినందుకు తలిు  చాల్ప సంోషించింది. గురువులు 

కూడా సంోషించి ప్ర హాు దుడిని హిర్ణాకశిప్పడి దగగ ర్కు తీస్కువెళాీరు. హిర్ణాకశిప్పడు కుమారుని చూసి “నీ బుదిి మారందా? గురువులు 

ఏమి చప్పత నాిరో అది తెలుస్కుంటునాివ్య? గురువులు చప్పాందే తెలుస్కుంతునాివ్య? లేక సొంత బుదిిో ఏమయినా 

నరుికునుత నాివ్య?’ అని అడిగాడు. అప్పడు ప్ర హాు దుడు  

“చదివించిర నను గురువులు చదివిత్త ధ్ర్దమరి్ముఖ్ా శాసత రంబులు నే  

జదివినవి గలవు పెకుకలు చదువులలో మర్మమెలు  జదివిత్త తండీర !! 

గురువులు ననుి చదివించారు. ధ్ర్మశాసత రం, అరి్ శాసత రములను నూరపోశారు. ఇవే కాకుండా నేను ఇంకా చాల్ప చదువుకునాిను. చదువుల 

వలన తెలుస్కోవలసిన చదువేదో దానిని నేను తెలుస్కునాిను అనాిడు. అప్పడు హిర్ణాకశిప్పడు నువుే తెలుస్కుని మొతత ం 

చాడువులోంచి సార్భూతమైె ప్పండి వడగడితే ఇది వింటే చాలు అనిప్దాం ఒకకిత నాకు చప్పా’ అని కుమారుని అడిగాడు. అప్పడు 

ప్ర హాు దుడు  

తనుహృదాభష్ల సఖ్ామున్ శర వణమున్ దాసతేమున్ వందనా 

ర్ినముల్ సేవయు నాతమలో నెరుకయున్ సంకీరి్నల్ చింతనం 

బనునీతొమిమది భకిిమార్గ ముల సర్దేతుమన్ హరన్ నమిమస 

జజ నుడైయుండుట్ భదర మంచు దలతున్ సతాంబుదైెోాతత మా!! 

“శర వణం కీరి్నం విష్ణు ుః సమర్ణం పాదసేవనం  

అర్ినం వందనం దాసాం సఖ్ాం ఆతమనివేదనం!!  

అంటారు వ్యాసమహరి. ‘తండీర  ఈ శరీర్ం ఉనిందుకు మనం ఈశేరుడిని తొమిమది ర్కములుగా సేవించాలి. ఇదే నును చదువుకుని 

చదువుల మొతత ం సార్దంశము’ అని చపాాడు. 

ఈమాట్లకు హిర్ణాకశిప్పడు తెలు బోయాడు. అప్పడు ఆట్ను అనాిడు ‘ఒర్వయ్, ఇది గురువులు చప్ాలేదు, నేను చప్ాలేదు. అల్పంిత 

ఆలోచన నీకు ఎకకడినుంచి వసోత ంది? నువుే ర్దక్షస జ్ఞత్తలో ప్పటాట వు. కంితకి కనప్డని శీరమనాిర్దయణుని మీద నీకు భకిి ఎకకడినుండి 



వచిింది?” అని అడిగాడు. అప్పడు ప్ర హాు దుడు  

తండీర , మీకందరకీ ర్దని యాలోచన నాకందుకు వసోత ందని అడిగావు కదా! ఆయనను విడిచిపెితట  మిగిలినవి నీవు ఎనిి చేసినా అవి అనీి 

ఎటువంిత ప్నులో చప్పతాను. ప్పటుట  గుడాి వ్యడిని తీస్కు వెళ్ళీ ప్పనిమి చందుర ని దగగ ర్ కూరోిబితట  ప్పనిమి చందుర డు ఎంత అందంగా 

ఉనాిడో చూడర్ద అంటే ఎంత అసహామో ఈశేరుడిని విడిచి పెితట  సంసార్ం చాల్ప బ్రగుంటుంది అనుకోవడం అంత అసహాకర్ం.  

కమల్పకిు నరించు కర్ములు కర్ములు; శీరనాథు వరు ంచు జహే జహే; 

స్ర్ర్క్షకునిుఁ జూచు చూడుకలు చూడుకలు; శేష్శాయికి మొర కుక శిర్ము శిర్ము; 

విష్యు  నాకరు ంచు వీనులు వీనులు; మధ్రవైెరుఁ దవిలిన మనము మనము; 

భగవంతు వలగొను ప్దములు ప్దములు; ప్పరుష్ణతత ముని మీుఁది బుదిి బుదిి; 

తే. దేవదేవుని చింత్తంచు దినము దినము; చకర హస్త నిుఁ బర కితంచు చదువు చదువు; 

కుంభినీధ్వుుఁ జపెాడి గురుుఁడు గురుుఁడు; తండిర ! హరుఁ జేరు మనియడి తండిర  తండిర !! 

కమలముల వంిత కనుిలు ఉని శీరమనాిర్దయణుని అరించిన చేతులు ఏవయితే ఉంటాయో వ్యితకి చేతులని ప్రరు. శీర  మహావిష్యు వు 

గురంచి ప్ర్వశించి పోయి సోత తర ం చయాాలి. అర్ిన చేసేట్ప్పాడు ఒకమెటుట  పైెన నిలబడి లింగాభిషేకం చేయమనాిరు. శేష్శాయికి మొకకని 

శిర్ము శిర్ము కాదు. ఆ మహానుభావుడి గురంచి కీరి్నము చేయని నోరు నోరు కాదు. ఆయనకు ప్ర దకిిణలు చేయని కాళ్ళీ కాళ్ళీ కాదు. 

ఆయనను లోప్ల ధాానం చేయని మనస్ా మనస్ా కాదు. ఆయనను గురంచి చప్ాని గురువు గురువు కాదు” అని ఇంకొక మాట్ 

చపాాడు.  

కంజ్ఞకిునకు గాని కాయంబు కాయమే? ప్వన గుంభిత చర్మభసిత ర గాక 

వైెకుంఠు బొగడని వకిరంబు వకిరమే? ఢమఢమ ధ్నిోడి ఢకక గాక 

హరపూజనము లేని హసత ంబు హసత మే? తరుశాఖ్ నిరమత దరే గాక 

కమలేశు జూడని కనుిలు కనుిలే? తను కుడా జ్ఞల ర్ంధ్ర ములు గాక 

చకిర చింత లేని జనమంబు జనమమే? తర్ళ సలిల బుదుభదంబు గాక 

విష్యు భకిి లేని విబుధ్రండు విబుధ్రడే? పాదయుగము ోడి ప్శువు గాక!! 

ఈశేరుడు మహోదారుడు. ఆయన నిరమంచిన ఈ శరీర్ము చాల్ప గొప్ాది. తొమిమది ర్ంధ్ర ములు కలిగిన ోలు త్తత్తత యందు ప్డి 

వ్యయువులు ఆయన శాసనము అయేాంతవర్కు బయట్కు వెళీడానికి వీలులేదు. అల్ప నికిేప్పంచి నడిప్పస్త ని ప్ర్మాతుమని తలుచుకోని 

వ్యడు, ఆ కనాజ కిుని సేవించడానికి సిదిప్డని శరీర్ము శరీర్ము కాదు. అది వితట  ోలుత్తత్తత . అందుచేత తండీర  చయావలసినది ఏదయినా 

వుంటే ఒకక కైంకర్ాము చేయడానికే మనిషి బర తకాలి. అటువంిత బుదిిో ఉండాలి అనాిడు 



 

ప్ర హాు దుడు చప్పత ని విష్యములను విని హిర్ణాకశిప్పడు కోప్పంచిన వ్యడై గురువుల వంక చూశాడు. మేమేమీ చప్ాలేదు మహా ప్ర భో అనిటుు  

హడలిపోయి చూస్త నాిరు చండామారుకలు. “ఈ ప్దాములనీి నీకు ఎకకడినుంచి వచాియి? శీరమనాిర్దయణుని సేవించాలని ఎల్ప 

చప్పత నాివు? నీకీ భకిి ఎల్ప కలిగింది? వ్యళ్ీవరో నాకు చప్పా. వ్యళీ సంగత్త చూసాత ను” అనాిడు. ప్ర హాు దుడు అనాిడు ‘నానాి నీల్పంట్ 

వ్యడికి శీరమనాిర్దయణుని గురంచి చప్పాన వ్యళ్ళీ ఉనాిరు అని చప్పానా నీకు అరి్ంకాదు. నీ కళీను మూస్కునాివు. అజా్ఞనంలో 

ప్డిపోయిన వ్యరకి చప్పతే తలకకుకతుందా! అజా్ఞనావసిలో కోరకోర కూరుకుపోతూ సంసార్ము సతామని నమేమ నీల్పంిత అహంకార్ 

పూరతమయిన వాకిులకి ఎవరు చపాార్ని చప్పతే నీకు అరి్ం అవుతుంది?” అని అనాిడు. 

ఈతని మాట్లు వినేసరకి హిర్ణాకశిప్పనికి ఎకకడలేని ఆగర హం వచిింది. ర్దక్షస్లను ప్పలిచి “వీడిని చంప్ండి. వీడిని తీస్కళ్ళీ మంచులో 

నిలబట్ట ండి, కొనాిళ్ళీ అనిం ఇవేడం మానేయండి. ఆ తరువ్యత వీడి నవర్ంధ్ర ములు మూసేసెయాండి. ఆ తరువ్యత నేను నా మాయను 

చూపెితట  భయపెదతాను. మరుగుతుని నూనెలో వేయండి. ప్ర్ేత శిఖ్ర్ముల మీదనుండి కింద తొయాండి. ఏనుగులో తొకికంచండి. 

సముదర ంలో పారయాండి” అనాిడు.  

తనని శూలంపెితట  ర్దక్షస్లు పడిచేస్త ంటే, ప్ర్ేత శిఖ్ర్ం మీదనుంచి కింద పార్వస్త ంటే, సముదర ంలోకి విసిర్వస్త ంటే, కిందప్డేసి ఏనుగుల చేత 

తొకేకస్త ంటే, ర్దక్షస్లలో, తండిర లో, అందరలో, అంతటా, శీరమనాిర్దయణుని చూసి పంగిపోతుంటే గుప్త రూప్ంలో సాేమి లకిీమ సహితుడై 

వచిి ప్ర హాు దుని ప్టుట కునుత నాిడు. ఇంతమంది కలిసి కుమిమతే ఏమీ జర్గడం లేదు. ఈశేరుడిని నముమకుని వ్యడికి ఏమి లోటు ఉంటుంది. 

ర్దక్షస్లు అల్ప హింసిస్త ంటే ప్ర హాు దుడు ఎకకడ ఉనివ్యడు అకకడే నిలబడి నార్దయణ జప్ం చేస్త ంటే అంతకంతకీ తేజోవిర్దజతుడు 

అయిపోతునాిడు. హిర్ణాకశిప్పడికి ఒకొకకక వ్యరి్ వసోత ంది. ప్ర హాు దుడు ప్ర కృత్తకి అతీతమయిన సిిత్తని పందాడు. తన వ్యడయిన కార్ణం 



చేత, తనయందు భకిి కలిగిన కార్ణం చేత ఈశేరుడు ఆనాడు ప్ర హాు దుడిని ర్కిించుకునాిడు. హిర్ణాకశిప్పడు ర్దత్తర ంబవళ్ళీ దీనవదనంో 

కూరుిని ఉనాిడు. ప్ర హాు దుని చంప్డానికి ఎనిి ఉనాియో అనిింితని ప్ర యోగించాడు. కానీ అతడు చచిిపోలేదు. కనీసం నీర్సప్డలేదు. 

పైెగా తాను ప్ర యత్తించే కొలదీ ప్పలు వ్యడు ఎకుకవ తేజమును పందుచునాిడు. ఇప్పాడు గురువులు ‘బంగ పెటుట కోవదాు. చావుో 

సమానమయిన మందు ఒకిత మావదా ఉంది. వీనిని తీస్కువెళ్ళీ అది వేసేసాత ము. ఈ ప్పలు వ్యడికి వయస్ా వసోత ంది కాబితట  చాల్ప గొప్ాగా 

ర్కర్కాలుగా కామశాసాత రనిి బోధ్ చేసేసాత ము. వీడు భర ష్యట డు అయిపోతాడు. సంసర్మునండు అనుర్కిి కలుగుతుంది’ అని చప్పా ప్పలు వ్యడిని 

తీస్కువెళ్ళీ అతనికి శాసత ర బోధ్ పార ర్ంభించారు. ప్ర్మ సంోష్ంగా కూరుిని గురువులు చప్పానది చకకగా నేరుికుంటునాిడు.  

ఒకరోజున గురువులు తమ గృహకార్ాములను నిర్ేరించుట్కు లోప్లికి వెళాీరు. వెంట్నే ప్ర హాు దుడు ప్పలు లందరనీ ప్పలిచి “ఒర్వయ్ మీరు ఈ 

ఆట్లు ఎంతకాలం ఆడతారు కానీ నేనుమీకొక విష్యం చపాత ను. మీర్ందరూ కూరోిండి. అని మనకి ఆయురా్దయం నూరు సంవతార్ములు. 

ర్దత్తర  అయితే నిదర పోటాము. కాబితట  ఏభై ఏళ్ళీ నిదర లో పోతుంది. ఇర్వైె ఏళ్ళీ శిశువుగా బ్రలాంలో పోతుంది. ఇంకా మిగిలింది ముప్ాది 

ఏళీలో మన కోరకలనీి అకకర్వు ని వ్యితకనిింితకీ తగులొకని అరష్డాేర్దగ లకి లొంగిపోతాయి. నా మాట్ వినండి. ఈ ప్ంచ భూతములను, 

మూడు గుణములను, ఇర్వైె ఏడు తతత ేములను నిరమంచి మాయచేత ప్ర్మాతమ ఈశేర్ దర్శనం కాకుండా కప్పా ఉంచాడు. ఆతమ ఒకకటే 

సిిర్ంగా ఉంటుంది. కాబితట  మీర్ందరూ ఆతామ దర్శనాభిల్పష్యలు అవండి. నామాట్ నమమండి’ అనాిడు. వ్యళ్ళీ ‘ఈపాఠం చాల్ప గమమతుత గా 

ఉంది. నువుే మాోనే కలిసి ఇకకడ చేర్దవు. మాోనే చదువుకునాివు. గురువులు మాకేమి చపాారో నీకు కూడా అదే చప్పత నాిరు. 

గురువులు చప్ాని విష్యములు నీకు ఎవరు చప్రత  వచాియి?” అని అడిగారు. అప్పడు ప్ర హాు దుడు ‘మహానుభావుడయిన నార్దుడు 

చపాాడు’ అని బదులిచాిడు. అప్పడు వ్యళ్ళీ ‘నార్దుని నీవు ఎప్పాడు కలుస్కునాివు? ఎప్పాడు నేరుికునాివు?’ అని అడిగారు. 

హిర్ణాకశిప్పడు తప్స్ా చేస్కుంటునిప్పాడు గరభణి అయిన లీల్పవత్తని చర్ప్ితట  ఇందుర డు ఈడుికుపోతునాిడు. నార్దుడు 

ఎదురువచిి ‘మహాప్త్తవర త అయిన కాంతను ఎందుకు చర్ప్ితట  తీస్కువెళ్ళతునాివు” అని అడిగాడు. ఆయన ‘నాకు ఆవిడ మీద కోర ధ్ం 

లేదు. ఆవిడ గర్భమునందు హిర్ణాకశిప్పని తేజం ఉనిది. వ్యడు తప్స్ాయందు మడిసిపోతాడని మేము అనుకుంటునాిము. ఈలోగా 

బ్ధడాప్పితట  వ్యడు కూడా పెరగి పెదా వ్యడయితే చాల్ప ప్ర మాదం. అందుకని ఆ బ్ధడాడు ప్పట్ట గానే సంహార్ం చేసి ఈమెను విడిచిపెడతాను 

అనాిడు. అప్పాడు నార్దుడు అనాిడు ‘నీకేమి తెలుస్! ఆవిడ గర్భంలో మహావిష్యు  భకిుడయిన వ్యడు ఉనాిడు. వ్యడు జనమచేత 

భకిిజా్ఞన వైెర్దగాములో ప్పడుతునాిడు. అటువంిత మహాప్పరుష్యని కథ వింటే తరంచిపోతాము. అందుకని లీల్పవత్తని నా ఆశరమమునకు 

తీస్కువెడతాను’ అని తీస్కు వెళ్ళీ అకకడ వేదాంత తతత ేమును ప్ర బోధ్ం చేశాడు. చబుతునిప్పాడు లీల్పవత్త వింటూ ఉండేది. 

చితర మేమిట్ంటే విని లీల్పవత్త మరచిపోయింది. కడుప్పలో వుని ప్పలు వ్యడికి జా్ఞప్కం ఉండిపోయింది. అల్ప జా్ఞప్కం ఉండడానికి కార్ణం తన 

గొప్ాతనమని ప్ర హాు దుడు చప్ాలేదు. ‘మా అమమ మళ్ళీ వచిి హిర్ణాకశిప్పడిో సంసార్ంలో ప్డిపోయి భోగభాగాములలో నార్డుచు 

చప్పాన బోధ్ మరచిపోయింది. అందుకు కార్ణం గురువుల అనుగర హం మా అమమయందు లేదు. గురువుల అనుగర హం, దైెవ అనుగర హం 

నాయందు ఉనిది. అందుకని అమమ కడుప్పలో విని నాకు నిలబడిపోయింది. గురువు అనుగర హం, దైెవ్యనుగర హం జా్ఞనం నిలబడడానికి ఎంత 

అవసర్మో చూశార్ద’ అనాిడు. 

అప్పడు ప్పలు లందరూ లేచి నార్దయణ భజన చేయడం మొదలు పెటాట రు. లోప్లనుంచి గురువులు బయట్కు వచాిరు. ప్ర హాు దుడిని 

ప్టుట కుని జర్జర్ ఈడుసూత  హిర్ణాకశిప్పని వదాకు తీస్కువెళ్ళీ ‘అయాా, తులసివనంలో గంజ్ఞయి ప్పితట నటుు  ర్దక్షస వంశంలో నీ కొడుకు 

ప్పటాట డు. వీడికి పాఠం చప్ాడం దేవుడరుగు, వీడు ర్దక్షస బ్రలకులనందరని పాడుచేసేశాడు. అందరని నార్దయణ భకిులుగా చేసేస్త నాిడు’ 

అనాిరు. ఇల్ప అనేసరకి హిర్ణాకశిప్పడు ‘ఎవర దికుక చూసూకుని ఎవర బలం చూస్కొని నీవు ఇల్ప ప్ర వరిస్త నాివు’ అని కుమారుని 

చూసి అడిగాడు. 

బలయుతులకు దుర్బలులకు బలమెవేడు నీకు నాకు బర హామదులకున్! 

బలమెవేడు పార ణులకును బలమెవేండితట  విభుడు బలము స్ర్వందార !! 

‘నానాి, నీలో బల్పనికి కార్ణమెవడో వ్యడే నాలో బలమునకు కూడా కార్ణం. బలహ్నుడయిన వ్యనిలో వుని కొంచం బల్పనికి కార్ణం ఎవరో 



లోకములను సంపాదించిన మహాబలవంతుల బలమునకు కార్ణమెవడో వ్యడు నాకు దికుక’ అనాిడు. ‘ఏమిర్ద, వ్యడు దికుక దికుక 

అంటునాివు కదా, వ్యడు ఎకకడ ఉనాిడో చప్ాగలవ్య?’ అని హిర్ణాకశిప్పడు అడిగాడు. ‘నానాి, ఎకకడ ఉనాిడో చప్ామని 

అడుగుతావేమిిత? ఇదొక వెరర  ప్ర శి. 

ఇందుగలడందులేడని సందేహము వలదు, చకిర  సరోేప్గతుం  

డందెందు వెదకి చూసిన నందందే కలడు దానవ్యగర ణి వింటే!! 

జా్ఞననేతర ంో చూసే దంత్త కనప్డదు. దారువు కనప్డుతుంది. ఆభర్ణం కనప్డదు. సేర్ు ం కనప్డుతుంది. పాతర  కనప్డదు. మితట  

కనప్డుతుంది. జా్ఞన నేతర ంో చూడు. ఉనిది నార్దయణుడు ఒకకడే. అంతటా సాేమి ఉనాిడు. నువుే చూడడానికి ప్ర యతిం చయిా’ 

అనాిడు. ఒక ప్ర కక తండిర  ఆగర హంో ఉంటే అంతటా నార్దయణుడు ఉనాిడని చప్ాడానికి ఆనంద పార్వశాం వచేిసి పంగిపోతూ 

ప్ర హాు దుడు నాట్ాం చేసూత   

కలడంబోధి, గలండు గాలి, గలడాకాశంబునం, గుంభినిం  

గల, డగిిన్ దిశలం బగళీ నిశలన్ ఖ్దోాత చందార తమలం 

గల, డోంకార్మునం దిర మూరిుల దిర లింగ వాకిులం దంతట్ం  

గల, దీశుండు గలండు, తండిర ! వెదకంగా నేల నీ యా యడన్!! 

నానాి, ఈశేరుడు ఎకకడలేడు అని అడుగు. ఈశేరుడు లేని ప్ర దేశం లేదు. ర్దతుర లందు ప్గలందు, ఆకాశమునందు పైెన మధ్ాలో 

సర్ేభూతములయందు అగిియందు ఓంకార్ము నందు సమసత  ప్ర ప్ంచమునందు నిండి నిబ్ధడీ కృతమైె ఉనాిడు. ఆయనలేని ప్ర దేశం లేదు’ 

అనేసరకి హిర్ణాకశిప్పనికి చప్ాలేనంత ఆగర హం వచిింది. 

 

ప్ర హాు దుడి మాట్లకు హిర్ణాకశిప్పనికి చప్ాలేనంత ఆగర హం వచిింది. అటువంిత సిిత్తలో హిర్ణాకశిప్పడు ఒక సత ంభము వైెప్ప వేలు చూప్పంచి 

‘ఈ సత ంభమునందు ఉనిడా?’ అని అడిగాడు. అడిగితే ప్ర హాు దుడు ‘అనుమానమా’ అనాిడు. ‘అయితే చూప్పంచు’ అనాిడు. ‘నేను 

చూప్పంచడమేమిిత – నువుే అడుగు వసాత డు’ అనాిడు ప్ర హాు దుడు. 



వెంట్నే హిర్ణాకశిప్పడు సింహాసనం మీదనుంచి దిగి గద ఎడమచేత్తో ప్టుట కుని కుడి అర్చేత్తో సత ంభం మీద ఒక దెబబ కొటాట డు. 

అందులోంచి ఒక భయంకర్మయిన మెర్ప్ప మెరసింది. అది ప్ర ళయకాలంలో మెరసే మెర్ప్ప ఎల్ప ఉంటుందో అటువంిత మెర్ప్ప వచిింది. ఆ 

మెరుప్ప కాంత్తకి అకకడ ఉని వ్యళీంతా సాృహతప్పా ప్డిపోయారు. ప్ర ళయకాలమునందు ప్పడుగులు ప్డితే ఎటువంిత చప్పాళ్ళీ 

వసాత యో అంట్ భయంకర్మయిన ధ్ేనులు వచాియి. మహానుభావువు అపార్మయిన తేజోవంతమయిన పాదములో, పాదములకు 

అలంకరంప్బడిన మణి మంజీర్ములో, బలిషా్మయిన తొడలో, గుండర ని ప్పకకలో, అలంకరంప్బడిన ప్టుట  పీతాంబర్ంో, దానిమీద 

పెట్ట బడిన మొలనూలుో, మొలనూలు నుంచి వస్త ని చిరుగంట్ల సవేడిో, ప్పడికిలిో ప్టుట కోవడానికి వీలయిన సనిని నడుముో, 

గుండర ంగా త్తరగి లోప్లికి వెళ్ళీన నాభిో, కఠినమయిన శిలవంిత విశాలమయిన వక్షసిలంో, అనంతమయిన బ్రహువులో, శంఖ్ చకర  గదా 

ప్దమ ోర్ణములను గండర  గొడాలిని ప్టుట కుని వ్యడై, చకకిత పడుచుకు వచిిన చుబుకముో, గాలికి అలు ల్పు డే నవప్లు వము ఎల్ప 

ఉంటుందో అటువంిత ఎర్ర ిత అదురుతుని రోష్ముో కూడిన పెదవిో, ముతాాలవంిత దంతప్ంకిిో, మందర్ప్ర్ేతం గుహ ఎల్ప 

ఉంటుందో అటువంిత నోితో, నాసికా ర్ంధ్ర ములో, తూరుాకొండ మీద ప్ర కాశిస్త ని రండు సూరుాల్ప అని నేతర ములో, విశాలమయిన 

ఫాలభాగముో, అంతటా ఆవరంచిన ఎర్ర ిత జుటుట ో, నవర్తి ఖ్చితమయిన కిరీట్ంో అటూ ఇటూ శిర్స్ాను కదుప్పతుంటే ఆయన 

రోమములు ఆకాశమంతా వ్యాప్పంచి కొడితే ఆకాశమునందు సంచరంచే సిదిుల విమానము అనీి కిర ంద ప్డిపోయాయి. ఆనాడు సత ంభంలోంచి 

బయట్కు వచిి గర్జ న చేసి ఘారు లిు తే ఆ ధ్ేనులకు సముదర ములు త్తరుగుడు ప్డాాయి. భూమి కంప్పంచి బదాలయి పోయింది. ఎకకడి 

వ్యళీకకడ సంభీభూతులై ప్ర ళయం వసోత ందని అనుకునాిరు. ఇటువంిత మూరిని చూసి కూడా హిర్ణాకశిప్పడు దుసాాహసం చేశాడు. కత్తత  

ప్టుట కుని సాేమిమీద ప్డాాడు. 

సత ంభంలోంచి బయట్కు వచిి చందర హాసమును దూస్త ని హిర్ణాకశిప్పని ఆనాడు తాను ఎల్ప ప్ర త్తజాచేశాడో అల్ప కలుగులోంచి బయట్కు 

వచిిన ఎలుకను నాగుపాము ఒడిసి ప్ితట నటుు  తన ఎడమచేత్తో హిర్ణాకశిప్పని తొడ ప్టుట కొని గడప్ దగగ ర్కి తీస్కు వెళ్ళీ ప్ర ళయకాలంలో 

వచేి ధ్ేనిల్పంిత గర్జ న చేసూత  ఆ గడప్ మీద కోరుిని తన తొడల మీద ప్డేసి భయంకర్మయిన కనుబోమలను వేయి ఇందర ధ్నుస్ాలను 

ఒకకసార విరచినటుు  ముడివేసి ఘోర్మయిన సేరూప్ంో ఇల్ప చూస్త ంటే మెరసిపోతుని దంష్ట రలు, ఆ నోరు, కాలనాగు వేల్పడుతునిటుు  

వుని నాలుక, పెదా గోళ్ళీ అటువంిత సాేమి తన బ్రహువుల నెితట  తన గోళ్ళీ చూప్పతుంటే ఆయన సేరూప్మును చూసి కాళ్ళీచేతులు 

వేల్పడేసి ఆయనకు లొంగిపోతే, ఆగర హంో, తన భకిుడిని ఇనిి కష్ట ములు పెటాట దని కోర ధ్ంో మాట్ తప్ాకుండ, ఇంట్లు  కాదు బయట్ కాదు 

మధ్ాన గడప్ మీద. ఆకాశంలో కాదు, భూమి మీద కాదు తన తొడల మీద, అసత రము కాదు శసత రము కాదు పార ణము ఉనిది కాదు పార ణము 

లేనిది కాదు గోళీచేత. కిర ందకాదు పైెన కాదు తొడల మీద, మనిషి కాదు జంతువూ కాదు నర్సింహావతార్ంో, భయంకర్మయిన 

సేరూప్ంో, విశేష్మయిన కౌర ర్ాంో ఆ గోళీను పట్ట లోకి దింప్ప భేదించి గండర  గొడాలి పెితట  ఉర్ుః ప్ంజర్మును బదాలు కొితట , హృదయ 

కిేతర మును చేత్తో ప్టుట కుని గుండ కింద నలిప్ప వేసి ఆ కండలు తెంప్ప ముకకలు చేసి తుంప్ప అవతల పార్వసి, నెతుత రు తీసి దోసిళీో నోట్ 

పోస్కుని ప్రర గులు తీసి మెడలో వేస్కుని ప్ర ళయ గర్జ న చేసూత  నృసింహావతార్ం నిలబడింది. 

ఆయన వెళ్ళీ సింహాసనం ఎకుకతుంటే అస్ర్ గణములు మీద ప్డాాయి. అనేకమయిన చేతులు పైెకత్తత  ఆయుధ్ములో కొనిి కోట్ు  

అస్రులను ఒకకడే మటుట పెటాట డు. సింహాసనం ఎకిక పాదపీఠంమీద పాదములను వుంచి కూరుింటే ఆనాడు బర హమగారు, దేవతలు, 

యకిులు, గంధ్రుేలు, కినిరులు కింప్పరుష్యలు అందరూ వచిి సాేమిని అనేకవిధ్ముల సోత తర ము చేశారు. కానీ ఆయన ఘారు లుు తుని 

శబామునకు ఆయన చేస్త ని ప్ర ళయ గర్జ నలకు ఎవేరూ తటుట కోలేక పోయారు. ఎవేరూ దగగ ర్కు వెళీలేక అమమవ్యరని చేర ‘అమామ, నీవు 

నితాానపాయినివి. నీవు మాతర మే ఆ సాేమివ్యర సేరూప్మునకు ప్ర ళయ శాంత్తని ఉప్శాంత్తని చేయగలవు. నీవు సాేమివ్యర దగగ ర్కు వెళ్ళీ’ 

అని కోర్దరు. ఆవిడా అంది ‘ఇదేదో ప్ర ళయకాలంలో ప్ర కాశించే సూర్ాబ్ధంబంల్ప ఉనిది కానీ నేను సేవించే సాేమివ్యర ముఖ్ మండలంల్ప 

లేదు. నా సాేమిల్ప ఎప్పాడూ నవుేతూ ఉండే దయార్సంో కూడిన ముఖ్ం కాదు. ఇది భార్ా దగగ ర్కి వెళీడానికి సాహసించే మూరి కాదు’ 

అంది. 

అప్పడు బర హామదులందరూ సోత తర ం చేశారు. అయినా ఆయన చేసిన గర్జ నలు ఆగలేదు. అప్పడు బర హమగారు ప్ర హాు దుడిని ప్పలిచి ‘నాయనా, 



నర్సింహుడు భకి ప్ర్దధ్రీనుడు. నీవు వెళ్ళీ’ అనాిరు. ప్ర హాు దుడు వెళ్ళీ సాేమి పాదాల దగగ ర్ చాల్ప తేలికగా సాష్ఠట ంగ ప్డిపోయాడు. ఇంత 

ధ్ేని చేస్త ని వ్యడు, ప్ర శాంత ప్డిపోయి పెదా చిరునవుే నవిే, ‘ఆయుష్ఠమన్ భవ’ అని ఆశీర్ేదించి తలమీద చేయివేసి రండుచేతులో 

ప్టుట కు తీస్కువచిి తన తొడమీద కూరోి పెటుట కునాిడు. నిజంగా ప్ర హాు దుడు ఏమి అదృష్ట ం పందాదండి! 

ఆనాడు ప్ర హాు దుడు అనాిడు ‘సాేమీ నినుి బర హామదులు సోత తర ం చేయలేకపోయారు. వేదము తాను ఇక నినుి ఆవిష్కరంచ లేనని 

వెనుదిరగింది. అటువంిత నినుి ర్దక్షస వంశములో ప్పితట న బ్రలుడిని నేను ఏమి సోత తర ం చేసాత ను? నినుి చేర్డానికి. ‘నేను తప్ం చేశాను, 

యజాం చేశాను లేదా ఏదో కర తువు చేశాను. ఈ కర్మచేశాను అంటే అల్ప నీవు కర్మలకి లొంగిపోయే వ్యడవు కావు. ఆ చేసిన కర్మల చేత 

హృదయ కిేతర మునందు శుదిి ఏర్ాడి వైెర్దగాము ఏర్ాడి ఈశేరుని సంతతము ధాాన నిష్ట యందు కొలిచిన వ్యడవడో అటువంిత వ్యడికి 

లొంగిపోయే సేరూప్ం ఉనాిడివి. అటువంిత సాేమివి ఇవ్యళ నాయందు కరుణించావు అనాిడు. ఈ మాట్లకు ప్ర సనుిడయి పోయి 

ఆరోజున నర్సింహ సాేమి అనాిరు – ‘ప్ర హాు దా, ఇల్ప ననుి మెప్పాంచిన భకిుడు లేడు. నీకేమి వర్ం కావ్యలో కోరుకో’ అనాిడు. అప్పడు 

ప్ర హాు దుడు ‘అందరూ నీ రూప్ం చూసి భయప్డాారు. నేను నీరూప్ం చూసి భయప్డలేదు. నాకు నీవెప్పాడూ తండిర వే. నేను సంసార్మునకు 

భయప్డతాను, కామకోర ధ్ములకు భయప్డతాను. ‘నేను’ ‘నాది’ అనే భావనలకు భయప్డతాను. నాకు వర్ం ఇసాత నని ననుి మర్ల 

మభాపెటాట లని చూస్త నాివ్య తండీర ! నాకేమీ వదాు. సంతతము నీపాదాంబుజ సేవ కటాకిించు. నీ నామము చప్పాకునే అదృష్ట మును 

కటాకిించు. నీ కథలు వినే అదృష్ట మును కటాకిించు. నాకింకేమీ వదాు’ అనాిడు. అప్పడు సాేమి ‘అసలు నీల్పంిత భకిుడు ఎకకడ 

వునాిడుర్ద, నినుి చూసి పంగిపోతునాిను. నీవు ఏదో ఒకిత అడగకపోతే నేను నాకు తృప్పత  ఉండదు. నా తృప్పత  కోసం ఏదో ఒకిత 

అడగవలసింది’ అనాిరు. అప్పడు ప్ర హాు దుడు ‘ఎంత కాదనాి హిర్ణాకశిప్పడు నా తండిర , అజా్ఞని. తండీర  అతడు ఎనిి నీచ యోనులలోకి 

వెడతాడో! అల్ప వెళీకుండా నా తండిర ని నీ దగగ రకి చేరుికుంటే నా తండిర  కాబితట , నాకు జనమనిచిిన వ్యడు కాబితట  నేను సంోషిసాత ను’ 

అనాిడు. అంటే సాేమి పెదా నవుే నవిే ‘ప్ర హాు దా! నీ చరతర ము ధ్నాము. ఎంత గొప్ా వర్ం అడిగావు. ఏనాడు నీ తండిర  నేను కోర్లు విప్పా 

ప్ళ్ళీ చూప్పసూత  గోళ్ళీ అతని కడుప్ప పైెనుంచి నా నేతర ములో చూసూత  వుంటే, అత్త దగగ ర్గా మహరిులు, మునీందుర లు కూడా చూడని నా 

రూప్మును తేజోహ్నుడై అల్ప చూసూత  పార ణములను వదిల్పడో ఆనాడే నాకు దగగ ర్ అయిపోయాడు. అందుకని నీవు నీ తండిర  గురంచి బంగ 

పెటుట కోవదాు. ర్దజాపాలన చేసి వంశమును వృదిిలోకి తెచుికో’ అని సాేమి వ్యరు ఆనాడు మనకందరకీ గొప్ా వర్మును కటాకిించారు. అదే 

మనందర్ం కూడా తప్ాకుండా సమరంచవలసిన ప్దాం. 

“శీర  ర్మణీయమైెన నర్సింహ విహార్ము నిందర శతుర  సం 

హార్ము బుణా భాగవతుడైన నిశాచర్నాధ్ ప్పతర  సం 

చార్ము నెవేడైన స్విచార్త విని ప్ఠించినన్ శుభా 

కార్ము ోడ నే భయము గలగ ని లోకము జందు భూవర్ద!! 

ఈ ప్ర హాు దోపాఖ్యానమును ఎవరు ప్ర్మ భకిి శర దిలో చేతులు కైమోడిి ఈశేరుడు ఉనాిడు అని పూనికో వింటునాిరో, ఉగర నర్సింహ 

మూరియై తన భకిులను బ్రధ్పెితట న వ్యడి ప్ట్ు  కోప్ము తెచుికుని సాేమి మూరి వర్ు నను వింటునాిరో, మళ్ళీ భకిుడు చేసిన 

సోత తర మునకు ప్ర సనుిడయిన మూరి కథను వినాిరో, అటువంిత వ్యరకి ఇంక యమధ్ర్మర్దజు దర్శనము ఉండదు. వ్యరకి ఇకకడే నేను భకిిని 

కర్మని వైెర్దగామును జా్ఞనమును ఇచిి, జా్ఞనము చేత మోక్షమును ఇచిి వ్యర్ందరనీ తరంప్చేసాత ను అని అభయం ఇచాిరు. 



 

అష్ట మ సకంధ్ము – గజేందర మోక్షం  

గజేందర మోక్షం సనిివేశం చాల్ప ఆశిర్ాకర్మైెన ఘట్ట ం. ‘గజ’ అనే అక్షర్ములను కొంచం అటూ ఇటూ మారసేత  ‘జగ’ అవుతుంది. ‘జ’ అంటే 

‘జ్ఞయతే’. ‘గ’ అంటే ‘గచాతే’. ‘జ్ఞయతే’ అంటే వెళ్ళీపోవడం. ‘గచాతే’ అంటే ర్దవడం. వచిి వెళ్ళీపోయేది ఏది ఉనిదో దానిని ‘జగము’ 



అంటారు. శాశేతంగా ఉండిపోయేది ఉండదు. అల్ప ఏదయినా ఉండిపోయేది ఉనిట్ు యితే దానిని ఈశేరుడు అని ప్పలుసాత ము. ఈ జగము 

కథ ఇప్పాడు గజముగా చపాాలి. అదే గజేందర మోక్షంలో ఉని ర్హసాం. 

గజముగా ఎందుకు చపాాలి? అంటే ఈ ప్ర ప్ంచంలో ఏనుగు ఒకకదానికి మాతర మే ఒక బలహ్నత ఉంది. భూమినుండి చాల్ప తకుకవ ఎటు 

మాతర మే ఎగర్గలిగిన పార ణి ఏనుగు ఒకకటే. ఏనుగు పైెకి ఎగర్లేక పోవడానికి దాని శరీర్బరువే దానికి అడాు వస్త ంది. మనిషి ఈశేరుడి 

వైెప్పకి ఊరి్ే గత్తకి ఎందుకు నడవలేడు? అతని సంసార్మే అతనికి బరువైె ఉంటుంది. మగిత పెంచుకుంటుని కొదాీ సంసార్ం బరువైెపోతూ 

ఉంటుంది. నిజమునకు అది ఏనుగు కథా లేక మన కథా? నిజంగా మీరు ఏనుగు కథగా వినాి కూడా గజేందర మోక్ష కథను వింటే విశేష్మయిన 

శుభ ఫలితం కలుగుతుందని ఆఖ్రున ఫలశుర త్తలో చపాత రు. నితా పార్దయణము చేయవలసినది అని నిర్ు యింప్బడిన కథ గజేందర మోక్ష కథ. 

అల్పంిత గజేందర మోక్షం జీవితంలో ఒకకసార వినాి చాలు. వ్యరకి అపార్మయిన ఫలితం కలుగుతుంది. సాధార్ణంగా ఫలశుర త్తని ఎవరు 

గర ంథమును ర్చించారో వ్యరు చబుతారు. గజేందర మోక్ష సనిివేశంలో సాకిాతుత  శీరమనాిర్దయణుడు ఫలశుర త్తని చపాారు. ఈ గజేందర మోక్ష కథా 

శర వణము ఒక పూజకాదు, ఒక కర్మ కాదు. 

ప్రీకిితుత ో శుకుడు ఏమనాిడంటే ‘ఒకానొక మనేంతర్ంలో శీరహర ఒక ఏనుగును ఒక మొసలి ప్టుట కుంటే ఆ ఏనుగు పార రి్న చేసేత  ఆయన 

వైెకుంఠము నుండి కదలివచిి ర్కిించాడు’ అని తరువ్యతది చప్ాబోతునాిరు. అప్పాడు ప్రీకిితుత  ‘సాేమీ, ఏమిటా కథ? అంత విచితర ంగా 

చపాారు” అనాిడు. అప్పడు శుకబర హమ ప్రీకిితుత  ఆరికి సంోషించి గజేందర మోక్ష కథను చప్ాడం పార ర్ంభించారు. 

ఒకానొకప్పాడు కిీర్సాగర్ం ఉనిది. అందు త్తర కూటాచలం అనే పెదా ప్ర్ేతం ఉంది. ఆ ప్ర్ేతమును మూడు శిఖ్ర్ములు ఉనాియి. ఒక 

శిఖ్ర్ము బంగార్ముోను, మర్చక శిఖ్ర్ము వెండిోను, మూడవది ఇనుముోను చేయబడాాయి. అందు ఎనోి ర్కముల వృక్షములు, 

తీగలు పెరుగుతూ ఉండేవి. ఈ ప్రసర్ములలో ఎనోి ర్కములయిన జంతువులు ఉండేవి. ఏనుగులు పెదా పెదా మందలుగా వెళ్ళీపోతూ 

ఉండేవి. ఆ ఏనుగులు బయట్కు వసేత  అర్ణాంలో ఒకక ప్పలి మిగలదట్. చామరీ మృగములు ఏనుగుల గుంప్ప చుటూట  నిలబడి వ్యిత 

ోకలనే చామర్ములో ఏనుగులకు విసిర్వవి. ఆ ఏనుగులు ఎంత గొప్ా సేవలు అందుకునాియో చూడండి. అటువంిత ఏనుగులకు 

అధినాయకుడు ఒకాయన ఉండేవ్యడు. నాయకతేం వహించే ఏనుగు కొనిి ఏనుగులో కలిసి దార తపాాడు. ఆ ఏనుగు ఆ మందకు ర్దజు. 

దానికి గల భార్ాల సంఖ్ా ప్దిలక్షల కోటుు . జీవుడు ఒకకడే కానీ ఎనిి శరీర్ములో. ఈ ప్రవ్యర్ంో త్తరుగుతునాిడు. సంసార్ంలోకి 

ఎందుకు వచాిడో మరచిపోయాడు. చాల్ప దూర్ం త్తరగాడు. నీితకోసం చాల్ప చోట్ు  వెత్తకాడు. చిట్ట చివర్కు ఒక సరోవర్ం కనప్డింది. 

అదుభతమైెన సరోవర్ం - అదే సంసార్ం. దీని ఒడాున వుంది నీరు తార గాలి. ఎందుకు అకకడికి వచాిడో గురిు పెటుట కోవ్యలి. కానీ ఈయన 

పంగిపోయి అబబ! ఈ సరోవర్ం ఎంత బ్రగుందో అనుకుని తన భార్ాలో అ నీళీలోకి దిగాడు. మిగిలిన ప్రవ్యర్ం అంతా నీళీలోకి దిగింది. 

ఇప్పాడు ఆయనకు ఒక కోరక ప్పితట ంది. తానెంత మొనగాడో తన భార్ాలందరకీ చూప్పంచాలనుకునాిడు.  

తాగడానికి వెళ్ళీనవ్యడు నీళ్ళీ తాగడం మానివేసి గితట గా పాదములను ఊనుికుని నిలబడిన వ్యడై విప్రీతమయిన శకిిో తొండం నిండా 

నీళ్ళీ ల్పగాడు. ఆ నీితవేగంో లోప్లి చేప్లు వెళ్ళీపోయాయి. మొసళ్ళీ వెళ్ళీపోయాయి. ఎండర కాయలు వెళ్ళీపోయాయి. ఒకసార భార్ాల 

వంక చూశాడు. నీితని తొండంలో నిలబటాట డు. ఇప్పాడు ఊనుికుని తొండమును పైెకత్తత  ఆ నీళీను ఆకాశం మీదకి విసిర్దడు. ఇల్ప పైెకి 

చిమేమసరకి లోప్ల ఉని గాలి శకిిోిత తొండంలో వుని చేప్లనీి వెళ్ళీపోయి మీనర్దశిలో ప్డిపోయాయి. అందులో ఉని ఎండర కాయలనీి 

కర్దకట్క ర్దశిలో ప్డిపోయాయి. మొసళ్ళీ అనీి మకర్ర్దశిలో ప్డిపోయాయి. అల్ప మూడు ర్దశులలో ప్డేట్టుు  కొటాట డు. ఇది చూసి 

ఆకాశంలో త్తరుగుతుని దేవతలు ఆశిర్ాపోయారు.  

గజేందుర డు అల్ప చేసేసరకి దీనిని చూసి ఆయన చుటూట  ఉనివ్యళ్ళీ చాల్ప సంోష్ప్డిపోయారు. అందరూ సరోవర్ంలో దిగి నీళ్ళీ 

తాగ్వస్త నాిరు, చిమేమస్త నాిరు, తొండంో కొటేట స్త నాిరు. కనప్డిన చిని మొసళీను తొకిక చంప్రస్త నాిరు. పావుగంట్ అయేసరకి నీరు 

బుర్ద అయిపోయి అంతా కలమష్ం అయిపయింది. ఇంత అలు ర చేస్త ంటే, ఇనిి పార ణులు చచిిపోతుంటే ఒకరు చూశారు. గర హణంలో 

సూరుాడిని ప్ితట నటుు  ఆ నీితలో ఉని పెదా మొసలి చూసింది. ఈ ఏనుగులు చాల్ప అలు ర చేస్త నాియి. ఈ అలు రకి ఈ నాయక ఏనుగ్వ 

ప్ర ధాన కార్ణము. దీనిని ప్టుట కోవ్యలి అనుకుని తలపైెకత్తత  చూసింది. భుగ భుగమనే చప్పాళీో పెదా పెదా బుడగలను ప్పితట ంచి నీితని జమీమ 



ోక కొితట  దూర్ం నుంచి చూసి నీితలో మునిగి ఏనుగుకాలు ఎకకడ ఉంటుందో ప్టేట స్కుంది. మొసలి నీిత అడుగునుంచి ప్టుట కోవడం అంటే 

సంసార్ం ఇందిర యములు ప్టుట కోవడం ఒక లక్షణం. కాలము నడిచి వెళ్ళీపోతుంటుంది. కాల్పంతర్గ తంగా మృతుావు వస్త ంది. కాబితట  

మృతుావు కాలును ప్ితట ంది. ఇహ కదలడు. ప్టుట  విడిప్పంచుకుందామని చూసోత ంది. ఇప్పడు మిగిలిన కోరకలనిింితనీ ప్కకన పెటేట సినట్ు యితే 

ఏనుగుకి వుని కోరక ఒకకటే. ఆ మొసలి ప్టుట  తప్పాంచుకుని గటుట  ఎకేకదాామని ఏనుగు చూసోత ంది. ఏనుగు గట్టట కకకుండా నీళీలోకి 

ల్పగ్వదాామని మొసలి చూసోత ంది. ఇప్ాడు గజర్దజుో కూడివుని మిగిలిన ప్రవ్యర్ం ఏమి చేస్త నాిరు?  

మకరోడ బోరు మాతంగ విభుని నొకకరుని దించి పోవ గాళ్ళీ ర్దక  

కోర చూచుచుండ గుంజరీ యూధ్ంబు మగలు దగులు గార్వ మగువలకును!! 

ఈ ప్దాం ఒకకిత రోజూ సమర్ణ చేస్కుంటే చాలు. వైెర్దగాం వస్త ంది. ఆయన మాతంగ విభుడు. గొప్ా ఏనుగు. ఈయన నీళీలోు  యుదిం 

మొదలు పెితట నప్పాడు ఒడాున చాల్పమంది ఉనాిరు. కానీ వీళీందరూ ర్దజుగారు యుదింలో నెగిగ  బయట్కు వచేిసాత డని గటుట మీద వుండి 

చూస్త నాిరు. గజేందుర డు అల్ప ఎంతకాలం యుదిం చేశాడంటే వెయేాళ్ళీ యుదిం చేసింది. అల్ప ప్టుట కుని మొసలి ప్టుట  తప్పాకోలేక 

అప్పాడు ఏనుగు అనుకుంటుంది “అయోా! భూమేమీద ఉంటే నాకు బలం. నిష్ఠకర్ణంగా నీళీలోకి ప్ర వేశించాను. ఈ నీళీలోకి ప్ర వేశించిన 

తరువ్యత ‘నావ్యరు’ అనుకుని వ్యరు వెళ్ళీపోయారు. ఒకకడినే సరోవర్ంలో నిలబడిపోయాను. ఇప్పాడ ననుి ర్కిించే వ్యరు ఎవరు?’ అని 

ఆ ఏనుగు అనుకుంటూ ఉండగా ఒక ఆలోచన వచిింది. ఆ ఆలోచన ఇంతకూ పూర్ేం అతడు చేసిన ప్పణాం పూజ వలన ఆ సిిత్తలో 

జా్ఞప్కమునకు వచిింది.  

పూర్ే జనమలలో చేస్కుని ప్పణాముల వలు  ఈనాడు స్మరత్తలోకి వచిిన జా్ఞనము నొకదానిని ఏనుగు ప్ర కట్న చేసోత ంది.  

ఎవేనిచే జనించు జగ; మెవేని లోప్ల నుండు లీనమైె; 

యవేని యందు డిందుుఁ; బర్మేశేరుుఁ డవేుఁడు; మూలకార్ణం 

బవేుఁ; డనాదిమధ్ాలయుుఁ డవేుఁడు; సర్ేముుఁ దానయైనవ్యుఁ 

డవేుఁడు; వ్యని నాతమభవు నీశేరు నే శర్ణంబు వేడదన్!! 

ఎవరు సృషిట కరిో, ఎవరు సిిత్త కారిో, ఎవరు ప్ర ళయ కరిో, లోకములనిిితని ఎవరు సృషిట ంచారో, ఎవరు యందు లోకములు ఉనాియో. 

లోకములు ఎవరయందు పెరుగుతునాియో, లోకములు ఎవర యందు లయము అయిపోతునాియో. ఎవరు అంతటా నిండి నిబ్ధడీ 

కృతమైె ఉనాిడో, ఎవర మాయ చేత ఇది జగతుత గా కనప్డుతునిదో అటువంిత వ్యడు ననుి ర్కిించుగాక!’ అని సోత తర ం చేసోత ంది. ఏనుగు 

చేసిన పార రి్నకు ముప్ాది మూడుకోట్ు  దేవతలు లేచి నిలబడాారు.  

లోకంబులు లోకేశులు 

లోకసి్లుుఁ దెగినుఁ తుది నలోకం బగు పెం 

జీకుఁిత కవేల నెవేుఁడు - 

నేకాకృత్త వెలుుఁగు నతని నే సేవింతున్!! 

లోకములు, దీనిని ప్రపాలిస్త నాిమని అనుకుంటుని ర్దజులు, దేవతలు, ఈ లోకంలో ఉనాిమని అనుకుని వ్యళ్ళీ, ప్ర ళయం వచిి 

ఇవనీి ఒకకటై్ట పోయి నీరై పోయి ముదాయి పోయి, గాడాంధ్కార్ం కమేమసేత  ఈ గాడాంధ్కార్మునకు అవతల తానొకకడే ప్ర్ంజోాత్త సేరూప్మైె 

వెలిగిపోతునాిడు. 

ఎటువంిత మహాప్పరుష్యడయిన వ్యడు, తానొకకడే వుంది అనేకులుగా కనప్డుతుని వ్యడవడో అల్పంిత వ్యడిని ఎవరూ స్త త్త చయాలేరో, 

ఆయన చేసే ప్నులను ఎవరు గురిుప్ట్ట లేరో ఎవ్యరూ చప్ాలేదో అటువంిత వ్యడు ననుి ర్కిించుగాక!” దేవతలు ఎవర మటుకు వ్యళ్ళీ 

ఏనుగు తమను పార రించడం లేదని కూరుినాిరు. దేవతలు అల్ప కూరోివడంలో ఒక ర్హసాం కూడా ఉనిది. ఇప్పాడు ఏనుగు 

అడుగుతునిది ర్క్షణ. మొసలిని చంప్ప ర్కిించాలి. అంటే ర్క్షణ చేసేవ్యడు సిిత్తకారుడై ఉండాలి. సిిత్తకారుడు శీరమహావిష్యు వు. కాబితట  అందులో 

ర్క్షణ అంతరీు నంగా ఉంది. కాబితట  అందరూ దేవతలు ఎవర మానాన వ్యళ్ళీ కూరుినాిరు. ఏనుగు ఎంత సోత తర ం చేసినా మర భగవంతుడు 



ఎందుకు ర్దలేదు? ఏనుగు ఇనీి చప్పా చివర్ ఒకమాట్ అంది  

కలడందురు దీనులయడ గలడందురు ప్ర్మయోగి గణముల పాలం 

గలడందు ర్నిి దిశలను గలడు కలండనెడి వ్యడు గలడో లేడో! 

ఇంతా చపోత ంది కానీ దానికో అనుమానం. నిజంగా దీనులయిన వ్యరు ప్పలిసేత  వసాత డా? అంతటా ఉనాిడు అని అంటారు. కానీ అల్ప ఉనాిడని 

చప్ాబడుతుని వ్యడు కలదు కలండనెడివ్యడు కలడో లేడో! అంది. ఆ ఏనుగుకి ఇంత అనుమానం ఉనిప్పాడు తానెందుకు ర్దవడం అని 

ప్ర్మాతమ ఊరుకునాిడు.  

ల్పవొకికంతయు లేదు ధైర్ాము విలోలంబయాుఁ బ్రర ణంబులున్ 

ఠావుల్ దపెాను మూర్ి వచిుఁ దనువున్ డసెాన్ శరమంబయాడిన్ 

నీవే తప్ా నితుఃప్ర్ం బఱుఁగ మనిింప్ందగున్ దీనునిన్ 

ర్దవే ఈశేర్ కావవే వర్ద సంర్కిింప్ప భదార తమకా!! 

నీవు తప్ా నాకిప్పాడు దికుకలేదు. నేను దీనుడిని. నా తప్పాలనీి క్షమించు ఈశేర్ద! వర్ములను ఇచేివ్యడా నీవు ర్దవ్యలి. వచిి ఓ 

భదార తమకుడా ననుి ర్కిించు అని ప్పలిచి సాష్ట మయిన శర్ణాగత్త చేసింది. ఏనుగు శీరమనాిర్దయణుని పార రి్న చేస్త ని సమయంలో 

ప్ర్మాతమ తనను తాను మరచిపోయి ర్దవ్యలని పార రించింది. వైెకుంఠము నుండి ర్దవ్యలి. 



 

అల వైెకుంఠ ప్పర్ంబులో నగరలో నామూల సౌధ్ంబు దా 

ప్ల మందార్ వనాంతర్దమృత సర్ుః పార ంతేందు కాంోప్లో 

తాల ప్ర్ాంక ర్మా వినోది యగు నాప్ని ప్ర సనుిండు వి 



హేల నాగ్వందర ము పాహిపాహి యనగుయాాలించి సంర్ంభియై!! 

ఎకకడో వైెకుంఠప్పర్ం లోప్ల వునాిడు. బయట్ సనక సనందనాది మహరిులు, నార్దుడు, గరుతమంతుడు, విష్ేకేానుడు – ఆయన 

ధ్నుస్ా, కౌమోదకి అనబడే గద – అనీి ప్పరుష్ఠకృతులలో బయట్ ఎదురు చూస్త నాిరు. ఎకకడో లోప్ల ఒక మూల అమృత సరోవర్ం. 

దాని ప్ర కకన చందర కాంత శిలలో నిరమంచబడిన ప్ర్ాంకము మీద అంతా అలంకార్ం చేయబడి ప్ర్చబడిన అర్విరసిన కలువప్పవుేలు, ఆ 

ప్పవుేల మధ్ాలో ప్డుకుని లకిీమ దేవి. ఆ లకిీమదేవి ప్ర కకన కూరుిని, ఆవిడ పైెట్ కొంగును చేత్తో ప్టుట కొని వేళీకు చుటుట కొని చంిత 

ప్పలు వ్యనిల్ప ఆడుకుంటుని శీరమనాిర్దయణుడు. అల్పంిత సిిత్తలో ఉనాి సర్వ తనని ఎవర్యినా ప్పలిసేత  ఒకకసార మనుఃసూఫరిగా ప్పలిసేత  

ప్రుగెతుత కు వచేి లక్షణము ఉనివ్యడు, ఏనుగు తనను ర్కిించమణి దీనముగా పార రించేసరకి శర్ణాగత్త చేసి దాని దుర్వసిను గమనించాడు.  

సిరకిం జప్ాడు; శంఖ్ చకర  యుగముంజేదోయి సంధింప్డే 

ప్రవ్యర్ంబును జీర్ డభర గప్త్తం బనిింప్ డాకరు కాం 

తర్ ధ్మిమలు ము జకక నొతత డు వివ్యదపోర తి్తత శీర  కుచో 

ప్రచేల్పంచలమైెన వీడడు గజ పార ణావనోతాాహియై!! 

లకిీమదేవికి చప్ాలేదు. చప్ాకుండా ప్మిట్ కొంగు ప్టుట కుని అల్పగ్వ వెళ్ళీపోతునాిడు. లశంఖ్ము, చకరము, గద, ప్దమము ఇవేమీ లేవు. 

నాలుగు చేతులు ఖ్యళ్ళగా ఉనాియి. వెనక వస్త ని ప్రవ్యర్ంో ఒకమాట్ మాటాు డడు. తనను అధిరోహించమని గరుతమంతుడు 

ఎదురువస్త నాిడు. ఆయనని ోసి అవతల పార్వస్త నాిడు. ఆయానవి పెదా పెదా కళ్ళీ. జుటుట  ఆ కళీమీద ప్డిపోోంది. ఆజుటుట ను వెనకిక 

ోస్కోవడం కానీ వెనకిక సరాుకోవడం కానీ చేయడం లేదు.’అయాయోా! అల్ప ప్మిట్ ప్టుట కు వెళ్ళీపోతునాిర్వమిిత – వదలండి’ అని 

వెనుకనుండి లకిీమదేవి అంట్లంది. కానీ ఆయన ఆమె మాట్ వినిప్పంచుకోవడం లేదు. ఆ ఏనుగు పార ణములు ర్కిించడం కోసమని ఆయన అల్ప 

వెళ్ళతునాిడు. ఒకకనాడు పూజ చేయని ఏనుగు ఒకకసార శర్ణాగత్త చేసేత  అది పెితట న నియమమునకు సాేమి లొంగిపోయాడు. సాేమి 

ఎంత సౌజనామూరియో కదా! 

తన వెంట్న్ సిర, లచిివెంట్ నవరోధ్ వ్యర తమున్, దానివె 

నకను బకిీందుర డు, వ్యని పంతను ధ్నుుః కౌమోదకీ శంఖ్ చ 

కర నికాయంబును, నార్దుండు, ధ్ేజనీ కాంతుండు, ర్దవచిి ర్చ 

యాన వైెకుంఠ ప్పర్ంబునం గలుగువ్య ర్దబ్రల గోపాలమున్!! 

ముందు సాేమి వెళ్ళీపోతునాిరు. ప్చిని ప్టుట  పీతాంబర్ం కటుట కుని అమమవ్యర కొంగు ప్టుట కొని వెళ్ళీపోతుంటే, ఆవిడ తన కొంగును రండు 

చేతులో ప్టుట కుని ఆయన వెనుక ఆవిడ గబగబ్ర వెళ్ళీపోతుంటే ఆవిడ వెనుక అంతుఃప్పర్ కాంతలు అందరూ ప్రుగెడుతునాిరు. ఆ వెనుక 

గరుడ వ్యహనం ప్రుగెడుోంది. శంఖ్ము, చకరము, కౌమదకి, శార్గ మనే ధ్నుస్ా, బ్రణములు పెటుట కునే తూణీర్ము, ఇవనీి కూడా ఆయన 

వెనుక ప్పరుష్ రూప్మును దాలిి ప్రుగెతుత కుంటూ వచేిస్త నాియి. విష్ేకేానుడు, నార్దుడు వచేిస్త నాిరు. ఆ వైెకుంఠములో ఉని 

ప్పలు వ్యని దగగ ర్నుంచి ముసలి వ్యళీ వర్కు అందరూ ఆకాశంలో వచేిస్త నాిరు.  

వ్యళ్ళీ అమమవ్యర దగగ ర్కు వెళ్ళీ ‘అమామ! ఆయన సంగత్త నీకు తెలుస్త ంది కదా! అసలు ఆయన ఎకకడికి వెళ్ళతునాిడు? అల్ప ఇంతకు 

పూర్ేం ఎప్పాడయినా వెళాీడా?’ అని అడిగారు. అప్పడు అమమవ్యరు –‘ఆయన అల్ప వెళ్ళీపోతునాిరు అంటే ఎవరో ఖ్లులు వేద 

ప్ర ప్ంచమును సోమకుడు తసకరంచినటుు  తసకరంచి ఉండవచుి. లేకపోతే ఏదయినా సభలలో ఆరి చందిన కాంతలు గోవిందా అని పార రి్న 

చేసేత  వెడతారు. చిని ప్పలు లను ప్టుట కుని ఏదిర్ద ప్ర్మాతమ ఎకకడ ఉనాిడో చూప్పంచమని పెదావ్యళ్ళీ ధికకరసూత  ఉంటారు. అప్పాడు ఆ 

ప్పలు లను ర్కిించడానికి వెడుతూ ఉంటారు. ఇప్పాడు అటువంిత సందర్భములు ఏమైెనా వచిినవేమో! అందుకని అల్ప సాేమి 

ప్రుగెడుతునాిరు’ అంది. 

అడిగెదనని కడువడి జ్ఞనూ, నడిగిన దన మగుడ నుడువడని నడ యుడుగున్  

వెడ వెడ సిడి ముడి తడబడ, నడు గిడు; నడుగిడదు జడిమ నడుగిడు నెడలన్!! 



అల్ప వెడుతుని అయావ్యర కాళీలోు  అమమవ్యర కాళ్ళీ ప్డిపోతూ, ఈ అడుగుతునాి వ్యళీ మాట్లకు జవ్యబులు చప్ాలేక, అమమవ్యర 

అడుగులు తడబడుతూ, అయావ్యర వెనకాతల నడిచింది. అల్ప వెళ్ళీపోతుంటే చవులకు పెటుట కుని తాట్ంకములు ఊగుతునాియి. అవి 

అమమవ్యర ఎర్ర ిత చకికళీలో ప్ర త్తఫలిస్త నాియి. ఇంతలో దేవలోకములలో ఉనివ్యళ్ళీ, మనుష్ా లోకంలో ఉనివ్యళ్ళీ ఏమిట్ల ఇంత 

వెలుతురుగా ఉనిదేమిట్ని ఆకాశం వంక చూశారు. ఒకకసార ఎకకడి వ్యళ్ళీ అకకడ నిలబడి పోయారు. తప్స్ాలు చేసేత  కనప్డని వ్యడు 

ఈవేళ ఇల్ప వెళ్ళీపోతునాిడు చూడండి చూడండి అని చూప్పస్త నాిరు. జనులందరూ అల్ప వెళ్ళీపోతుని వ్యరని చూసూత  ‘నమో 

నార్దయణా’ అంటూ నమసాకర్ములు చేసూత  నిలబడాారు. కానీ ప్ర్మాతమ మాతర ం తొందర్గా వెళ్ళీ ఏనుగుని ర్కిించాలని గబగబ్ర 

వెళ్ళీపోతునాిరు. అల్ప వెళ్ళీపోయి ఆ సరోవర్ం దగగ ర్కు వెళ్ళీ నిలబడి స్దర్శన చకరమును ప్పలిచి, వెళ్ళీ ఆ మొసలి కుతుత కను 

కత్తత రంచమని చపాాడు. వెంట్నే స్దర్శన చకర ం నీళీలో ప్డింది. గుభిలుు మని శబాం వచిింది. స్దర్శన చకర ం మొసలి కుతుత కను 

కత్తత రంచేసింది. స్దర్శన చకర ం మొసలి తలకాయను కోస్త ంటే మకర్ము అనే ప్రరు గలవి అనీి మికికలి భయప్డాాయి. 

మకర్ ర్దశి సూరుాని చాటుకు వెళ్ళీ నకికంది. నవ నిధ్రలలో ఒక నిదియైన మకర్ నిధి భయప్డిపోయి కుబేరుని చాటుకు వెళ్ళీ దాగుంది. 

మొసలి అని ప్రరుని ప్ర త్త మొసలి కూడా అభాయప్డి అవి ఆదికూర్మం చాటుకు వెళ్ళీ దాకుకనాియి. ఎప్పాడయితే స్దర్శనం మొసలి 

కుతుత కను కత్తత రంచి సాేమి చేత్తని అలంకరంచిందో ఆ ఏనుగు సంోష్ంో కాలు పైెకి తీస్కుని నావ్యడని వ్యడు, ఒకకసార ప్పలిసేత  వచేివ్యడు 

ఈయన ఒకకడే. మిగిలినవి అనీి కృతకములే అని తెలుస్కుంది. అల్ప తెలుస్కునిదైె కాలు నొకసార విదులుికొని మెలు గా ఒక 

తామర్ప్పవుేను తీస్కుని మెలు గా అడుగులు వేసూత  గట్టట కుకోంది. గజర్దజు బర త్తకేశాడని కబురు వెళ్ళీంది. అంతే మర్ల అందరూ 

వచేిశారు. ఒక తామర్ ప్పవుేను తీస్కు వెళ్ళీ శీరమనాిర్దయణుడి పాదముల మీద పెితట  కుంభసిలమును వంచి నమసకరంచింది. దానిలో 

ఉని జోాత్త బయలు దేర శంఖ్చకర గదాప్దమములో శీరమనాిర్దయణుని రూప్మును పంది ఆయన ప్కకన వైెకుంఠమునకు వెళ్ళీపోయింది. 

మొసలి చనిపోయినప్పడు ఒక గంధ్రుేడు బయితకి వచాిడు. ఆ గంధ్రుేడు గంధ్ర్ే లోకమునకు వెళాీడు. 

ఆ ఏనుగుకు అంత ప్పణాం ఎల్ప వచిిందో చప్ామని ప్రీకిితుత  శుకమహరిని అడిగాడు. అప్పడు శుకుడు ఇల్ప చపాాడు. ఒకనాడు 

ఇందర దుామి మహార్దజు గారు దర విడ దేశమును ప్రపాలించేవ్యడు. అష్ఠట క్షరీ మం రో ప్దేశమును పంది అంతుఃప్పర్ంలో అయితే కొదాిగా 

ఇబబందిగా ఉనిదని ఊరకి చివర్గా ఉని ప్ర్ేత శిఖ్ర్ం మీద కూరుిని అష్ఠట క్షరీ మంతర ం ఉపాసన చేదాామని అకకడికి వచిి మంతర జప్ం 

చేస్త నాిడు. అకకడికి అగసత ా మహరి వచాిరు. తాను మంతర జప్ం చేస్కుంటునాిడు కదా అని ర్దజు లేవలేదు, పూజంచలేదు. అగసత ా 

మహరికి ఆగర హం వచిి మంతర జలములను తీసి నీవు తమో గుణముో ప్ర వరించావు కాబితట  ఏనుగు యోనియందు జనిమంచదవు గాక అని 

శప్పంచారు. అగస్త ానికి పూజ చేసి వుంటే ఆ జనమలోనే మోక్షం పంది ఉండేవ్యడు. మహా ప్పరుష్యలయిన వ్యరు మీ యింితకి ఏనాడు వసాత రో 

ఆనాడు మీపూజ ఫలించిందని గురిు పెటుట కోవ్యలి. అందుకని ఈనాడు ఏనుగుగా ప్పితట  గతజనమలో చేసిన మంతార నుష్ఠట న ప్ర భావం వలన ఈ 

జనమలో పార ణం పోయేట్ప్పాడు శీరమనాిర్దయణుడు గురిుకు వచిి శర్ణాగత్త చేశాడు. కాబితట  ఒంట్లు  ఓప్పక వుండగా ప్పణాం చేసి నామం 

చప్పాకోవడం నేరుికోవ్యలి. 

మొసలి లోంచి వచిిన గంధ్రుేని ప్రరు ‘హూహూ’. ఆయన ఒకనాడు గంధ్ర్ే కాంతలో కలిసి నీితలో నిలబడి సాినం చేస్త నాిడు. 

మదాపానం చేసి ఉనాిడు. ప్కకన అప్ార్సలు ఉనాిరు. మదోనమతుత డై ఉనాిడు. అదేసమయంలో దేవల మహరి వచిి సాినం 

చేస్త నాిరు. ఆయన తప్సిే. ఉర్ుః ప్ంజర్ం బయట్కు వచేిసి బకక చికికపోయి ఉనాిడు. అప్ార్సలో కలిసి సాినం చేస్త నాిను కదా – 

హాసాం ఆడితే వ్యళ్ళీ నవుేతార్నుకుని – మహరిని చూసి హాసాం ఆడాడు. వ్యళీని బ్రగా సంోష్ పెడదామని నీిత కిందనుండి ఈదుతూ 

వచిి దేవల మహరి కాళ్ళీ ప్ితట  ల్పగ్వశాడు. ఆయన అర్ఘ ాం ఇసూత  నీళీలో ప్డిపోయారు. ప్డిపోయి లేచి అనాిరు ‘నీకు నీిత అడుగునుండి 

వచిి కాళ్ళీ ప్ితట  ల్పగడం చాల్ప సంోష్ంగా ఉనిది కనుక, నీళీ అడుగు నుంచి వచిి కాళ్ళీ ల్పగ్వ అలవ్యటు వుని మొసలివైె 

జనిమంచదవు గాక’ అని శప్పంచారు. మహాతుమల జోలికి వెళ్ళతే అల్పంితవే వసాత యి. కాబితట  మొసలి అయి ప్పటాట డు. ఈ జనమలో 

శీరమనాిర్దయణుని చకర ధార్ల చేత కంఠం తెగిపోయింది. మోక్షము ర్దలేదు. శాప్విమోచనం మాతర మే అయింది. అందువలన గంధ్రుేడై 

గంధ్ర్ే లోకమునకు వెళ్ళీపోయాడు. 



ఇప్ాితవర్కు భాగవతములో చప్పాన కథలనీి ఒక ఎతుత . ఒకక గజేందర మోక్షం ఒకకటీ ఒక ఎతుత . ఈ గజేందర మోక్షమును చప్పా ఒడాున 

నిలబడిన శీరమనాిర్దయణుడు ఒక మాట్ చపాారు –‘ఎవర్యితే ఈ గజేందర మోక్షణమనే కథను శర దిగా వింటునాిరో, లేదా చేతులు ఒగిగ  

నమసకరసూత  ఈ సాేమి కథను వింటునాిరో అటువంిత వ్యరకి దుసాేప్ిముల వలన వచేి బ్రధ్లు పోతాయి. ోగములు 

ప్రహరంప్బడతాయి. దరదర ము తొలగిపోతుంది. ఐశేర్ాము కలిసివస్త ంది. గర హదోష్ముల వలన కలిగ్వ పీడలు తొలగిపోతాయి. 

అపార్మయిన స్ఖ్ము కలిగి మనశాశంత్తో ఉంటారు. ఇంట్లు  అసత మాను మంగళ ోర్ణం కితట  శుభకార్ాములు చేసూత నే ఉంటారు. అందునా 

విశేషించి గొప్ా గొప్ా వర తములు ఏమయినా చేసిన ప్పమమట్ గజేందర  మోక్షమును వినడం దిేగుణీకృతమయిన ప్పణాం. ప్ర త్తరోజూ ఏ కోరకా 

లేకుండా ఈ ప్దాములను అల్ప చప్పాకునే అలవ్యటు వుని బ్రర హమణుడు ఎవడు ఉనాిడో అటువంిత బ్రర హమణుడు అంతాకాలమునందు 

యమదర్శనము చేయడు. అతను శీరమనాిర్దయణుని దర్శనమును పంది ఆయన విమానంలో వైెకుంఠమును చేరుకుని మోక్షమును 

పందుతాడు అని శీరమనాిర్దయణుడే సేయంగా ఫలశుర త్తని చపాారు. 

 

2. కిీర్సాగర్ మథనం: 

ప్ంచమి ఉండగా ఉని శుకర వ్యర్ం నాడు అభిజత్ లగింలో లకిీమదేవి ఆవిర్భవించింది. ఆవిర్భవించగానే కేవలం ఆవిడ చూప్పల చేత 

లోకములకనిింితకి ఐశేర్ామును ఇచిింది. దానివలన మొట్ట మొదట్ అనుగర హమును పందినవ్యడు దేవేందుర డు. మనము ఐశేర్ామునకు 

గాని, అధికార్మునకు గాని, భోగాల్పలసతకు గాని, వైెభోగమునకు కాని, ఇందుర ణిు  ఒక హదాుగా చప్పాకుంటాము.  

ఒకానొక సమయంలో ఇందుర డు ఒక అర్ణా పార ంతంలోత్తరుగుతునాిడు. ఆయన స్ర్దపానం చేసి ర్ంభో కలిసి విహరస్త నాిడు. ఆ 

సమయంలో అటుగా దుర్దేసో మహరి వస్త నాిరు. ఆయన మహా బర హమజా్ఞని. శంకర్దంశ సంభూతుడు. ఇందుర డు ఆయనకు నమసాకర్ం 

చేశాడు. ఆయన చుటూట  వుని ప్రవ్యర్ం దేవేందుర డిని కుశలం అడిగి దేవేందుర ని ఆశీర్ేచనం చేశారు. దుర్దేసో మహరి చేత్తలో ఒక పారజ్ఞత 

ప్పష్ాం ఉంది. 

ఆ పారజ్ఞత ప్పష్ామును ఈయన కృష్ు  భగవ్యనుడి దగగ ర్కు వెళ్ళీనప్పాడు ‘మహానుభావ్య, ఈ ప్పష్ామును స్త్ేకరంచండి’ అని కృష్యు డు 



ఇచాిడు. అది భగవంతునిచే సేయంగా ఇవేబడినది. దీనిన్ ఈశేర్ నిర్దమలాం అంటారు. లకిీమదేవి అందులోనే ఉంటుంది. ఇందుర డు 

స్ర్దపానం చేసి మదోనమతుత డై ఉనాిడు. ఆ ప్పవుేను తీస్కునాిడు. ప్పవుేను తీస్కునిప్పాడు కళీకు అడాుకుని ప్కకన పెటాట లి. 

ఈశేర్ నిర్దమలాం అయినట్ు యితే తలమీద కానీ చవిలో కానీ పెటుట కోవచుి. లేదా ఎవరూ తొకకని చోట్ దానిని భదర ం చేయవచుి. ఇందుర డు 

ఆ ప్పవుేను తీస్కొని ఐర్దవతం మీదకి విసిర్దడు. ఆ ఐర్దవతం విశేష్మయిన తేజస్ాను సంతరంచుకుంది. అది భగవంతుని నిర్దమలాం. 

అది దాని శిర్స్ా మీద ప్డింది. అది దానిని స్త్ేకరంచింది. అది తేజస్ాను పంది ఇందుర డిని మోయడం మానివేసి అర్ణాంలోకి వెళ్ళీపోయింది. 

అప్పడు దుర్దేసో మహరి ఇందుర డిని చూసి ‘నీవు ముకుంద పాదార్విందము నుండి వచిిన పారజ్ఞత ప్పష్ామును త్తర్సకరంచావు. కనుక 

నీవు ఉతత ర్ క్షణం ఐశేర్ా భర ష్యట డవు అయాదవు గాక! సేర్గ లకిిమ ఇప్పాడే బయలుదేర సేసిానమయినటువంిత వైెకుంఠములో ఉని 

మహాలకిిమలో ఐకాం అయిపోతుంది. ఇక నీకు సేర్గ ంలో ఐశేర్ాం ఉండదు’ అనాిరు. ఈమాట్ వినగానే శతుర వులు వచేిసాత రు. ఐశేర్ాం 

పోవడానికి ఒక కార్ణం ఉండాలి కదా! ర్దక్షస్లు అందరూ వచేిశారు. చుటుట ముితట  ప్డగొటేట శారు. ఇందుర ని ఐశేర్ాం పోయింది. ఇప్పడు 

ఇప్పడు ఇందుర నికి ఐశేర్ాం పోవడానికి కార్ణం తెలిసింది. అప్పడు దేవతలు అందరూ కలిసి బర హమగార దగగ రకి వెళాీరు. అప్పడు బర హమగారు 

‘అప్పాడప్పాడు నీవు కండకావ్యర్ంో ప్ర వరిసూత  ఉంటావు. ఒకప్పాడు బృహసాత్త జోలికి వెళాు వు. ఇవ్యళ దుర్దేసో మహరి జోలికి వెళాు వు. 

అందువలన ఐశేర్ాం పోయింది. ఇప్పడు నీకు మర్ల ఐశేర్ాం ఆ ప్దమనాభుడి అనుగర హంోనే ర్దవ్యలి. ఆయననే ధాానం చయాాలి’ అని 

కనుిలు మూస్కుని ధాానమునందు ఉనివ్యడి ఆ ప్ర్మాతమను ధాానం చేసి ప్ర్మ సంోష్ంో చిరునవుే నవ్యేడు. అనగా 

ధాానమునందు దోాతకమైెన నార్దయణుడు ఒక మారోగ ప్దేశం చేశాడు.  

ఇప్పాడు బర హమగారు అనాిరు ‘ఇప్పాడు నీకు ఐశేర్ాము పోయినది కదా! నీవయినా నేనయినా మర్ల ఐశేర్ాము నిమమని 

శీరమనాిర్దయణుని అడగాలి. ఆయన పాదముల మీద ప్పవుేను నీవు విసిర్వశావు.అందుకు దుర్దేస్నికి కోప్ం వచిింది. ప్ర్మాతమకు కోప్ం 

ర్దదు. ఆయనా కోప్ం పెటేట స్కుంటే ఇక లోకంలో ఉదిరంచే వ్యడవడు? ప్ర్మాతమకి శాశేత కోప్ం ఉండదు. నీవు దుర్దేస్ని ననుి 

అరించడం వలు  ప్ర్మాతమ సంోషిస్త నాిడు. తప్పా చేసిన వ్యడు తనకు ఎంత దగగ ర్ వ్యడయినా ప్ర్మాతమ శికిిసాత డు. ఆయన శాశేతంగా 

ఎవర ప్ట్ు  శతుర వు కాదు. శాశేత మితుర డు కాదు. మీ నడవడిని బితట  ఆయన మితర తేము కాని, శతుర తేము కానీ ఆవిష్కరంప్ బడుతుంది. 

ఇందార ! నేను కాని, దుర్దేస్డు కానీ, సమసత  దేవతలు కానీ ఎప్పాడు సంోషిసాత మో తెలుసా? శీరమనాిర్దయణుడికి మొర కిక 

నమసకరంచినప్పడే. మాకు నమసకరంచి శీరమనాిర్దయణుని అనుగర హం పందడం కాదు. శీరమనాిర్దయణునికి నమసకరసేత  మేమందర్ం నీకు 

ఆప్పత లం అవుతాం. ఆయనను పార రి్న చేదాాం’ అనాిరు బర హమగారు. 

ఆమాట్ చప్ాగానే ఇందుర నికి ధైర్ాం వచిింది. తప్పా చేసిన వ్యడిని ప్ర్మాతమ ర్కిిసాత డు అనే జా్ఞనం కలిగింది.ప్శాితాత ప్ ప్ర కట్న జరగిందంటే 

వెంట్నే సాేమి వర్ం ఇచేిసాత డు. దిత్త సంధాాకాలంలో తప్పా చేసింది -హిర్ణాకశిప్పడు ప్పటాట డు. భరి్ దగగ రకి వెళ్ళీ ప్శాితాత ప్ ప్డింది. 

మనవడు ప్ర హాు దుడు ప్పటాట డు.తప్పా చయాడం సహజం. ప్శాితాత ప్ ప్డి మళ్ళీ ఆతప్పా చేయకుండా ఉండడం మంచి మనిషి లక్షణం. 

అప్పడు ఇందుర డు తాను చేసింది తప్పా ప్నే అని, తనను మనిించమని మనస్ాలో అనుకుని సాేమిని పార రించాడు. అంతే! ఎకకడికో వెళ్ళీ 

కూరుిని జీవితాంతం తప్స్ా చేసిన వ్యళు కి దొర్కని ప్ర్మాతమ దర్శనం ప్శాితాత ప్ం కలగగానే ఇందుర నికి దొరకింది. వెంట్నే ప్ర్మాతమ 

ఇందుర ని ఎదుట్ ప్ర తాక్షం అయిపోయాడు. అల్ప సగుణంగా కనప్డగానే అందరూ చూడలేక కళ్ళీ మూసేస్కునాిరు. ఎదురుగుండా 

ఉనిదేదో అరి్ం చేస్కోలేకపోయారు. ఇప్పాడు చూడడానికి కూడా ఈశేర్దనుగర హమే ప్ర సరంచింది. ఆయనను చూడడానికి ఆయన 

అనుగర హం కావ్యలి. అంతటా వ్యాప్పంచిన ఆయన ఈ కంితో చూడడానికి వీలుగా ఎదురుగుండా ఈశేర్దనుగర హంోనే చూశారు. ప్ర్మాతమ 

ప్ర తాక్షం అయేసరకి వీర్ందర తర్ప్పన చతురుమఖ్ బర హమగారు ప్ర్మాతమను పార రి్న చేశారు.  

శీరమనాిర్దయణుడు ఈ సోత తర ం విని చాల్ప సంతసించాడు. ‘నీవు ఐశేర్ాము పోయింది కదా అని విచారస్త నాివు. ఐశేర్ామేమిిత! ఈ 

శరీర్మునకు యౌవనము పోకుండా మృతుావు ర్దకుండా ప్ర ళయ కాలమునందు మాతర మే మర్ల లీనమఎల్ప వ్యరి్కాం ర్దకుండా ఐశేర్ాం 

చడకుండా అనారోగాం ర్దకుండా నిర్ంతర్ం తేజస్ాో కనురప్ా ప్డకపోయినా సర్వ హాయిగా సమసత  తేజస్ాను చూడగలిగి భూమికి 

పాదము ఆనకుండా అంతటా త్తర్గగలిగిన ఇనిి శకిులను ఈయగాలిగిన అమృతమును మీకు ఇసాత ను’ అని అనాిరు. అదీ 



ఈశేర్దనుగర హం అంటే. ఇందుర డు నోరు విప్పా ఏమీ అడగలేదు. ప్ర్మాతమను మనస్లో తలచుకొని ‘నాది తప్రా మహానుభావ్య’ అనాిడు. 

ప్ర్మాతమ అమృతమును ఇసాత ను అంటునాిడు. ‘మీరు అనేక ఓష్ధ్రలను తీస్కుర్ండి. గడాి తీస్కుర్ండి. ప్పవుేలు తీస్కుర్ండి. ఇవనీి 

ప్టుట కు వెళ్ళీ పాలసముదర ంలో వెయాండి. అప్పడు మందర్ ప్ర్ేతమును తీస్కువచిి కవేంగా మెలు గా పాలసముదర ంలోకి దించండి. దానికి 

వ్యస్కిని తార డుగా చుట్ట ండి. దేవతలు, దానవులు దానిని అటుఇటు ప్టుట కోండి. ఇప్పడు మీకు ఐశేర్ాం పోయింది కాబితట  దానవులు 

మీమాట్ వినరు. నాగుపాము కూడా ఎలుకను ప్టుట కోవ్యలంటే కలుగులో నుంచి వచిి కాసేప్ప ప్డుకుంటుంది. దానవులను మటుట  పెట్ట డానికి 

మీరు కొంచం ఓరుా వహించి సేిహం చేయండి. వ్యరని కిీర్ సాగర్ మథనమునకు తీస్కు వచిి సాగర్మును చిలకండి. అప్పడు అందులోంచి 

అమృతం ప్పడుతుంది. మొదట్ హాల్పహలం వస్త ంది. అగిిహోతర ం వస్త ంది. భయప్డకండి. పూనికో మర్ల చిలకండి. చాల్ప గొప్ా గొప్ా 

వస్త వులు ప్పడతాయి. మనస్ పార్వస్కోవదాు. నిగర హించుకొనండి. నేను ఇసేత  ప్పచుికోండి. లేకపోతే ఊరుకోండి. ఎవరకీ ఏది ఇవ్యేలో నాకు 

తెలుస్. అది వ్యడికి ఇసాత ను.  

ఇప్పడు దేవతలు శీరమనాిర్దయణుని మాట్లు శర దిగా విని తప్ాకుండా అల్ప చేసాత ం అని చప్పా వ్యరు బయలుదేర్దరు. మొట్ట మొదట్ 

మందర్ ప్ర్ేతమును తీస్కువెళ్ళీ సముదర ంలో పెటాట లి. ఇప్పడు దేవతలు తేష్ట  ప్ర జ్ఞప్త్త దగగ ర్కు వెళ్ళీ తమకొక పెదా తవుకోలను 

తయారుచేసి ఇవేవలసినదని కోర్దరు. తేష్ట ప్ర జ్ఞప్త్త ఎందుకు? అని అడిగాడు. అప్పడు దేవతలు ‘మేము మందర్ ప్ర్ేతమును కింద 

తవేేసాత ము. తరువ్యత దానిని ఊడబరకి సముదర ం వదాకు తీస్కువెడతాము. అల్ప చేయమని శీరమనాిర్దయణుడు చపాాడు అని చపాారు. 

ఆయన వ్యరు కోరన విధ్ంగా తవుకోలను చేసి ఇచాిడు. వ్యరు దానిని తీస్కువెళ్ళీ మందర్ప్ర్ేతం అడుగు భాగం చుటూట  తవేడం 

పార ర్ంభించారు. అల్ప తవుేతుంటే పెదా గొయిా ప్డింది. ఇప్పడు మందర్ ప్ర్ేతమును తీస్కువెళ్ళీ సముదర ంలో దింపాలి. అందుకని డానిి 

కొనిి తాళ్ళీ వేసి దానిని ఊప్పతునాిరు. అల్ప ఊప్ప మొతత ం మీద మందర్ప్ర్ేతమును అందరూ కలిసి పైెకి ఎతాత రు.అయితే అది ప్కకకి 

ఒరగిపోయి ప్డిపోయింది. ఈ సందర్భంలో దానికింద ప్డి కొందరు మర్ణించారు. అప్పడు మిగిలిన వ్యర్ందరూ ప్ర కకకు చేర ఈ 

మందర్ప్ర్ేతమును సముదర ము వర్కు తీస్కుని వెళీడానికి మనం శీరహర సహాయం అడగలేదు. అడిగి ఉంటే ఆయనే వచిి మనకు 

సహాయం చేసి ఉండేవ్యడు. ఆయన వసేత  ఎంత బ్రగుండునో’ అని అనుకునాిరు. వ్యళ్ళీ ఈమాట్ అనుకునేసరకి బంగారు ర్ంగులో ఉని 

గరుడ ప్కిిమీద నుంచి శీరమనాిర్దయణుడు కిర ందకి దిగి దేవతలను ఓదారి మందర్ప్ర్ేతమును బంత్తవల నేరుాో చేత్తో ప్టుట కుని, 

దానిని తీస్కుని మర్ల గరుడ వ్యహనం ఎకిక వెళ్ళీపోయారు. శీరమనాిర్దయణుడు పాల సముదర ం ఒడాున దిగి గరుతమంతుడిని వెనకుక 

ప్ంప్పంచి వేశాడు. చిలికేతప్పాడు వ్యస్కి శరీర్ం ఒరసి పోకుండా మందర్ప్ర్ేతమును నునుప్పగా చకికంచారు. వ్యస్కిని తీస్కు వచిి 

ప్ర్ేతమునకు చుటాట రు. ఇప్పాడు మందర్ ప్ర్ేతమును పాలసముదర ం లోకి పెటాట రు. ఇప్పాడు అది మునిగి పోకూడదు. అప్పడు దేవతలను 

ప్పలిచి వ్యరని వ్యస్కి తలవైెప్ప ప్టుట కొనమని ర్దక్షస్లను ప్పలిచి వ్యరని ోకవైెప్ప ప్టుట కొనమని చపాాడు. వెంట్నే దేవతలు అందరూ వెళ్ళీ 

వ్యస్కి తలవైెప్ప ప్టుట కునాిరు. అప్పడు ర్దక్షస్లు ‘మేము ోక ప్టుట కోవడం ఏమిిత? మేము తలవైెప్ప ప్టుట కుంటాము’ అనాిరు. 

అందుకు సాేమి వెంట్నే ఒప్పాకుని ర్దక్షస్లను తలవైెప్ప ప్ంప్ప దేవతలను ోకవైెప్ప ప్టుట కొనమని చపాారు. దేవతలు మారు 

మాటాు డకుండా వ్యస్కి ోకవైెప్ప వెళ్ళీ ోకను ప్టుట కునాిరు. సాేమి మాట్ల ప్ట్ు  దేవతలకి గల విశాేసం వ్యరని అమృతం తాగ్వతటుు  

చేస్త ంది. 



 

పామును మందర్ప్ర్ేతమునకు చుటాట రు. అందరూ కలిసి త్తపాాలి. అది కిర ందకు జ్ఞరపోకూడదు. దేవదానవులిరువురూ చిలకడం 

పార ర్ంభించారు. గిర్గిర్మని ప్ర్ేతం త్తరగింది. భుగభుగభుగమని పాలసముదర ం లేచింది. నుర్గలు లేచాయి. కర్ట్ములు లేచాయి. 

ప్కిులు, పాములు, తాబేళ్ళు , చేప్లు, మొసళ్ళీ ఎగిరగిర ప్డుతునాియి. కొనిి చచిిపోతునాియి. విప్రీతమయిన ధ్ేని చేసోత ంది. దానికి 

ోడు వీళీ అరుప్పలు. అంత కోల్పహలంగా ఎవర మానాన వ్యరు మందర్ప్ర్ేతమును గిర్గిర్ త్తపెాస్త నాిరు. అప్పడు వ్యస్కి ‘మీరు 

సరగాగ  చిలకడం లేదు వదలండి’ అని కేకలు వేశాడు. వ్యళీందరూ వ్యస్కిని వదిలేశారు. ప్టుట  తప్పాపోయి మందర్ ప్ర్ేతం జ్ఞర 

కిర ందప్డిపోయింది. ఇప్పడు అందరూ శీరమనాిర్దయణుని వైెప్ప చూశారు. ఎవేరూ గమనించలేని సిిత్తలో ఆది కూర్దమవతార్మును 

స్త్ేకరంచాడు. కొనిి లక్షల యోజనముల వెడలాయిన పెదా డిప్ా. ఆ దిప్ాో పాలసముదర ం అడుగుకి వెళ్ళీ ఇంతమంది కదలిలేని 

మందర్ప్ర్ేతమును తన వీప్పమీద పెటుట కునాిడు. ముందు వచిి తుండమును అటూ ఇటూ ఆడిస్త నాిడు. తన నాలుగు కాళీను 

కదలికుండా తానె ఆధార్మయి, మందర్ప్ర్ేతమును వీప్పపైె ధ్రంచి ఉనాిడు. ఆ కూర్మము నిజంగా ఆహార్మును త్తనినట్ు యితే ఈ 

బర హామండములననిిితని జీర్ు ము చేస్కొనగలదు. అటువంిత వ్యడై ఆది కూర్మమైె పాలసముదర ం కిర ంద ప్డుకునాిడు. ఇప్పడు 

మందర్ప్ర్ేతమును ఆదికూర్మం భరసోత ంది. మర్ల మందర్ప్ర్ేతమును వ్యస్కిని చుితట  ర్దక్షస్లు తలవైెప్ప దేవతలు ోకవైెప్ప ఉంది, 

మర్ల చిలకడం పార ర్ంభించారు. భూమి అదిరపోోంది. సముదర ంలోంచి కర్ట్ములు పైెకి లేస్త నాియి. సిదిులు, చార్ణులు, యకిులు, 

గంధ్రుేలు, కినిరులు, కింప్పరుష్యలు ఆకాశంలో నిలబడిపోయి ఆ దృశామును చూస్త నాిరు. 

ఎకకడో సతాలోకంలో బర హమగారు భావ సమాధిలో ఉనాిరు. ఈ చప్పాడు ఆయన చవులోు  ప్డి ఆయన బహిరుమఖుడయాాడు. 

సతాలోకంలోంచి బయట్కు వచిి ఏమిిత ఈ చప్పాడు? అనాిరు. అకకడి వ్యళ్ళీ సాేమీ, పాలసముదర మును చిలుకుతునాిరు. అందులో 

నార్దయణుడు కూడా ఉనాిడు అనాిరు. బర హమగారు కూడా పైెనుంచి కిర ందకు చూస్త నాిరు. ముందు అమృతం ర్దలేదు. హాల్పహలం 

ముందు ప్పటుట కు వచిింది. అది ఒకకసార పాలసముదర ం మీద నుండి పైెకి లేచింది. ప్ర ళయకాలంలో వుండే అగిిహోతర ం ఎల్ప ఉంటుందో అల్ప 



ఉంది. అది వెంట్ తరుముతుంటే దేవతలు ర్దక్షస్లు అందరూ వ్యస్కిని వదిలిపెితట  ప్రుగు మొదలు పెటాట రు. అనిి లోకములలో 

అగిిహోతర ం ప్ర బలి పోతునిది. ప్రుగెత్తత  ప్రుగెత్తత  కైల్పసప్ర్ేతం మీద వుని ప్ర్మశివుని అంతుఃప్పర్ము దగగ ర్కు వెళ్ళీ అకకడి 

దాేర్పాలకులు అడాు పెట్ట గా వ్యరని ప్కకకు ోసివేసి లోప్లి దాేర్ం దగగ ర్కు వెళ్ళీ అకకడే నిలబడి ర్కిించు అని అరుస్త నాిరు. సాేమి 

ప్ర్మశివుడు వీర అరుప్పలు విని సాేమి ఏదో ఆప్ద సంభవించి ఉండవచుినని బయట్కు వచాిరు. వ్యరు శంకరునిో ‘ఈశేర్ద! నీవు ఈ 

విశేమంతా నిండి నిబ్ధడీ కృతమయిన వ్యడివి. నీవు తండిర వి. మేము చయాకూడని ప్ని ఒకిత చేశాము. ఇంట్లు  ఏదయినా శుభకార్ాం 

చేతునిప్పాడు మనకొక సంప్ర దాయం ఉనిది. ముందుగా తలిు దండుర లకు నమసాకర్ం చేసి వ్యరకి బట్ట లు పెితట  పీట్ల మీద కూరుింటారు. 

కానీ దేవదానవులు ఆ ప్ని చేయలేదు. సాేమికి నమసకరంచలేదు. అందుకని సాేమి వీళీకి పాఠం నేర్దాలి అనుకునాిడు. వ్యళ్ళీ ఇప్పాడు 

చప్పత నాిరు ‘మేము మందర్ప్ర్ేతం పెితట  సముదర మును చిలికితే హాల్పహలం జనించింది. లోకములను కాలేిసోత ంది. దయచేసి దానిని నీవు 

స్త్ేకరంచవలసినది’ అనాిరు. 

మూడు మూరిులకు మూడు లోకములకు మూడు కాలములకు మూలమగుచు  

భేదమగుచు దుది నభేదమైె యోపాారు బర హమమవగ నీవ ఫాలనయన!! 

నీవు భూతభవిష్ాదేరి్మానరూప్ములలో ఉంటావు. నీవే బర హమవిష్యు  మహేశేరుల రూప్ంలో ఉంటావు. నీవే సృషిట కరి్, సిిత్తకరి్, ప్ర ళయకరి్ 

రూప్ంలో ఉంటావు. అందుకని మూడింితకి ఆధార్మయిన మూలప్పరుష్యడవు కనుక ఈశేర్ద, ఈ హాల్పహలమును నీవు ప్పచేిస్కో’ 

అనాిరు. వ్యర కోరకను విని ప్ర్మశివుడు వెంట్నే పార్ేతీ దేవి వదాకు వెళాీడు. అమమవ్యరు చిరునవుేలు చిందిసూత  తాంబూలం 

వేస్కుని కూరుింటుంది. శంకరుడు ఆమెవంక చూసి ‘కంటే జగముల దుుఃఖ్ము వింటే జలజనిత విష్ము వేడిమి; ప్ర భువైె  

యుంట్కు నారిుల యాప్ద, గెంితంచుట్ ఫలము; గాదె గీరి మృగాకిీ!! 

ఈ ఘట్ట ము వినిన వ్యళు కి కొనిి కోట్ు  జనమల వర్కు అయిదవతనం తరగిపోకుండా కాపాడుతుంది. ఈ ఘట్ట ంలో అమమవ్యర మంగళ సూతర ం 

గురంచి వస్త ంది. ‘చూశావ్య పార్ేతీ, నీళీలోంచి వేడి ప్పితట ంది. పాప్ం ప్పలు లందరూ ఏడుస్త నాిరు. ప్ర భువు అనివ్యడు బ్ధడాలకు కష్ట ం వసేత  

ఆదుకోవ్యలి. అందుకని వ్యళీను ర్కిించాలని అనుకుంటునాిను’ అనాిడు. ఆవిడ సమసత  బర హామండములకు అలిు . మాతృతేము 

ఒకొకకకసార భరి్ృతేమును కూడా ోసేస్త ంది. అది తలిు తనానికి ఉని గొప్ాతనం. అందుకని మాతృతేమును ఆమెలోంచి ఉదుభదం 

చేస్త నాిడు శంకరుడు. ‘మీ అనియా సిిత్తకారుడు. లోకముల ననిిితని నిలబటాట లి. ఇప్పడు లోకములకు ఇబబంది వచిింది. మర నేను 

ఆయనను సంోష్ పెటాట లి కదా! అందుకని నేను హాల్పహలమును తార గ్వసాత ను.  

శికిింతు హాల్పహలమును భకిింతును మధ్రర్ సూక్షమ ఫలర్సము కిరయన్  

ర్కిింతు పార ణి కోట్ు ను వీకిింప్పము నీవు నేడు వికచాబజ ముఖీ!! 

నేను ఈ హాల్పహలమును చిని దార క్షప్ండును త్తనేసినటుు  త్తనేసాత ను. దానివలన నాకేమీ ఇబబంది ర్దదు. అల్ప చేసి ఈ పార ణికోట్ు ననిిితని 

ర్కిిసాత ను. అది నా దివామయిన లీల. నాకేమయినా అవుతుందని నీవేమాతర ం బంగ పెటుట కోనవసర్ం లేదు. నేనెల్ప త్తనేసాత నో సంోష్ంగా 

చూసూత  ఉండు’ అనాిడు. అప్పడు పార్ేతీ దేవి ‘సర్వ, మీకు ఎల్ప ఇష్ట మయితే అల్ప చేయండి’ అంది.  

మిర ంగెడు వ్యడు విభుండని మిర ంగెడిది గర్ళమనియు మేలని ప్ర జకున్ 

మిర ంగు మనె సర్ేమంగళ మంగళ సూతర ంబు నెంత మది నమిమనదో!! 

ఆవిడకు శంకరుడు తార గబోయేది విష్ం అని తెలుస్. విష్ం తార గితే ప్ర మాదమనీ తెలుస్. తార గుతుని వ్యడు తన భరి్ అనీ తెలుస్. 

అయినా తార గమంది. ఆవిడ సర్ేమంగళ. అందుకని తాగెయామంది. శంకరుని జీవనమునకు హేతువు పార్ేతీదేవి మెడలోని మంగళ 

సూతర మని పోతనగారు తీరుా ఇచాిరు. దేవతలందరూ జయజయధాేనాలు చేస్త ంటే హాల్పహలమునకు ఎదురువెళ్ళీ దానిని చేత్తో 

ప్టుట కుని ఉండచేసి నేర్వడు ప్ండంతచేసి గభాలున నోట్లు  ప్డేస్కుని మింగ్వశాడు. ఎదురు వెళ్ళీనప్పాడు కానీ, ప్టుట కునిప్పాడు కానీ, నోట్లు  

పెటుట కునిప్పాడు కానీ మిర ంగినప్పాడు కానీ వేడిచేసి ఆయన ఒంితమీద ఒకక పకుక ప్పట్ట లేదు. ఇంత చలు ిత చందుర డు కందిపోలేదు. ఆయన 

చలు ని చూప్పలో అల్పనే ఉనాిడు. శంకరుని పాదములు నముమకుని వ్యడు హాల్పహలం ల్పంిత కష్ట ము వచిినా కూడా అల్ప చలు గా 



ఉంటాడు. అటువంిత వ్యనికి బంగ ఉండదు. ఆయన నోట్లు  పెటుట కుని మిర ంగుదామనుకునాిడు. కంఠం వర్కు వెళ్ళీంది. 

ఉదర్ము లోకంబులకును సదనంబ్రగు ట్టరగి శివుడు చటుల విష్ఠగిిం  

గుదురుకొన గంఠబ్ధలమున బదిలంబుగ నిలిపె సూక్షమ ఫలర్సము కిరయన్!! 

మింగ్వసేత  అడుగున అధోలోకములు ఉనాియి. కాలిపోతాయని మింగలేదు. పైెన ఊరి్ేలోకములు ఉనాియి. కకికతే ఊరి్ేలోకములు 

పోతాయి. పైెకీ వదలలేదు, కిర ందకీ వదలలేదు. కంఠంలో పెటుట కునాిడు. ఆయన అల్ప చేసేసరకి పార్ేతీ దేవి చాల్ప సంోషించింది. లోకం 

పంగిపోయింది. అప్ాితనుండి ఆయనకు నీలలోహితుడు, నీలగీర వుడు అని ప్రరు వచిింది. ఆయనకు నీలకంఠుడు అని ప్రరు. ‘నీలకంఠా అని 

ప్పలిసేత  చాలు ఆయన పంగిపోతాడు. హాల్పహాల భక్షణం కథ వీనిన వ్యళు కి మూడు ప్ర మాదములు జరుగవు. ఈ కథ వినిన వ్యళీని పాము 

కర్వదు. హాల్పహలభక్షణం కథను నమిమన వ్యళీని తేలు కుట్ట దు. అగిిహోతర ంలో కాలిపోయే ప్ర మాదములు ర్దవు. అంతంత శకిులు 

ఇటువంిత లీలలయందు ఉనాియి. వ్యితని కిీర్సాగర్ మథనంలో ఆవిష్కరంచి వ్యాస భగవ్యనుడు ఫలశుర త్త చపాారు.  

మళ్ళీ అందరూ బయలుదేర ఆనందంో పాలసముదర ం దగగ ర్కి వెళ్ళీపోయారు.కిీర్సాగర్మథనం మొదలుపెటాట రు. అల్ప మథిస్త ంటే స్ర్భి 

కామధేనువు పైెకి వచిింది. ఆ కామదేనువుకి అందరూ నిలబడి నమసాకర్ం చేశారు. దేవమునులకు లౌకికమయిన కోరకలు ఉండవు. వ్యరు 

కామధేనువు పాలో హవిస్ాలను అరిసాత ము అని అనాిరు. లోక కళాాణారి్ం హవిస్ాలను ఇసాత రు. ఆ గోవును సాేమి దేవమునులకు 

ఇచిి మీరు దీని పాలో దేవతలకు హవిస్ాలను అరాంచాలి. అప్పడు దేవతలు సంోషించి వరి్ములు కురప్పసాత రు. అందరూ బ్రగుంటారు. 

అందరకీ ప్నికి వచేివ్యడికి కామధేనువు ఉండాలి. అందుకని కామధేనువు దేవమునులకు ఇవేబడింది. వ్యరు దానిని ప్పచుికునాిరు. 



 

మళ్ళీ పాలసముదర మును చిలకడం మొదలుపెటాట రు. ఇప్పడు అందులోంచి ఒక తెలు ిత గుఱ్ఱ ము ఒకిత బయట్కు వచిింది. దానిని 

ఉచైిశర వము అంటారు. ఈ గుఱ్ఱ మును చూడగానే ఇందుర నికి కించిత్ మమకార్ం ప్పితట ంది. కానీ శీరమనాిర్దయణుని సూచన మేర్కు ఏమీ 

మాటాు డలేదు. ఆ అశేమును బలిచకర వరి తనకిమమనమని అడిగాడు. ఆ తరువ్యత మళ్ళీ చిలకడం మొదలు పెటాట రు. ఇప్పడు పాల 

సముదర ంలోంచి బర హామండమయిన కలావృక్షం ఒకిత వచిింది. ఆ కలావృక్షమునకు ప్పవుేలు పూసి ఉనాియి. ఆ ప్పవుేలు ఎవరు 

పెటుట కుంటారో వ్యరకి అయిదవతనం తర్గదు. దానిమీద నుండి వచేి గాలి ఎవరు పీలుసాత రో వ్యర ఆరోగాం పాడవదు. ఎవరు కలావృక్షం 

దగగ ర్కు వెళ్ళీ పార రి్నలు చేసాత రో వ్యరకి ఫలముల రూప్ంలో కోరకలు తీర్విస్త ంది. ఈ కలా వృక్షమును ముందు ఇందుర నికి ఇచాిరు. ఆయన 

దానిని తీస్కునాిడు. తరువ్యత అప్ార్సలు ప్పటాట రు. ఆ అప్ార్సలు దేవకాంతలై, దేవ నరి్కీ మణులై ఉండిపోయారు. తరువ్యత పాల 

సముదర మును ఇంకా చిలకడం మొదలు పెటాట రు. ఇప్పాడు లకిీమదేవి ఆవిర్దభవం జరుగబోోంది. ఆమె శుకర వ్యర్ం ప్ంచమి నాడు ప్పితట ంది.  

ప్చిిత కాంత్తో, తెలు ిత వసత రములు కటుట కుని ‘ప్దామననే ప్దమ ఊరూ ప్దామకిీ ప్దమసంభవే’ అని నలు ని కనుిలో సొగసయిన చూప్పలో 

మాతృ వ్యతాలాంో అందరవంక చూసూత  లకిీమదేవి పాల సముదర ంలోంచి ఆవిర్భవించింది. అమమవ్యరు చూప్పలు ఎంతవర్కు ప్డాాయో 

అంతవర్కూ దరదర ములు అనీి తొలగిపోయాయి. అందరూ ఆనందమును పందారు. లకిీమదేవి ఆవిర్దభవ ఘట్ట ం ఎవరు వినాిరో వ్యరకి 



కొనిి కోట్ు  జనమల నుండి వెంట్బడిన దరదర ం నశితుంది. ఇది ప్ర్మయధారి్ం. ప్పడుతూనే ఆ తలిు  యౌవనంలో ప్పితట ంది. ఇందుర డు వెంట్నే 

కలశ సిాప్నం చేసి అమమవ్యరని దర్శనం చేసి చప్పాన సోత తర ం వ్యాసభాగవతంలో లేదు. కానీ దేవీ భాగవతంలో ఉంది. దానికి పెదాలు ఒకమాట్ 

చప్పతారు. ఈ సోత తర మును చయాడానికి కొనిి రోజులు నియమం ఉంది. అల్ప ఈ సోత తర మును తెలిసికానీ, తెలియక కానీ చేసేత  ఆ వాకిి 

భూమండలమును శాసించే చకర వరితాేనికి వెళ్ళీపోతాడు. ప్కకన నార్దయణ భకిిో కలిసేత  భకిిో కూడిన ఐశేర్ాం వస్త ంది. అమమవ్యరు 

తెలు ని చీర్ కటుట కుంది. ప్చిిత ముఖ్ంో బంగారు ర్ంగుో మెరసిపోతూ ఉంది. నలు ని జుటుట  కలిగి ఉంది. కబరీ బంధ్ం చుటూట  చకకిత 

మలు ప్పవుేలు, సంప్ంగి ప్పవుేలు, జ్ఞజ ప్పవుేలు, అలంకరంచుకుని వుంది. మెడనిండా హార్ములు వేస్కుని ఉంది. వర్దముదర ప్త్తత  

చేత్తో ఐశేర్ామును కురప్పసూత  మీ కోరకలు తీరుసాత ను స్మా అని అందరకీ అభయం ఇసోత ంది. రండు పాదములను కలిప్ప ప్దామసనం 

వేస్కుని ఉంది. 

నముః కమల వ్యసినైెా నార్దయణై్ా నమోనముః 

కృష్ు  ప్పర యాయై సతత౦ మహాలక్షైమా నమోనముః!! 

ప్దమ ప్తేర క్షణాయై చ ప్దామసాాయై నమోనముః 

ప్దామసనాయై ప్దిమనైెా వైెష్ు వైెా చ నమోనముః!! 

సర్ేస౦ప్తాేరూప్పణై్ా సర్దేర్దధాాయై నమోనముః 

హరభకిి ప్ర దాతైెరా చ హరి్దాతైెరా చ నమోనముః 

కృష్ు  వక్షుఃసిితాయై చ కృషేు శాయై నమోనముః 

చ౦దర శోభా సేరూపాయై ర్తిప్దేమ చ శోభనే!! 

స౦ప్తత ాధిషా్ఠతృ దేవైెా మహాదేవైెా నమోనముః 

నమో బుదిిసేరూపాయై బుదిిదాయైా నమోనముః!! 

యథామాతా సత నా౦ధానా౦ శిశూనా౦ శైెశవే సదా 

తథా తే౦ సర్ేదా మాతా సర్వేష్ఠ౦ సర్ేరూప్తుః!! (శీర దేవీ భాగవతం – 9వ సకంధ్ము) 

ప్పలు వ్యడు శిశువుగా ఉనిప్పాడు ఆ శిశువుగా విని బ్ధడాడిని బర త్తకించగలిగిన శకిి ప్ర ప్ంచమునందు అమమపాలు తప్ా వేర్చకిత లేదు. 

ఈలోకము నందు మనము స్ఖ్శాంతులో ఉండడానికి ఐశేర్ాము తప్ా వేర్చక దికుకలేదు. అందుకని ఐశేర్ాము ఉండవలసినదే. 

ప్ర యతిపూర్ేకంగా నిర్సించకూడదు. తృప్పత  ఉండాలి. అమామ! ఆనాడు బ్ధడాడయినందుకు అమమ పాలిచిి బర త్తకించినటుు  సమసత  

లోకములకు తలిు వయిన నీవు కూడా దయో మాకు ఐశేర్ామును యిచిి కాపాడు’ అని ఇందుర డు అమమవ్యరని సోత తర ం చేశాడు. అటువంిత 

తలిు  మనకు విష్యు  భకిిని ఇచిి ఆనందమును కలిాస్త ంది.  

అమమవ్యరు ఆవిర్భవించడం ఒక ఎతుత . ఆమె అయావ్యరని చేర్డం ఒక ఎతుత . శకిి అనేది కంితకి కనప్డదు. అనుభవైెకవేదాము. ప్ర్మాతమ 

శకిిో కూడినవ్యడై అనుగర హిసాత డు. ప్ర కకన లకిిమ చేర ఇప్పాడు శీరమనాిర్దయణుడు ఇందుర డికి ఐశేర్ామును అనుగర హిస్త నాిడు. ఇప్పాడు 

ఆవిడకు భరి్ నిర్ు యింప్బడాలి. అటువంిత తలిు కి భరి్ను ఎవరు నిర్ు యిసాత రు? ఎకకడ ప్పితట ందో అకకడి వ్యడు తండిర  అవుతాడు. కాబితట  

ఇప్పడు పాలసముదుర డే తండిర . అందుకనే మనం ప్ర త్తరోజూ “లకిీమం కిీర్ సముదర  ర్దజ తనయాం” అని ప్పలుసూత  ఉంటాం కదా అమమవ్యరని. 

ఇప్పడు ఈ తలిు కి మంగళ సాినం చేయించడానికి అనీి సమకూరుస్త నాిరు. ఆ తలిు  మంగళ సాినం చేయడం కోసమని ఒక పీట్ మీద 

కూరోివ్యలి. అందుకని దేవేందుర డు ఒక మణిమాయ పీఠమును తెచిి అకకడ పెటాట డు. ఇప్పాడు ఈ పీఠం ఇచిిన వ్యడికి పీఠం దకుకోంది. 

లకిీమదేవికి మీరు ఏమి ఇసేత  అది మీకు దకుకతుంది. అమమవ్యరు మంగళ సాినం చేయడానికి దానిమీద కూరుింది. ఇప్పడు అమమవ్యరు 

సాినం చేయడానికి నీళ్ళీ తీస్కు ర్దవ్యలి. ప్స్ప్ప కుంకుమలకి లోటు లేకుండా చాల్పకాలం నుండి ప్స్ప్ప కుంకుమలో ఉన్న 

యువతులు నీరు తీస్కువచిి అకకడ పెటాట రు. ఆ నీితలో కొదాిగా ప్స్ప్ప కలపాలి. తరువ్యత దానిలోకి ప్లు వములు వెయాాలి. 

ప్లు వములు వేయడం చేత జలములు మంగళ సాినములకు యోగాములు అవుతాయి. అటువంిత ప్లు వములను భూదేవి తెచిి 

యిచిింది. గోవులు వచిి ప్ంచదర వాములను ఇచాియి. వసంతుడు తేనెను తెచిి ఇచాిడు. మంగళ సాినం చేయించే ముందు వధ్రవుకి 

కొదాిగా తేనె ఇవ్యేలి. లోప్ల మంగళ సాిన కిరయ జరుగుతుంటే బయట్ వచిిన బ్రర హమణులు కూరుిని చకకిత సేసిత  మంతర ములు చపూత  

ఉంటారు. అకకడ సేసిత  మంతర ములు చదువుతుండగా ఇకకడ మంగళ సాినం జర్గాలి. ఇకకడ మహరిులు వేదం మంతర ములను 



చదువుతునాిరు. ఇప్పాడు మంగళ ధ్ేనులు జర్గాలి. లకిీమ దేవి మంగళ సాినానికి మేఘములు మంగళ ధ్ేనులు చేశాయి. మేఘములే 

వేణువులను ఊదాయి. ప్ర్మ సంోష్ంో గంధ్ర్ేసతులు అందరూ అకకడ లకిీమదేవికి మంగళ సాినములు జరుగుతునాియని నాట్ాం 

చేస్త నాిరు.  

అమమవ్యరు సాినం చేసిన తరువ్యత ఆరోజున అమమవ్యరు కటుట కోవలసిన ప్టుట  చీర్ను తండిర  సముదుర డు నిర్ు యం చేసి వసత రదేయమును 

ఇచాిడు. వసత రదేయం అనగా చీర్ో బ్రటు ఒక ర్వికల గుడా లేక మర్చక వసత రం పెితట  ఇవ్యేలిలేదా ఒక వసత రం మీద కనీసం ఒక దూదిపోగు 

పెితట  ఇవ్యేలి. ఇంిత యజమానికి సనిిహితుడయిన సేిహితుడు ఉంటాడు. ఆయనన్ ‘స్హృత్’ అంటారు. ఆయన బ్ధడాను తన బ్ధడాగా 

భావిసాత డు. ఇకకడ సముదుర డు తండిర  అయితే సముదర ములో వుని వరుణుడే స్హృత్. అటువంిత స్హృత్ అమమవ్యరు వేస్కుందుకు 

వైెజయంతీ మాలను ఇచాిడు. అమమవ్యరు వేస్కోవడానికి కావలసిన గాజులు హార్ములు నగలు వీితననిిితని ఒక దంతప్ప పెట్టట లో పెితట  

విశేకర్మ తెచిి అమమవ్యరకి ఇచాిడు. సర్సేతీ దేవి ఒక మంచి తార్హార్మును ఇచిింది. బర హమగారు ఒక తామర్ప్పవుేను ఇచాిడు. 

నాగర్దజులు అమమవ్యరు చవులకు పెటుట కునే కుండలములు ఇచాిరు. శృత్త తనంత తానుగా ఒక రూప్మును దాలిి అమమవ్యరకి 

ఆశీుఃపూర్ేకమయిన భదర తను చేకూర్ిగలిగిన మంతర మును ఆమాియం చేసింది. దికుకలను స్త్త రలో పోలుసాత రు. దిశాకాంతలందరూ 

‘అమామ! లకిీమ నీవు ఎలు  లోకములకు ఏలిక ర్దణివైె ప్రపాలించదవు గాక! అని ఆశీర్ేచనం చేశారు. ఇప్పాడు ఆ తలిు కి తనంత తానుగా 

వరుడిని ఎంచుకోగలిగిన ప్దిత్తని సముదుర డు ఆమోదించాడు. ఆమె చేత్తకొక చంగలే పూదండ ఇచాిడు. ఇప్పడు దండ ప్టుట కుని ఎవర 

మేడలో వేయాలి అని బయలుదేరుోంది. లకిీమదేవికి సంబంధించిన ఈ ప్దాములు వింటే కనెిప్పలు లకు అటువంిత భరి్లు వసాత రు అంటారు. 

ఆవిడ జగతుత నకంతితకీ తలిు . నార్దయణుడి వంక చూసింది. ఇల్పంిత వ్యడు నాకు భరి్ కావ్యలి అనుకుంది. తామర్ ప్పవుేల వంిత కనుిలు 

ఉని శీరమనాిర్దయణుడు ఏమీ తెలియని వ్యనిల్ప చేతులు కటుట కుని నిలబడాాడు. అమమవ్యరు గబగబ్ర సింహాసనం దిగి నడిచి వచిి ఆ 

వర్మాలను ఆయన మెడలో వేసింది. ఆ సమయంలో అమమవ్యరు అందరనీ చూసింది కానీ ర్దక్షస్ల వైెప్ప చూడలేదు. అంతే వ్యరు 

దరదుర లయిపోయారు. వ్యళు కి అమృతం పోయింది. ఇప్పాడు సముదుర డు మామగారు అయాాడు. అమామయి అయావ్యర దగగ ర్కు చేరతే 

తాను మామగారు అవుతాడు. మామగారు తన కొడుకుకి అలుు డికి అభేదం పాితంచాలి. కొడుకుకి ఎంత అమూలామయిన వస్త వు ఇసాత డో 

అలుు డికి కూడా అల్ప ఇవేగలగాలి. ఎందుకు అంటే ఆయన ఇప్పడు ప్పతృప్ంచకంలోకి వెళాీడు. మామగారు అవగానే సముదుర డు తనలో 

వుని కౌస్త భమును తీస్కువచిి శీరమనాిర్దయణునికి బహూకరంచాడు. శీరమనాిర్దయణుడు ఆ కౌస్త భమును తన మెడలో 

పెటుట కునాిడు. ఒక ప్కక శీర వతాము అనే ప్పటుట మచి మెరుసోత ంది. 

 



 

లకిీమదేవి చూప్ప ర్దక్షస్ల మీద మాతర ం ప్డలేదు. దానివలన వ్యరకి కీడు పార ర్ంభం అయిపయింది. లకిీమదేవిని పంది శీరమనాిర్దయణుడు 

తరంచాడు. కనాాదానం చేసి సముదుర డు తరంచాడు. అమమవ్యర అనుగర హమును పంది ఇందుర డు తరంచాడు. ఇప్పడు ఇందుర నికి ర్దజాం 

ర్దబోోంది. ర్దక్షస్లకు ర్దజాం చేజ్ఞర పోబోోంది. ఐశేర్ాం పోయేముందు దెబబల్పట్లు వసాత యి. అందుకే ఇంట్లు  మాటాు డుకునేట్ప్పాడు 

ఎప్పాడూ ప్ర్మప్ర సనింగామాటాు డుకోవ్యలి. తదనంతర్ము దేవతలు ర్దక్షస్లు కలిసి ఆ మందర్ప్ర్ేతమును పాలసముదర ము నందుంచి 

మళ్ళీ చిలకడం పార ర్ంభించారు. వ్యరకి అమృతం లభించాలి. అమృతం లభించే వర్కు కిీర్ సాగర్ మథనం నడుసూత  ఉండాలి. చాల్పసేప్ప 

చిలికిన తరువ్యత అందులోంచి శీరమహావిష్యు వు అంశ కలిగిన వ్యడు, ప్చిని ప్టుట  వసత రమును ధ్రంచిన వ్యడు, కంబుకంఠుడు, శంఖ్చకర గదా 

ప్దమములను ధ్రంచి ఉనివ్యడు అయిన మహాప్పరుష్యడు కిీర్సాగర్ మథనం జరుగుతుండగా ఆ పాల సముదర ంలోంచి ఆవిర్భవించాడు. 

ఆయనను ధ్నేంతర అని ప్పలుసాత రు. ఆయన వైెదాశాసత రమున కంతితకీ అధిదేవత. ధ్నేంతర అనుగర హం కలగడం చేత శరీర్ములో ఉండే 

రోగమును గురించి ఆ రోగము నివ్యర్ణ కావడానికి కావలసిన మందును వైెదుాలు నిర్ు యించి ఔశాధ్మును ఇసాత రు. ఆ ఔష్ధ్ము నందు 

ధ్నేంతర అనుగర హము ప్ర కాశించడం చేత మనకు లోప్ల ఉని శారీర్కమయిన రోగం నశిస్త ంది. ఆయన యాగమునందు హవిస్ాను 

అనుభవిసాత డు. ఆయన చేత్తలో అమృత పాతర  ఉనిది.ధ్నేంతర సేరూప్ము శీరమహావిష్యు వు సేరూప్మే. 

ఇప్ాిత వర్కూ దేవతలు ర్దక్షస్లు కర మశిక్షణో చిలుకుతునాిరు. వ్యళ్ళీ దేనికోసం అయితే చిలుకుతునాిరో అటువంిత అమృతపాతర  

వ్యర ఎదురుగుండా కనప్డింది. దేవతలో కలిసి కిీర్ సాగర్మును మధించారు కాబితట  అందులో దేవతలకు కూడా భాగం ఇవేవలసి 

ఉంటుందనే విష్యమును ర్దక్షస్లు మర్చిపోయారు. ధ్నేంతర చేత్తలో ఉని అమృత పాతర ను ల్పకుకని ఎవర మటుకు వ్యరు ముందుగా 

అమృతం తాగ్వదాామని ఆ పాతర  ప్టుట కుని సముదర ప్పటొడాున ప్రుగులు తీస్త నాిరు. వ్యరలో వ్యరు బలము కలిగిన వ్యరు ఆ పాతర  ప్టుట కుని 

ప్రుగెడుతుండగా వ్యరయందు అమంగళకర్మైెన కలహం అత్తశయించింది. ఐశేర్ా భర ష్టత ేమునకు ప్ర ధాన కార్ణం కలహం ఏర్ాడడం. 

ర్దక్షస్లు అమృత పాతర ను ప్టుట కు పారపోతుంటే దేవతలు శీరమనాిర్దయణుని పార రి్న చేశారు. అప్పడు ప్ర్మాత్మ మోహినీ రూప్మును 

స్త్ేకరంచాడు. ఇప్పడు మోహినిని చూసేసరకి ర్దక్షస్లకు సాృహ తప్పాపోయింది. అమృత పాతర మీద కోరక తగిగ ంది. తుచా కామమునకు 

జ్ఞరపోయారు. ఇప్పడు వ్యర కోరక ఒకటే ‘మనం ఎవరు ఈమెో బ్రగా మాటాు డి ఈమెను వశం చేస్కోగలం’. ఇకకడ శీరమహావిష్యు వు కేవల 



శరీర్ రూప్ం చేత ర్దక్షస్లను మోహ పెటాట డు. వ్యకుక చేత సతామును చప్పత నాిడు. ‘మీరు ఏదో పాతర  ప్టుట కు వచిి అందులో ఉనిదానిని 

ప్ంచమని ననుి అడుగుతునాిరు. కానీ మిమమలిి చూసెత  నాకు ఒకమాట్ చపాాలని అనిప్పసోత ంది. మీకు అరి్ం అయితే బ్రగుప్డతారు. 

చప్పత నాిను వినండి’ అనాిడు. 

‘తన ధ్ర్మప్త్తి యందు అనుర్దగం ఉండడం ఎప్పాడూ దోష్ం కాదు. కానీ కనప్డిన ప్ర త్త స్త్త రయందు అరి్ములేని ఒక భావన పెంచుకోవడం 

చాల్ప ప్ర మాదకర్ం. మీరంతమంది ననుి ఇల్ప చూస్త నాి మీో మాటాు డాలని తలంప్ప కానీ కలిగిందంటే అది మిమమలిి కాలేి కారిచుి 

అవవచుి. గురిుపెటుట కోండి. నా తప్రామీ లేదు’ అని అనిది. మోహిని మాట్లు వ్యళీ తలకకకవు. ఎందుకు అంటే వ్యళ్ళీ వ్యళ్ళీ 

కామమునకు వశులై బలహ్నమయిన మనస్ా కలవ్యరై మోసపోవడానికి సిదిప్డాారు. ‘మీరు ననుి పెదా చేసి నా చేత్తలో అమృత పాతర  

పెటేట స్త నాిరు. ఎకకడి నుంచి వచాివు అని కూడా ననుి అడగలేదు. ఇప్పడు నేను ఈ పాతర నుప్టుట కుని అంతరి్దనం అయిపోతే మీ 

బర తుకులు ఏమయిపోతాయి? మీరు ఎంో కష్ట ప్డాారు’ అంది. 

ర్దక్షస్లు నిజంగా ఈమె మాట్లలోని యధారి్మును గర హించిన వ్యర్యితే ‘తలీు ! మేము ఈ ప్ని చేసి ఉండకుండా ఉండవలసింది’ అని 

కాళీమీద ప్డి వెంట్నే వ్యళీ మనస్ మారుికునిట్ు యితే కిీర్సాగర్ మథన కథ వేర్చకల్ప ఉంటుంది. చాల్పమంది కిీర్సాగర్ మథనంలో 

శీరమనాిర్దయణుడు మోసం చేసి ర్దక్షస్లకు అమృతమును ప్ంచి ఇవేలేదు అంటారు. అది నిజం కాదు. మోహిని మాట్లు వినిన 

తరువ్యత కూడా ర్దక్షస్లు ‘అమృతమును నీవే మాకు ప్ంచాలి’ అనాిరు. వ్యర మాట్లు విని మోహిని వ్యరనుంచి అమృత పాతర ను 

తీస్కుంది. ‘చకకగా సాినం చేసి ఆచమనం చేసి ర్ండి. ర్దక్షస్లంతా ఒకవైెప్ప దేవతలంతా ఒకవైెప్ప కూరోిండి. అమృతమును పోసేసాత ను’ 

అంది. అల్పగ్వ కూరుినాిరు. ఆమె దేవతలకు అమృతం పోస్త ంటే ఆమె శరీర్ ప్ృషా్ భాగం ర్దక్షస్లకు కనప్డుతుంది. వ్యళ్ళీ దానికి తృప్పత  

ప్డిపోయేవ్యరు. వీళీలోు  ఎవరకీ అమృతం మీద దృషిట లేదు. ఆవిడ అంగాంగములమీదే దృషిట  ఉంది. అదే వ్యర ప్తనమునకు కార్ణం. వ్యళ్ళీ 

అమృతమును పోగొటుట కుంటునాిరు. తమ మర్ణమును వ్యర్వ కొని తెచుికుంటునాిరు. ర్దక్షస్లకు ఉని కామ బలహ్నత చేత 

మొతత ము జ్ఞత్తని గెలిచింది. అప్ాితకీ ఇప్ాితకీ అంతే. కామమునకు లొంగిపోయే బలహ్నతను పెంచేస్కుంటునాిము. కనుక లోకమంతా 

కామమునకు నశించిపోోంది. మోహిని దేవతలవైెప్ప ప్వితర ంగా కనప్డుతుంది. ర్దక్షస్ల వైెప్ప మొహజనకంగా కనప్డుోంది. దీనిని ర్దహువు 

అనే ర్దక్షస్డు గమనించాడు. మోహిని తమను మోసం చేస్త నిదని గర హించాడు. ఆయన వెళ్ళీ దేవతలవైెప్ప కూరుినాిడు. కానీ ప్ర వృత్తత  

చేత ర్దక్షస్డు. ఆవిడ ర్దహువు దగగ ర్కు వచిింది. ర్దహువు సూర్ాచందుర ల ప్ర కకన కూరుినాిడు. వ్యళ్ళీదారకీ అమృతం పోస్త నిప్పాడు 

వ్యళ్ళీ ర్దహువును సూచిసూత  ‘ వ్యడు ర్దక్షస్డు. వ్యడికి అమృతం పోయవదాు’ అని సైెగచేశారు. శీరమనాిర్దయణుడు దీనిని కనిపెటాట డు. 

ర్దహువు ర్దక్షస్డయినా మోహినీ రూప్ంలోని శీరమహావిష్యు వు అమృతం పోశాడు తప్ా ప్ంకిినుంచి లేవమని అనలేదు. ఇప్పడు ర్దహువును 

అమృతమును తార గాడు. అతడు తార గిన అమృతము కిర ందికి దిగిందంటే ర్దక్షస శరీర్ము అమృతతేమును పందేస్త ంది. అతనికి ర్దక్షస 

ప్ర వుర త్తత . వెంట్నే స్దర్శనమును ప్ర యోగించి కుతుత క కోసేశాడు. ప్ర్మాతమ ఏక కాలమునందు ధ్ర్దమధ్ర్మములను ఆవిష్కరంచాడు. 

అమృతంో కూడినందు వలు  తల నిరీజ వం కాలేదు. మొండం మాతర ం కిర ందప్డిపోయింది. ప్ంకిియందు కూరుిని వ్యడికి అమృతం పోయడం 

ధ్ర్మం. ర్దక్షస్డు బర త్తకి వుంటే ప్ర మాదం తెసాత డు కాబితట  నిరజ ంచడం ధ్ర్మం. శిర్స్ా అమృతం తార గిందని బర హమగారు నవగర హములలో ఒక 

గర హ సిానమును ఇచిి ర్దహువును అంతరక్షమునందు నికిేప్పంచారు. ఆనాడు కనుసైెగ చేసినందుకు గాను ర్దహువు సూర్య చందుర లను 

ఇప్ాితకీ గర హణ రూప్ంలో ప్టుట కుంటూ ఉంటాడు.  

తదనంతర్ము మోహిని వరుసగా దేవతలకు అమృతం పోసేసి ర్దక్షస్ల వైెప్ప త్తరగి అమృతం అయిపోయినటుు గా కుండ త్తప్పా చూప్పంచింది. 

అప్పడు ర్దక్షస్లు దేవతలో యుదిం మొదలు పెటాట రు. మోహినీ సేరూప్ం అంతరి్దనం అయిపోయింది. ఈవిధ్ంగా దేవతలు అమృతం 

పందారు. చాల్ప రోజులు యుదిం జరగింది. అందులో ‘నముచి’ అని ఒకడు బయలాేర్దడు. వ్యడు దేవేందుర నిో బర హామండమయిన యుదిం 

చేశాడు. దేవేందుర డు వ్యని ప్ర్దకర మం చూసి ఆశిర్ాపోయి ‘వీడు ఎల్ప చనిపోతాడు?’ అని అడిగాడు. అప్పడు ‘వ్యడు తడిలేని పడిలేని 

వస్త వుో మాతర మే తాను చనిపోయేల్ప వర్ం అడిగాడు. అందుకని వ్యరని తడి పడి లేని వస్త వుో కొటుట ’ అనాిరు. అప్పడు ఇందుర డు తన 

వజ్ఞర యుధ్మును సముదర ప్ప నురుగులోకి తీస్కు వెళ్ళీ అటూ ఇటూ త్తపాాడు. నురుగు తడి ప్దారి్ం కాదు. పడి ప్దారి్ం కాదు. అల్ప 



ప్ర యోగించేసరకి నముచి చచిిపోయాడు. దీనిని ఒక కథగా కాకుండా అంతకు మించి ఇందులో తెలుస్కోవలసినవి చాల్ప ఉనాియి. కష్ట ం 

వచిినప్పడు దేవతలు శీరమనాిర్దయణుని పార రి్న చేశారు. కష్ట ం వచిినా స్ఖ్ం వచిినా ఈశేరుని పార రి్న చేయడం అనేది ఈ జ్ఞత్త సొతుత . 

కిీర్సాగర్ము అనేది ఒక పాలకుండ. అది మన హృదయమందే ఉనిది. ఈశేరుడు ఇకకడే ఉనాిడు. పాలకుండ నీవైె ఉంటే నీకు అశాంత్త 

ఎందుకు ఉనిది? అనగా పాలకుండను విడిచిపెితట  నీవు లోకము చుటూట  త్తరుగుతునాివు. ఏది శాంత్తని ఇస్త ందో దానిని ప్టుట కుంటే శాంత్తని 

ఇస్త ంది. నీ మనస్ా శాంత్తగా ఉండాలంటే శాంత్తకర్మైెన ప్దారి్మును నీవు ప్టుట కోవ్యలి. అది మనలోనే ఉనిది. మనలో ఉనిది 

ప్టుట కోవడం బయట్ త్తర్గడం వలన సాధ్ాం కాదు. బయట్కు వెళీడం కాదు. లోప్లికి వెళాీలి. మనకప్పాడూ బయట్కు వెళీడమే 

తెలుస్ కానీ లోప్లికి వెళీడం తెలియదు. అదీ గొడవ. లోప్లికి వెళీడానికి అసలు ప్ర యతిం చేయలేదు. అల్ప ప్ర యతిం చేయడమే 

కిీర్సాగర్ మథనం. పాలసముదర ంలో మందర్ప్ర్ేతమును దింప్డం అంటే ధాానంలో మన మనస్ాను తీస్కు వెళ్ళీ సాేమి దగగ ర్ పెట్ట డం 

అనిమాట్. ధాానమునందు నిషా్ కుదర్డానికి చాల్ప ప్ర యతిం చేయాలి. లేకపోతే మనస్ా మందర్ప్ర్ేతం ఊగినటేు  ఊగుతుంది. 

అప్పాడు కంగారుప్డిపోకూడదు. మళ్ళీ దానిని వెనకకి తీస్కుర్దవ్యలి. సాేమీ! నా ధాానము బ్రగా కుదిర్వట్టుు  చూడు అని సాేమిని పార రి్న 

చేయాలి. మందర్ం తొటుర  ప్డితే భగవంతుడినే పార రించారు. అప్పడు ఆయన ఆదికూర్మమయాాడు. ఆయనే ఆధార్ం అయాడు. అల్పగ్వ 

ధాానంలో చదిరన నీ మనస్ాను కుదర్ిడానికి సాేమి ఏదో రూప్ంలో సహాయం చేసాత డు. ఇదే మందర్ ప్ర్ేతమును దింప్ప కిీర్ సాగర్ మథనం 

చేయడం. అల్ప ధాానం చేయగా చేయగా ముందు ప్ర శాంతత కలుగుతుంది 

 



అమృోతాాదనం అయిన తరువ్యత ఆ అమృతమును సేవించిన దేవతలు వ్యరి్కామును మర్ణమును పోగొటుట కుని వ్యర, మళ్ళీ 

పోగొటుట కొనిన సామార జామును చేజకికంచుకొని అతాంత వైెభవముో జీవితమును గడుప్పతునాిరు. ఇప్పడు ఒక గొప్ా ఆశిర్ాకర్మయిన 

సంఘట్న జరగింది. అమృతం తార గిన తరువ్యత ఒకవేళ అది అహంకార్మునకు కార్ణం అయితే ప్రసిిత్త ఏమిిత? ఈ అనుమానములను 

తీర్ిడానికే కాలగమనంలో ఉతిాన ప్తనములు జరుగుతాయి. ర్దక్షస్లకు నాయకతేం వహించిన బలిచకర వరి యుదింలో ఓడిపోయాడు. 

ఓడిపోయినందుకు బంగ పెటుట కోలేదు. తన గురువయిన శుకార చారుాల వ్యర వదాకు వెళ్ళీ పాదములు ప్టుట కునాిడు. “మహానుభావ్య! 

మాకందరకీ కూడా అమృోతాాదనంలో భాగం ఇచాిరు. కష్ట ప్డాాము. కానీ అమృతమును సేవించలేకపోయాము. అమృతమును సేవించక 

పోవడం వలన ఇక మేము శాశేతంగా ఎప్పాడూ దేవతల కనాి అధికులం కాకుండా ఉండిపోవలసినదేనా? అమృతం తార గిన వ్యరని కూడా 

ఓడించగలిగిన శకిి మాకు మీ పాదముల నుండి వస్త ందని మేము నముమతునాిము. అందుకని మీరు మమమలిి ఆ సిిత్తకి తీస్కువెళాీలి. 

నేను ప్రపూర్ు మయిన విశాేసంో మీ పాదములు ప్ితట  పార రి్న చేస్త నాిను’ అనాిడు. 

ఇప్పడు గురుశకిి గొప్ాదా? అమృతము గొప్ాదా? ఈ విష్యం తేల్పిలి. అప్పడు శుకార చారుాల వ్యరు బలి చకర వరిో ‘ఇప్పాడు నేను నీో 

ఒక యాగం చేయిసాత ను. దీనిని ‘విశేజత్ యాగము’ అంటారు అని ఆ యాగమును బలిచకర వరి చేత పార ర్ంభింప్ జేశారు. యాగమునకు 

ఫలితము విష్యు వే ఇవ్యేలి. విశేజత్ యాగము నడుసోత ంది. అది ప్రపూర్ు ం అయేాసరకి ఆ యాగ గుండములో నుండి ఒక బంగారు ర్థము 

బయట్కు వచిింది. దానిమీద ఒక బంగారు వసత రము కప్ాబడి ఉంది. సింహము గురిుగా గలిగిన ప్తాకం ఒకిత ఎగురుోంది. 

అదిేతీయమయిన అక్షయ తూణీర్ముల జంట్ వచిింది. ఒక గొప్ా ధ్నుస్ా వచిింది. శుకార చారుాల వ్యర అనుమత్త మేర్కు బలిచకర వరి 

వీితని స్త్ేకరంచాడు. బలిచకర వరి తాతగారు ప్ర హాు దుడు. ప్ర హాు దుని కుమారుడు విరోచనుడు. విరోచనుని కుమారుడు బలిచకర వరి. ఆయన 

వచిి ఒక సేర్ు  ప్పష్ామాల బలిచకర వరి మేడలో వేశాడు. శుకార చారుాల వ్యరు అనుగర హంో అమృతం తాగిన వ్యళీని ఓడించడం అనేది 

బలిచకర వరి కోరక. విశేజత్ యాగం ఫలించింది. సేర్ు  ప్పష్ామాలను మేడలో వేస్కొని దివార్థమును ఎకిక అమర్దవత్త మీదకి 

దండయాతర కు వెళాీడు. 

ఇందుర డు ఈవ్యరి్ తెలుస్కునాిడు. ‘అవతలి వ్యడు గురువుల అనుగర హంో వస్త నాిడు. ఇప్పాడు నేను యుదిం చేయగలనా? 

శుకార చారుాలు బలిచకర వరి చేత విశేజత్ యాగం చేయించాడు. ఆయన శకిిని తకుకవ అంచనా వేయడానికి వీలేు దు. ఇప్పడు తను సలహా 

నిమితత ం గురువుగార దగగ ర్కు వెళాీలి’ అనుకుని ఇందుర డు దేవతలో కలిసి గురువు గార్యిన బృహసాత్త వదాకు వెళాీడు. అప్పడు 

దేవతలను ఉదాేశించి ఆయన అనాిరు ‘ఈవేళ బలిచకర వరికి శుకార చారుాల వ్యర అనుగర హం ప్రపూర్ు ంగా ఉంది. నాకు తెలిసినంత వర్కు 

బలిచకర వరిని ఇప్పాడు ఓడించగలిగిన వ్యడు సృషిట లో ఇదార్వ ఉనాిరు. ఒకడు శివుడు, రండు కేశవుడు. ఈ ఇదార్వ ఓడించాలి తప్ా ఇంకవరు 

బలిచకర వరిని ఓడించలేరు. కాబితట  మనం ఆయననే పార రి్న చేదాాము’ అని చప్ాగా వ్యర్ందరూ శీరమహావిష్యు వును పార రి్న చేశారు. 

అప్పడు శీరమనాిర్దయణుడు ప్ర తాక్షమైె ఒక చితర మయిన మాట్ చపాారు ‘బృహసాత్త చప్పానది యథారి్ము. ఏ గురువుల అనుగర హంో 

ఈవేళ బలిచకర వరి ఈ సిిత్తని పందాడో మళ్ళీ ఆ గురువుల అనుగర హానికే బలిచకర వరి దూర్ం అవ్యలి. అల్ప దూర్మైెన రోజున మీరు 

బలిచకర వరిని చిితకిన వేలిో కొట్ట గలరు. గురువుల అనుగర హం అంత సిాయిలో ఉండగా మీరు వ్యనిని ఏమీ చేయలేరు. యుదిం చేయడం 

అనవసర్ం. కాబితట  మీరు అమర్దవత్తని విడిచిపెితట  వేష్ములు మారుికుని పారపోండి’ అని చపాాడు. అప్పడు దేవతలు తలొక దికుకప్ితట  

వెళ్ళీపోయారు. బలిచకర వరి అమర్దవత్త వచిి చూశాడు. ఒకకడు కూడా లేడు. దివామయిన అమర్దవతీ ప్ట్ట ణం స్నాయాసంగా తనది 

పోయింది. ఇందర  సింహాసనమును అధిరోహించి కూరుినాిడు. ఇకనుంచి యజా యాగాది కర తువులు ఏవి చేసినా హవిస్ాలు తనకే 

ఇమమనమని ఆజా్ఞప్పంచాడు. ఇప్ాిత నుంచి మళ్ళీ అహంకార్ము పార ర్ంభమవుతుంది. బలిచకర వరి వైెభవం కొనసాగుోంది. ఆయన 

దానధ్ర్మములకు పెితట ంది ప్రరు. అటువంిత బలిచకర వరి ర్దజాం చేస్త నాిడు. ములోు కములను పాలన చేస్త నాిడు. ఆయన ర్దవణాస్రుని 

వంిత ఆగడములను చేసిన వ్యడు కాదు. మహాభకిుడు. ఇటువంిత సమయంలో చితర మయిన ఒక సంఘట్న జరగింది. 

కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్తకి ఇదారు భార్ాలు. ఒకరు అదిత్త, ఒకరు దిత్త. ఇందార దులు అదిత్త కుమారులు. ఇవ్యళ వ్యరు అమర్దవత్తని విడిచిపెితట  

అర్ణాములలోకి వెళ్ళీపోయారు. ఆవిడ బ్రధ్ భరంచలేక ఒకనాడు తన భరి్ అయిన కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్తకి చప్పాంది. కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్త గొప్ా 



బర హమ జా్ఞని. ఆయన ఒక నవుే నవిే ‘అదితీ! ఈ భార్ాలేమిిత? కొడుకులేమిిత? ర్దజ్ఞాలేమిిత? ఈ సింహాసనములు ఏమిిత? ఈ 

గొడవలు ఏమిిత? ఇదంతా నాకు అయోమయంగా ఉంది. ఈ సంబంధ్ములకు ఒక శాశేతతేం ఉనిదని నీవు అనుకుంటునాివ్య? నేను 

అల్ప అనుకోవడం లేదు. ఉనిదే బర హమమొకకటే అని అనుకుంటునాిను. నీవు విష్యు  మాయయందు ప్డిపోయావు. అందుకని ఇవ్యళ నీ 

బ్ధడాలు, దిత్త బ్ధడాలు అని రండుగా కనప్డుతునాిరు. ఒకరకి ఐశేర్ాం పోయింది. ఒకరకి ఐశేర్ాం ఉనిది అని బ్రధ్ప్డుతునాివు. నేనొక 

మాట్ చప్ానా! ఈ ప్ర ప్ంచంలో కష్ట ములో ఉనివ్యనిని ఈశేరుడు ఒకకడే ర్కిించగలడు. ఆయనను అడగాలి గానీ ననుి అడుగుతావేమిిత? 

నిజంగా ర్క్షణ పందాలి, నీ కొడుకైన దేవేందుర డు దేవతలు త్తరగి ఆ సింహాసనమును పందాలి అని నీవు అనుకునిట్ు యితే 

మహానుభావుడయిన ఆ జనారా్నుని పూజంచు. ఆయన కానీ పీర త్త చందాడంటే ఆయన చేయలేనిది ఏదీ ఉండదు. సర్వేశేరుడయిన 

నార్దయణుని పార రించు’ అని చప్పా ‘ప్యో భక్షణము’ అనే ఒక వర తమును కలాంో ఆమెకు ఉప్దేశం చేశాడు. ఆ వర తం చాల్ప గమమతుత గా 

ఉంటుంది. అది మనందర్ం చేసే వర తం కాదు.  

ముళీప్ంది లేదా అడవి ప్ండి తన కోర్ో పైెకత్తత న మితట ని తీస్కొని ఒంితకి ర్దస్కుని సాినం చేసి చాల్ప జ్ఞగర తత లు తీస్కొని ప్నెిండు 

రోజులు ఆ కలామును ఉపాసన చేయాలి. అల్ప చేయగలిగితే భగవంతుడిని సేవించగలిగితే ప్నెిండు రోజులలో శీరమనాిర్దయణుని 

అనుగర హం కలుగుతుంది. కాబితట  భగవంతుడయిన శీరమనాిర్దయణుని అనుగర హమును కోర నీవు ఈ వర తమును చేయవలసింది’ అని 

చపాాడు. ఆవిడ భరి్ మాట్లను నమిమ ప్నెిండు రోజులు ఈ వర తం చేయగా శీరమనాిర్దయణుడు ప్ర తాక్షం అయాడు. ఆవిడ 

శీరమనాిర్దయణుడు కనప్డితే తన కొడుకుకి ర్దజాం ఇప్పాంచాలని వర తం చేసోత ంది. నిజంగా శీరమనాిర్దయణుడు కనప్డేసరకి అదిత్త ఆయన 

రూప్మును కళీో జురుర కు తార గ్వసింది. గితట గ కంఠం ర్దక ఏమి మాటాు డుతునిదో కూడా వినప్డకుండా అల్ప చూసూత ండిపోయింది. ఆమె 

చేస్త ని ఆ సోత తర ము అంతటా నిండి నిబ్ధడీకృతమయిన వ్యడవడునాిడో ఆయనకే వినప్డాలి. 

అప్పడు సాేమి అడిత్తని ‘నీవు ఈపూజ ఎందుకు చేశావు?’ అని అడిగాడు. అప్పడు ఆవిడ ‘సాేమీ! నా కుమారుడయిన దేవేందుర డు ర్దజా 

భర ష్యట డు అయాాడు. నా కుమారునికి ర్దజాం ఇవేవలసింది’ అని అడిగింది. కాని సాేమి ‘నీ కుమారునికి ర్దజాం ఇప్పాసాత ను’ అని అనకుండా 

‘అమామ! నీ కుమారుడు ఇందుర డు, కోడలు శచీదేవి బ్రధ్ప్డుతునాిర్ని అనుకుంటునాివు కదా! వ్యళీందరూ నీవు సంోషించేట్టుు  నేను 

తప్ాకుండా నీవు అడిగిన ప్ని చేసాత ను. కానీ అమామ, నాకు ఒక కోరక ఉంది. ‘ఇప్పడు ఈశేరుడు అదిత్తని వర్ం అడుగుతునాిడు. ఎంత 

ఆశిర్ామో చూడండి! వర్ము అడగడానికి కూరుిని అదిత్తని నార్దయణుడు వర్ము అడుగుతునాిడు. ‘అమామ! నాకు నీ కొడుకునని 

అనిప్పంచుకోవలనని ఉంది. నీ గర్భవ్యసము చేయాలని అనిప్పసోత ంది. నీ కొడుకుగా ప్పడతాను’ అని అడిగాడు. అల్ప అడిగ్వసరకి అదిత్త 

తెలు బోయింది. ఆడప్ప ఆమె అంది ‘సాేమీ నాకు అంతకనాి భాగామా! తప్ాకుండా’ అనిది. అప్పడు సాేమి ‘నీ భరి్ను ఇదే రూప్ంో 

ఇంతకు పూర్ేం ఏ భకిిో ఉనాివో అల్ప నీ భరి్ను సేవించు. నేను నీ భరి్లోకి ప్ర వేశించి ఆయన తేజస్ాగా నీలోకి వసాత ను’ అనాిడు. ఎంత 

యథాపూర్ేకంగా ప్పటాట డో చూడండి. ఆమె గర్భమునందు ప్ర వేశిసేత  బర హమగారు శీరమనాిర్దయణుని సోత తర ం చేశారు. ఇప్పడు అదిత్త గర్భం 

గర్దభలయం అయింది.  

గర్భము నిలబడినది కనుక ఆవిడ చుటూట  ఉని స్త్త రలు వేడుక చేశారు. అమమ కడుప్పలో ఉండవలసిన కాలము పూరి అయిన తరువ్యత 

మంచి ముహూరి్ం చూస్కొని శార వణ మాసంలో దాేదశి త్తథి నాడు మిట్ట  మధాాహిం వేళ అభిజత్ సంజా్ఞత లగింలో ఆయన జనిమంచాడు. 

ఆయన ప్పడుతూనే ఉప్నయనం చేస్కోవలసిన వయస్ా పందిన బ్రలుడిగా జనిమంచాడు. ప్పడుతూ శంఖ్ చకర  గదా ప్దమములో 

శీరమనాిర్దయణుడిగా ప్పటాట డు. అదిత్త సోత తర ం చేసింది. కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్త సోత తర ం చేశారు. వెంట్నే ఆయన తన రూప్మును ఉప్సంహార్ం 

చేశారు. ఉప్నయనం చేస్కునే వయస్ాని వటువుగా బర హమచారగా ఇంచుమించుగా ఎనిమిది సంవతార్ముల ప్పలు వ్యనిగా మారపోయాడు. 

వటువుకి కశాప్ ప్ర జ్ఞప్త్త ముంజగడాిో చేసిన మొలతార డు ఇచాిరు. తలిు  అదిత్త కౌపీనం ఇచిింది. బర హమగారు కమండలం ఇచాిరు. 

సర్సేతీ దేవి అక్షమాలను ఇచిింది. సూర్ాభగవ్యనుడు ఆదితా మండలము నుండి కిర ందికి దిగి వచిి గాయతీర  మంతర ంను ఉప్దేశం చేశాడు. 

చందుర డు చేత్తలో ప్టుట కునే మోదుగ కర్ర ో కూడిన దండమును ఇచాిడు. ఇంతమందీ ఇనిి ఇసేత  కృష్ఠు జనంో కటుట కునే నలు ిత జంక 

చర్మమును దేవతలు ప్టుట కు వచిి ఇచాిరు. యజాోప్వీతమును ప్టుట కుని దేవతల్ప గురువైెన బృహసాత్త వచాిరు. వీళీందరూ 



ఉప్నయన మంతర ములో ప్పలు వ్యనికి సంసాకర్ములనీి చేశారు. భికిాపాతర ను సాకిాతుత  కుబేరుడు ఇచాిడు. భవ్యనీ మాత వచిి పూర్ు  భిక్ష 

పెితట ంది. ఇది తీస్కొని మహానుభావుడు బయలుదేర బలిచకర వరి కూరుిని చోితకి వెళాీడు. బలిచకర వరి తన భార్ా వింధాావళ్ళో 

కూరుిని ఉనాిడు. బలిచకర వరి మహా తేజస్ాో వస్త ని వటువును చూశాడు. వటువు బర హమచార కాబితట  ర్దజును ఆశీర్ేచనం 

చేయవచుి. అందుకని వటువు అనాిడు ‘ఓహో! నీవేనా బలిచకర వరివి. నీవేనా భూర దానములు చేసే వ్యడివి. నీకు సేసిత  సేసిత  సేసిత . సేసిత  

అంటే శుభము. ఇల్ప బలిచకర వరిని చూడగానే ఆశీర్ేదించాడు.  

బర హమచార సభలోకి నడిచి వస్త నిప్పాడు చకర వరి అయినా సర్వ వేదిక దిగి ఆహాేనించాలి. అప్పడు బలిచకర వరి వెంట్నే లేచి నిలబడి 

వింధాావళ్ళని బంగారు ప్ళ్ీమును తీస్కుర్మమనమని చపాాడు. వటువును ఉచితాసనము మీద కూరోిబితట  ఆ బంగారు ప్ళ్ీమును 

వటువు కాళీ కిర ంద పెితట  ఆయన పాదములు కడిగి తాను తీరి్ంగా తీస్కునాిడు. వింధాావళ్ళకి తీరి్ం ఇచాిడు. ఆయన పాదోదకమును 

శిర్స్ాన పోర క్షణ చేస్కునాిడు. 

 

నాయనా వడుగా! నీవు ఎవర వ్యడివి? ఎకకడ ఉంటావు? నీవు ర్దవడం వలన ఇవ్యళ ఈ కాలము మంగళప్ర దమయిపోయింది. బర హమచారీ! 

వడుగు చేస్కొనిన వ్యడవు నీవు వచాివు. ఇప్ాిత వర్కు అగిిహోతర ం మామూలుగా వెలుగుోంది. నీవు ర్దగానే అగిిహోతర ం మహా 

ప్ర కాశంో పైెకి లేసోత ంది. నీర్దక వలన నా వంశము నా జనమ సఫలం అయిపోయాయి. ఇంతకుముందు 99యాగములు చేశాను. ఇది నూర్వది. 

నా జనమ ధ్నామయింది’ అనాిడు. ఇప్పడు బలిచకర వరి అడిగిన ప్ర శిలకు వ్యమనుడు ఒక నవుే నవిే ‘ఓ చకర వరిీ! నేను ఒకచోట్ ఉంటాను 

అని చప్ాలేను. అంతటా త్తరుగుతుంటాను. ఒకళ్ళీ చప్పానటుు  వినడం నాకు అలవ్యటు లేదు. నే చప్పానటేు  ఇంకొకరు వింటూ ఉంటారు. 

నాకు ఏది ోసేత  అది నేను చేసాత ను. ఇది చదువుకునాిను, ఇది వచుి అది చదువుకోలేదు, అది ర్దదు అని చప్ాడం ఎల్ప కుదురుతుంది~ 

ప్ర ప్ంచంలో ఎనిి చదువులు ఉనాియని నీవు అనుకుంటునాివో అవనీి నాకు వచుినని నీవు అనుకో! పైెగా నేను ఇల్పగ్వ ప్ర వరిసాత ను అని 

చప్ాడం కూడా కష్ట మే. కానీ నేను మూడు ర్కములుగా మాతర ం ప్ర వరిసూత  ఉంటాను. నాకు చుట్ట మనేవ్యడు ప్ర ప్ంచంలో ఎవడూ లేదు. 



ఒకప్పాడు నాకు డబుబ ఉండేది. బర హమచార ఎకకడ మంచిమాట్ వినబడితే అకకడ వినాలి. అందుకని మంచి వ్యళీదగగ ర్ నా బుర్ర  

త్తరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాదు ఎవరు ననుి కోరుకుంటుంటారో వ్యళీ దగగ ర్ నేను త్తరుగుతూ ఉంటాను’ అనాిడు. ఆ మాట్లను విని 

బలిచకర వరి ఈ వ్యమనుడి బొజజ లో ఎనిి మాట్లునాియో అని ఆశిర్ాపోయాడు. పంగిపోయి ప్పలు వ్యడా! నినుి చూసెత  నాకు చాల్ప 

ఆనందంగా ఉంది. నీవు వటువువి. నేను చకర వరిని కాబితట  నీకు ఏదో ఒక కానుక ఇవ్యేలి. కాబితట  నీకు ఏమి కావ్యలో కోరుకో’. 

వర్చేలంబులో మాడలో ఫలములో వనాంబులో గోవులో  

హరులో ర్తిములో ర్థంబులో విమృష్ఠట నింబులో కనాలో  

కరులో కాంచనమో నికేతనములో గార మంబులో భూములో 

ధ్ర్ణీ ఖ్ండమొ కాక ఏమడిగెదో దాతీర  స్ర్వందోర తత మా!! 

ఈ భూమిమీద ప్పితట న అదుభతమయిన బర హమచారీ! నీకేమి కావ్యలో అడుగు. ధ్నమా? గోవుల్ప? కనాల్ప? ర్థముల్ప? బంగార్మా? 

వజర ముల్ప? ర్దజాములో భాగమా? నీకు ఏమి కావ్యలి? నేను ఏదయినా ఇవేగల సమరిుడిని. నీకు ఏమి కావ్యలో అడుగు. నీకిచేిసాత ను’ 

అనాిడు. అప్పడు వ్యమనుడు నవిే ‘నాకు ఏది కావ్యలంటే అది నీవు ఇసాత వ్య! నేను అలామునకు సంోషించేవ్యడిని. కాబితట  నాకు నీవు 

ఇవేగలిగినడేమిిత? నేను తృప్పత  పందేవ్యడిని. అయినా ఏదో ఒకిత ప్పచుికోమని నీవు అడిగావు కదా! నాకు ఒకిత రండు అడుగుల నేల 

ఇవుే. చాల్పమంది దీనిని కూడేసి బలిచకర వరి మూడడుగుల నేల ఇమమనమని అడిగాడు అని చప్పతారు. వ్యమనుడు అల్ప అడగలేదు. నీవు 

నాకు ఒకిత రండడుగుల నేలను ఇసేత  దానిో ఒక అడుగుో ఊరి్ేలోకములను కొలుసాత ను. ఒక అడుగుో అధో లోకములను కొలుసాత ను. 

మూడవ అడుగు పెట్ట డానికి మళ్ళీ నినుి చోటు అడుగుతాను. నీవు కానీ ఒకిత రండు అడుగులు నేలను ఇచాిను అని అంటే నేను 

బర హామనందమును పందేసాత ను. ఈ బర హామండమంతా నిండిపోతాను’ అనాిడు.  

అప్పడు బలిచకర వరి ‘నీవు ప్పలు వ్యడివి. నీకు అడగడం కూడా చేతకాదు. నీవు మూడు అడుగుల భూమిని కొలిసేత  నీకు ఎంత వస్త ంది? నేను 

బర హామండముల ననిిితని జయించిన వ్యడిని. మూడడుగుల నేల్ప నేను నీకు ఇవేడం! ఇంకేదయినా అడుగు. నీవు ఏది అడిగితె అది ఇసాత ను’ 

అనాిడు. 

వ్యమనుడు ఆశరమ ధ్ర్మమును పాితంచాడు  

గొడుగో. జనిిదమో, కమండలువొ. నాకున్ ముంజయో, దండమో,  

వడుుఁ గ్వ నెకకడ" భూము లకకడ? కరుల్, వ్యమాకిు, లశేంబు ల  

కకడ? నిోాచిత కర్మ మెకకడ? మదాకాంకిామితంబైన మూుఁ 

డడుగుల్ మేర్య రో వ కిచుిట్ది బర హామండంబు నా పాలికిన్. 

‘అవనీి ఇసాత నంటావేంట్యాా! నేను బర హమచారని. బర హమచారని ప్టుట కుని వర్చేలంబులు, మాడలు, ఫలములు, వనాంబులు, గోవులు 

మొదలయిన వ్యితని ప్పచుికొనమంటావేమిిత? వ్యితని నేను ప్పచుికోకూడదు. నేను గొడుగు, యజాోప్వీతము, కమండలము, ముంజ, 

దండము మొదలయిన వ్యితని మాతర మే అడగాలి. నాకందుకు ఇవనీి? నాకివనీి అకకర్లేదు. నేను జప్ం చేస్కోవడానికి నేను అగిికార్ాం 

చేస్కోవడానికి నాకు మూడడుగుల నేల ఇసేత  చాలు’ అనాిడు. అప్పడు బలిచకర వరి  

ఓ వతువ్య! ఇదిగో బంగారు పాతర  ఇకకడ పెటాట ను. వచిి నీ పాదములు ఇందులో పెటుట . వింధాావళ్ళ, బంగారు చంబుో నీళ్ళీ పయిా, ఆ 

ప్పలు వ్యడి పాదములు కడిగి వ్యనికి మూడడుగుల నేల ధార్పోసేసాత ను. నీళ్ళీ ప్టుట కొని ర్ద’ అనాిడు. వింధాావళ్ళ వటువు వంక చూసి 

పందిపోతూ నీళ్ళీ ప్టుట కు వదాామని లోప్లి వెళ్ళోంది. ఈలోగా బర హమచార బంగారు పాతర లో పాదములు పెట్ట బోతునాిడు. అప్పడు 

అకకడికి శుకార చారుాల వ్యరు ప్రుగుప్రుగున వచాిరు. ర్దజ్ఞ! నీచేత విశేజత్ యాగమును చేయించి ఇవ్యళ నీకు ఇంత వైెభవమును 

ఇచాిను. వచిినవ్యడు ఎవరో తెలుసా? ఏమయినా మాట్ యిచాివ్య? అని అడిగాడు. అప్పడు బలిచకర వరి ‘గురువుగారూ, ఈ బర హమచార 

మూడు అడుగుల నేల అడిగాడు. ఇసాత ననాిను’ అనాిడు. అప్పడు శుకార చారుాలు ‘ర్దజ్ఞ! ఆ వచిినవ్యడు శీరమహావిష్యు వు. ఎప్పాడూ 

ఆయన ఎవర దగగ ర్ ఏదీ ప్పచుికోలేదు. ఇవ్యళ నీ దగగ ర్ చయిా చాప్ప దానం ప్పచుికునుత నాిడు. ఎందుకు ప్పచుికుంతునాిడో తెలుసా! 



ప్ర హాు దుడికి నువుే మనవడివి. ఆ వంశంలో వ్యడిని ఆయన నిగర హించడు. ఒక మహాప్పరుష్యడు వంశంలో ఉంటే ఆ కిర ంద వ్యళీకి ప్ర మాదం 

ఉండదు. కాబితట  నీజోలికి ర్దలేడు. అందుకని నీో యుదిం చేయకుండా ఇప్పాడు నువుే ఇందుర డి దగగ ర్ నుంచి పందిన ర్దజామును ల్పగి 

ఇందుర నకు ఇసాత డు. అందుకని మూడడుగులు ప్పచుికుంటునాిడు. నేను నా దివాదృషిట ో చూసి చప్పతునాిను. ఆ రండడుగులో 

ఉతత ర్క్షణం ఈ బర హామండములనీి నిండిపోతాడు. మూడవ అడుగు ఎకకడ పెట్ట ను అని అడుగుతాడు. నువుే నీ నెత్తత మీద పెితట ంచుకోవ్యలి. 

నా మాట్ విను. నేను నీ గురువుని కాబితట  నీకొక గొప్ా ధ్ర్మశాసత ర విష్యం చప్పతునాిను. తనకు మాలిన దానం గృహసి్ చేయనవసర్ం 

లేదు. మాట్ యిచిినా తప్ావచుి. ఇంకొక మాట్ కూడా చప్పతునాిను.  

వ్యరజ్ఞకిులందు వైెవ్యహికములందు, బ్రర ణ వితత మాన భంగమందు  

జకిత గోకుల్పగర  జనమర్క్షణమందు, బొంకవచుి నఘము వొందదధిప్!! 

శుకార చారుాల వ్యరు ర్దక్షస నీిత చపాారు. మనం చేయకూడదు. దానిని పార ణ భయంో ఉనిప్పాడు ర్దక్షస నీత్తగా ఆయన చపాారు. 

అంతేకానీ ఈనీత్త మనందర కోసం కాదు. ఆయన చప్పాన విష్యం ‘ఆడవ్యర విష్యంలో, వివ్యహ విష్యంలో, పార ణం పోయేట్ప్పాడు, 

డబుబలు పోయేట్ప్పాడు, మానం పోయేట్ప్పాడు, అబదిం చప్ావచుి. గోవుల విష్యంలో, బ్రర హమణులను ర్కిించే విష్యంలో అబదిం 

చప్ావచుి.దాని వలన పాప్ం ర్దదు. అందుకని మూడు అడుగుల నేల ఇవేనని చప్పా. ఒకక అడుగు కూడా ఇవేకు. ప్ర మాదం. ఆయనను 

నమమకు’ అనాిడు. 

అంటే బలిచకర వరి శుకార చారుాల వంక చూసి ‘ఎంతమాట్ అనాిరు! లకిీమ నాథుడయిన వ్యడు వచిి నా దగగ ర్ చయిా చాపాడని మీర్వ 

చప్పతునాిరు.  

ఆదిన్ శీర సత్త కొప్పాపైె దనువుపైె నంసోతత రీయంబుపైె  

బ్రదాబజ ముమలపైె గపోలతితపైె బ్రలిండు పైె నూతి మ  

ర్దాదన్ జందు కర్ంబు కిర ందగుట్ మీదైె నా కర్ంబుంట్ మేల్  

గాదే? ర్దజాము గీజామున్ సతతమే కాయంబు నాపాయమే!! 

‘ఆయన చేయి లకిీమ అమమవ్యర కొప్పాపైె ప్డుతుంది. ఆచేయి ఆవిడ శరీర్మును నిమురుతుంది. ఒకొకకకసార చేత్తో ఆవిడ ప్మిట్ 

ప్టుట కుని ఆడుకుంటాను. ఒకొకకక సార ఆ చేత్తో ఆవిడ పాదములు ప్టుట కుంటాడు. అమమవ్యర బుగగ లను నిమురుతాడు. ఆ చయిా 

లకిీమదేవిని పంగి పోయేట్టుు  చేయగలిగిన చయిా. కొనిి కోట్ు మంది ఏ తలిు  అనుగర హమునకై చూస్త నాిరో అటువంిత తలిు  ఆ చయిా ప్డితే 

పంగిపోతుంది. దేవదానవులను శికిించిన చయిా. భకిుల కోరకలు తీరిన చయిా. పాంచ జనామును ప్టుట కునే చయిా. ఏ చేయి వర్దముదర  

చూప్పసేత  భకిులకు ధైర్ాం కలుగుతుందో అటువంిత చయిా భిక్ష కోసమని కిర ంద నిలబడుోంది. నా చేయి పైెదవుోంది. నాకీ అదృష్ట ం 

చాలదా! మళ్ళీ ప్పడతానా? ర్దజాం ఉండిపోతుందా? దేహం ఉండిపోతుందా? పోతే పోనీ ఈ ర్దజాముకాదు, ఈ శరీర్ము కాదు నేను కాదు ఏది 

పోయినా ప్ర్వ్యలేదు’. 

కార్వ ర్దజులు? ర్దజాముల్ గలుగవే? గరోేనిత్తం బొందర్వ?  

వ్యర్వరీ సిరమూట్ుఁగటుట కొని పోవం జ్ఞలిర్వ? భూమిపైెుఁ.  

బేరైనం గలదే? శిబ్ధప్ర ముఖులుం బీర త్తన్ యశుః కాములై.  

యీర్వ కోరుకలు? వ్యర్లన్ మఱ్చిర్వ యి కాకలమున్? భార్గ వ్య!! 

‘ప్ర ప్ంచంలోనికి ఎంోమంది ర్దజులు వచాిరు. వచిిన వ్యర్ందరూ తాము భూమికి ప్తులమని ప్రపాలించామని అనాిరు. వ్యర్వర? నాది 

నాదని ఇంత సంపాదించాను అని అనాిరు. ఏ కొదాి కూడా ప్టుట కళ్ళీన వ్యడు ఈ భూమిమీద లేడు. కీరిని ఆశించి ఆనాడు శిబ్ధ మొదలయిన 

మహాప్పరుష్యలు అదుభతమయిన దానములు చేశారు. వ్యళ్ళీ యశోశరీరులై నిలబడిపోయారు. అంతేకానీ ఇవనీి మూట్ కటుట కుని నేను 

దాచుకుంటే ఈ ర్దజాం ఉండిపోతుందా! ఈ శరీర్ం ఉండిపోతుందా! 

నాకు ర్దజాం తీసేసాత డు, దరదుర డను అయిపోతానని అంటునాివు కదా! నా సాేమి చేత్తకి నా ర్దజాం అంతా ఇచిిన వ్యడిని నేను 



అనిప్పంచుకుని నేను భికిువునైె త్తరుగుతాను. నాకు బంగలేదు. నాకు దరదర ం ర్దవచుి, జీవితం పోవచుి, నా ధ్నం పోవచుి. మాట్ పోయిన 

తరువ్యత ఆ మనిషి బర త్తకినా ఒకటే వెళ్ళీపోయినా ఒకటే. భూదేవి మనుష్యల సంఖ్ాను చూసి భయప్డదు. మాట్ తప్రా వ్యళీ బరువును 

తాను మోయలేనని పార రి్న చేస్త ంది. నేను అటువంిత జ్ఞబ్ధతాలో చేర్ను. నేను దానం చేసేసాత ను’ అనాిడు. అప్పడు శుకార చారుాడు ‘నేను నా 

తప్శశకిిో అమృతం తాగిన వ్యళీని ఓడిపోయేట్టుు  చేశాను. ఇవ్యళ మళ్ళీ నీవు నీ గురువు మాట్ కాదనాివు. కాబితట  ఇప్పడు నినుి 

శప్పస్త నాిను. ఉతత ర్ క్షణం నీవు ర్దజాభర ష్యట డవు అవుతావు గాక!’ అని శప్పంచాడు. 



 



వెంట్నే బలిచకర వరి సాేమి పాదములను బంగారు ప్ళ్ీంలో పెట్ట మనాిడు. వ్యమనుడు వచిి ప్ళ్ీంలో పాదమును పెడదామని కుడిపాదము 

కొదాిగా పైెకి ఎతాత డు. బలిచకర వరి అకకడ కింద కూరుిని పాదము వంక చూస్త నాిడు. ఆ పాదము కిర ంద ధ్ేజర్వఖ్ అమృత పాతర  నాగలి 

అల్పంిత దివామయిన చిహిములు కనప్డాాయి. ఎర్ర ిత అరకాలు. పైెన నలు ని పాదము. ఏ వేదమును చదువుకుని ఆమాియము చేసాత రో 

అటువంిత వేదము ఆయన కాలి అందెగా మార అలంకరంప్బడి ఉనిది. బర హమచారగా ఉనాి నిదర లేవగానే శీరమహావిష్యు వు పాదముల దగగ ర్ 

వంగి లకిీమ దేవి నమసకరంచడంలో లకిీమదేవి నొసట్న ఉని కసూత రీ త్తలకం ఆయన పాదము మీద ముదర ప్డి ఉనిది. అటువంిత పాదమును 

దగగ ర్నుంచి చూశాడు. మహా యోగులయిన వ్యరు ఇకకడ దర్శనం చేసి పంగిపోయి జనమ ప్ర్ంప్ర్ల నుండి గట్టట కేక భవసాగర్మును దాితంచ 

గలిగిన ఓడ అయిన పాదమేదునిదో ఆ పాదమును చూశాడు. ఇంకా బ్రర హ్మ ముహూరి్ంలోనే సప్త రిుల చేత పూజంప్బడిన తామర్ల చేత 

స్గంధ్మును పందిన పాదమును చూశాడు. చూసి పంగిపోయి బంగారు పాతర  ముందుకు జరపాడు. వ్యమనుడు అందులో కుడికాలు వుంచి 

ఎడమకాలు ఎత్తత  అందులో పెటాట డు. ఆ రండు పాదములను చూసి బలిచకర వరి ‘ఆహా ఏమి నా భాగాము! ఈ పాదములను ఎవరు 

కడుగగలరు! ఈ పాదములను ముటుట కోగలిగిన వ్యడవడు? ఈ కీరి ఎవడూ పందలేడు. నేను పందుతునాిను’ అనుకోని వింధాావళ్ళని నీళ్ళీ 

పోయమనాిడు. పైెకి చూశాడు. బ్రలి చకర వరి తాను ప్తనం అయిపోతానని తెలిసి దానం ఇచేిస్త నాిడు. శుకార చారుాల వ్యరు 

చూస్త నాిరు. వింధాావళ్ళ కమండలంలో నీళ్ళీ పోసోత ంది. శుకార చారుాల వ్యరకి ఇంకా తాప్తర యం పోలేదు. సూక్షమ రూప్ంలో వెళ్ళీ ఆ కమండల 

తొండమునకు అడాుప్డాాడు. బలిచకర వరి నీళ్ళీ పోస్త నాిడు. కానీ నీరు కమండలంలోంచి ప్డడం లేదు. సాేమి నవిే, చేత్తలో దర్భ ఒకిత 

తీసి కమండలం లోకి పెితట  ఒకకపోటు పడిచాడు. పడిచే సరకి కళ్ళీ పెితట  చూస్త ని శుకుర ని కంట్లు  గుచుికుని ఒక కనుి పోయి శుకార చారుాల 

వ్యరు బయట్ప్డాారు. వెంట్నే నీిత ధార్ ప్డిపోయింది అప్పడు బలిచకర వరి కంకణములు మెరసిపోయే వ్యమనుని చేత్తని తన రండు చేతులో 

ప్టుట కుని కళీకు అదాుకుని ‘సాేమీ! ఈ చేతులు కదా లోకర్క్షణ చేసే చేతులు’ అని దానం చేసేశాడు. 

 

వెంట్నే వ్యమనుడు పెరగిపోవడం మొదలు పెటాట డు. 

 

ఇంత్తంతైె వటుడింతైె. ఇంత్తంతైె, వటుడింతైె, మరయు తానింతైె, నభోవీధి పైె 

 

నంతైె, ోయదమండల్పగర మున కలు ంతైె, ప్ర భార్దశిపైె 

 

నంతైె, చందుర నికంతయై, ధ్రర వునిపైెనంతైె, మహర్దేితపైె 

 

నంతైె, సతాప్దోనితుండగుచు బర హామండాంతసంవరియై!! 

 

పితట వ్యనిగా వచిిన వ్యమనుడు అంతకంతకు పెరగిపోతునాిడు. బర హామండములు ఎంతవర్కు ఉనాియో అంతకనాి ప్డి అంగుళములు 

పైెకి ఎదిగిపోయాడు. లోకములనిిితలో పైెకి కొలవడానికి విష్యు పాదం వస్త నిదని బర హమగారు తప్సామాధిలో నుండి పైెకి వచిి కమండలం 

ప్టుట కుని ఆ పాదమును తన కమండలం లోని జలములో కడిగి శిర్స్ాన పోర క్షణ చేస్కొని ఆచమనం చేశారు. ఆ పాదములు కడిగిన నీళ్ళీ 

ఆకాశంలో దేవనదిగా ప్ర వహించాయి. ఆ పాదం ఇంకా పెరగి వెళ్ళీపోయింది. అల్ప పైెకి వెళ్ళీ పైె లోకములననిిితని కొలిచినది. కింది లోకముల 

ననిిితని ఒక పాదము కొలిచినది. ఆ విధ్ంగా రండు అడుగులో వ్యమనుడు భూమాాకాశములను కొలిచాడు. 

 

 

ర్విబ్ధంబం బుప్మింప్ుఁ బ్రతర  మగు ఛతర ం బై శిరోర్తి మైె 

 

శర వ ణాలంకృత్త యై గళాభర్ణ మైె సౌవర్ు  కేయూర్ మైె. 

 



ఛవిమ తకంకణ మైె కితసిలి నుదంచ దఘ ంట్ యై నూప్పర్. 

 

ప్ర వర్ం బై ప్దపీఠ మైె వటుుఁడు దా బర హామండమున్ నిండుచోన్!! 

 

వ్యమనమూరి ఇల్ప పెర్గడం మొదలుపెట్ట గానే ఆకాశంలోని సూర్ాబ్ధంబము మొట్ట మొదట్ ఆయన తలమీది గొడుగుల్ప ఉంది. తరువ్యత 

తలమీద పెటుట కుని ర్తింల్ప మెరసింది. ఇంకా కొంచం పైెకి వెళ్ళీనప్పడు కంఠంలో పెటుట కుని ఆభర్ణం అయింది. చవులకు పెటుట కుని 

మకర్ కుండలంగా ఉనిది. సాేమి సూరుాని దాిత ఇంకా పైెకి వెళ్ళీపోయారు. అప్పడు సూర్ా బ్ధంబము నడుముకి పెటుట కుని వడాాణమునకు 

చిని గంట్ల్ప గుండర ంగా అయిపయింది. ఇంకా దాటారు అప్పడు పాదములకు పెటుట కుని అందెల్ప అయిపయింది. ఆ తరువ్యత పాదముల 

కిర ంద వేస్కుని గుండర  పీతల్ప అయిపోయిందట్. అనగా బర హామండమంతా నిండిపోయిన వ్యమనమూరికి సూరుాడు అల్ప మారపోయాడు. 

ఆయన లోకం అంతా అల్ప నిండిపోయి రండు అడుగులో లోకం అంతా కొలిచాడు. 

 

ఆయన బలి చకర వరిో నేను రండడుగుల నేలను కొలుచుకునాిను. ఇంకొక అడుగు భూమి ఏది” అని అడిగాడు. అప్పడు బలిచకర వరి 

 

సూనృతంబు గాని స్డియదు నా జహే, బొంకజ్ఞల; నాకు బొంకు లేదు; 

 

నీ తృతీయ ప్దము నిజము నా శిర్మున, నెలవు సేసి పెటుట  నిర్మల్పతమ!! 

 

నా నోరు ఎప్పాడూ అబదిం చప్ాదు. నేను అబదిం చప్ాలేదు. నీ మూడవ అడుగు నా తలమీద పెటుట  అని చప్పా బలిచకర వరి లేచాడు. 

వరుణుడికి అనుజా ఇవేబడింది. ఆయన వరుణ పాశములో కటేట శారు. బలిచకర వరి అల్ప నిలబడిపోయాడు. శీరమనాిర్దయణుడు వటువు 

రూప్ంలో వచిి తమ ర్దజామును కొలు గొటాట డని ర్దక్షస్లు గర హించారు. నిరజ ంచదానికి ఆయుధ్ములను ప్టుట కు వచాిరు. అప్పడు 

బలిచకర వరి ‘వేళకాని వేళా కోర ధ్ము తెచుికోకూడదు. ఎవరు నకు ఈ సిరని ఇచాిడో వ్యడే త్తరగి ఈ సిరని తీసేస్కునాిడు. కాబితట  

మీర్ంతా ప్ర శాంత మనస్కలై ఉండండి. ఎవేరూ యుదిం చేయకండి’ అనాిడు. ర్దక్షస్లంతా ర్సాతలమునకు పారపోయారు. వింధాావళ్ళ 

శీరమనాిర్దయణుని పాదముల మీద ప్డి సాేమీ! నా భరి్కి వచిిన వ్యడవడో తెలుస్. ర్దజాము పోతుందని తెలిసి కూడా దానం చేశాడు. ఏం 

పాప్ం చేశాడని ఇల్ప కితట  నిలబటాట వు? నాకు జవ్యబు చప్ావలసింది. నీకు అనాథ ర్క్షకుడని ప్రరు. నీ సనిిధానంలో నేను అనాథను 

కావడమా! నాకు భరిుర భిక్ష పెటుట ’ అని పార రి్న చేసింది. ఆశిర్ాకర్ంగా అకకడికి బర హమగారు వచిి పార రి్న చేశారు. 

 

ప్ది దికుకల్ప వ్యళ్ళీ కూడా బలిని చూసి శీరమనాిర్దయణుడు బలిచకర వరికి ఇంత శిక్ష వేయడమా! అని హాహాకార్ములు చేశారు. 

బర హమగారు వచిి ‘ఇటువంిత భకిుడిని నేను ఇంతకు పూర్ేం చూడలేదు. దయచేసి బలిచకర వరిని విడిచి పెట్ట వలసినది’ అని కోర్దరు. ఇప్పడు 

బలిచకర వరి తాతగార్యిన ప్ర హాు దుడు వచాిడు. బలిచకర వరి అప్పాడు ఏడాిడు. ‘నా కాళ్ళీ చేతులు వరుణ పాశములో కటేట శారు. 

అంతిత మహాప్పరుష్యడయిన తాతగారు వస్త ంటే నా చేతులు ఉండి కూడా నేను నమసకరంచలేకపోతునాిను’ అని ఏడుసూత  నిలబడాాడు. 

ప్ర హాు దుడు వ్యమనుని వదాకు వచిి ‘సాేమీ! ఇంతకూ పూర్ేం ఇతనికి ఇందర ప్దవి నీ అనుగర హం వలననే వచిింది. నీవే మొదిత గురువువి. 

నీవే శుకార చారుాలలో ప్ర వేశించి యాగం చేయించావు. గురువు అనుగర హంగా యాగభోకివైె ఆనాడు విశేజత్ యాగమును ఆదరంచి 

బర హామండమయిన ర్థమును ఇచాివు. దానివలు  అమర్లోకం వచిింది. ఇందర ప్దవి వచిింది. వీితననిిితని నీవే ఇచాివు. ఈవేళ నీవే 

తీసేశావు. చాల్ప మంచిప్ని చేశావు. హాయిగా నీ పాదములు నముమకుని నినుి సేవించు కోవడంలో ఉని ఐశేర్ాం మరకకడా లేదు. 

సాేమీ!ఎంత వర్మును ఇచాివు’ అనాిడు. 

 

అప్పడు శీరమహావిష్యు వు ‘మీర్ందరూ ననుి తప్పాగా అరి్ం చేస్కుంటునాిరు. నేను బలిచకర వరికి గొప్ా సనామనమును చేశాను. అతను 

ఆతమను తెచిి నా పాదముల దగగ ర్ పెటేట శాడు. ఆతమనివేదనం చేశాడు. సంపూర్ు  శర్ణాగత్త చేశాడు. ఇటువంిత వ్యడిని నేను పాడుచేసాత నా? 



నేను ఉనాిను అనడానికి నేను ఇప్పాడు వీనిని ర్కిించాలి. వ్యనిని వరుణ పాశములో కటాట ను. అల్ప నిలబడిపోయాడే కానీ తెంచుకునేందుకు 

ప్ర యత్తించ లేదు. కాబితట  అతనికి నేను ఏమి యిసాత నో తెలుసా? సావరు  మనువు అయిన కాలంలో ఇతనిని నేను దేవేందుర ని చేసాత ను. ఆ 

తరువ్యత ఎవేరూ ర్దణి ప్ర దేశము, ఎవేరూ దరశంచని ప్ర దేశము. కేవలము నిలబడి పార రి్న చేసేత  నా అశరీర్వ్యణి వినప్డుతుంది తప్ా 

నేనుని మూలమయిన చోటును ఎవరు చూడరో అటువంిత చోటుకు వీనిని ర్ప్పాంచుకుంటాను. నాలో కలిప్రస్కుంటాను. అప్ాిత వర్కు 

దేవతలు కూడా ఎకకడ ఉండాలని కోరుకుంటారో అటువంిత స్తల లోకమునకంతితకీ ఇతనిని అధిప్త్త చేస్త నాిను. సర్ేకాలములయందు 

నా స్దర్శన చకరము ఇతనికి అండగా వుండి ర్కిిస్త ంది. ప్ది దికుకలను ప్రపాలించే దికాాలకులు ఎవరూ కూడా బలిచకర వరి జోలికి 

వెళీడానికి వీలులేదు. ఇది నా శాసనం. అటువంిత వ్యడై స్తల లోకంలో రోగములు కాని, ఆకలి గాని, దప్పాక గాని, ఏమీ లేకుండా 

ఉంటాడు’ అనాిరు. 

 

మర బలిచకర వరి యందు దోష్మేమిిత? అతనికి శిక్ష ఎందుకు ప్డింది? బలిచకర వరికి దుర్జ న సాంగతాము ఉనిది. అతను లోప్ల ఎంత 

గొప్ావ్యడయినా చాల్పకాలం ర్దక్షస్లో కలిసి త్తరగాడు. కానీ ఇవ్యళ సజజ నుడై మనస్ా నిలబటుట కునాిడు. భుర గువంశ సంజ్ఞతులయిన 

బ్రర హమణులో కలిసి త్తర్గడంో అతనికి యిప్పాడు ఈశేరుడు అంటే ఏమిట్ల అరి్ం అయింది. ఈ త్తరగిన ఫలితమునకు యింత గొప్ా 

వర్మును ఇస్త నాిను. ర్దక్షస్లో త్తర్గడం వలన మనస్లో ఉండిపోయిన ‘నేను దానం యిస్త నాిను’ అనే చిని అభిజ్ఞతాానికి వరుణ 

పాశంో కటాట ను. కానీ అతను చేసిన శర్ణాగత్తకి అతడిని స్తల లోకమునకు అధిప్త్తని చేసి సావరు  మనువు వేళకు ఇందుర డిని చేసి 

తదనంతర్ము నాలో కలుప్పకుంటాను. 

 

‘అదిత్త ఆరోజు కోరంది కాబితట  ఇందుర నికి తముమనిగా ప్పటాట ను. ఇవ్యళ నుండి ననుి ఉప్రందుర డని ప్పలుసాత రు’ అని అనాిరు. యథారి్మునకు 

ఇందుర డు ఆయన కాలి గోితకి చాలడు. అటువంిత వ్యనికి తముమడని ప్పలిప్పంచుకుని పంగిపోతునాిడు. తాను సంపాదించిన ర్దజాములో 

భాగము అడగకుండా ఇందుర నికి ఇచేిశాడు. ఇందుర డు ర్దజ్ఞాభిషికిుడై త్తరగి సేర్గ మును పందాడు. అమమకి యిచిిన వర్మును పూరిచేశాడు. 

తను మళ్ళీ శీరమనాిర్దయణుని ప్థమును చేరుకుంటూ ఒకమాట్ చపాాడు. 

 

ఈ వ్యమనమూరి కథను వింటునివ్యరు ‘ఎకకడయినా ప్పతృ కార్ాములు చేయకపోతే వ్యమనమూరి కథ వింటే వ్యరు సశాస్త్త రయంగా 

ప్పతృకార్ాం చేసినటేు . ఎకకడైనా ఉప్నయనం చేసేత  ఆ ఉప్నయనంలో తెలిసి కాని, తెలియక గాని, ఏమయినా దోష్ములు దొరు  ఇంతే ఆ 

దోష్ములు ప్రహరంప్బడతాయి. ఆ ఉప్నయనము ప్రపూరియై ఆ బర హమచార గాయతీర  మంతర ము చేస్కోవడానికి పూర్ు మయిన సిదిిని 

పందాలంటే వటువు వ్యమనమూరి కథను వినాలి. ఎవరు ఈ వ్యమనమూరి కథను చదువుతునాిరో అటువంిత వ్యర పాప్ములను దహించి 

ఊరి్ేలోకములయందు నివ్యసమునిసాత ను. వ్యరకి లకిీమ కటాక్షము కలుగుతుంది. వ్యళు కి ఉని దురిమితత ములు అనీి పోతాయి’ అని 

సాకిాతుత గా భగవ్యనుడే ఫలశుర త్తని చపాారు. 

 

ఇది అంత ప్ర్మ ప్ర ఖ్యాతమయిన ఆఖ్యానము. 



 

నవమసకంధ్ము – అంబరీష్ణపాఖ్యానము  

అంబరీష్ణపాఖ్యానం ఒక మహాదుభతమయిన విష్యము. అంబరీష్యడు నాభాగుని కుమారుడు. నాభాగుడు అనే చకర వరి సామానుాడు కాదు. 

ఆయన చాల్ప గొప్ా ర్దజు. అంబరీష్యడు బర హమచారగా ఉనిప్ాిత నుంచి సహజముగా కొనిి గుణములు అలవడాాయి. ఆయన పాితంచిన 

గుణములు మనందర్ం మన జీవితములలో పాితంచవలసినవి. తప్స్ా చేయడం ఎంత గొప్ాదో తప్స్ా చేసిన వ్యడికి ప్కకన కోర ధ్ం ఉండడం 

అంత భయంకర్మయిన విష్యము. చాల్ప గొప్ా అధికార్ం వుండి చటుకుకన కోప్ం వచేి సేభావం ఉనివ్యడు ఈ ప్ర ప్ంచంలో 

అందరకనాి ప్ర మాదకర్మయిన వాకిి. ఒక మహరి శాప్మును ఇసేత  దానిని తప్పాకుని వ్యడు మనకి కనప్డడు. కానీ అంబరీష్యడు మాతర ం 

అటువంిత మహరి శాప్ము నుండి తప్పాంచుకునాిడు. అదీ ఈ చరతర కు ఉని గొప్ాతనం.  

అంబరీష్యని చితత ము ఎప్పాడూ శీరమహావిష్యు వు పాదములను ప్టుట కుని ఉండేది. అనగా ఆయన ప్రఢవిలిు న భకిిచేత ఉనాిడు. ఏది 

మాటాు డినా హర గుణములను వర్ు న చేసూత  ఉంటాడు. ఆయన చవులు ఎప్పాడూ మాధ్వుని కథా శర వణము వినడానికి ఉతాాహమును 

పందుతూ ఉండేవి. అంబరీష్యడు భగవంతుని ముందు వంగి నమసకరంచే శిర్స్ా ఉనివ్యడు.భగవంతుడిని నముమకుని భాగవతులు 

కనప్డితే వ్యర పాదముల వ్యసన ముకుకకు ప్టేట ట్టుు  వ్యర పాదముల మీద ప్డేవ్యడు. వ్యర పాదముల నుండి వెలువడే ప్దమముల 

స్వ్యసనను ఆయన ఆసాేదించేవ్యడు. అంబరీష్యడు ర్సేందిర యమును గెలవగలిగాడు. ఏది ప్డితే అది రుచి చూప్పంచాలని ప్ర యతిం 

చేసేవ్యడు కాదు. ఎప్పాడూ ఈశేరుని యందు మగిమైె ఉండేవ్యడు. అయినా ఆయన ర్దజా పాలనమును విసమరంచలేదు. అంబరీష్యనికి 

అంతుఃప్పర్ముల మీద కోరక లేదు. ఏనుగుల మీద, గుర్ర ముల మీద, ధ్నం మీద, ఉదాాన వనముల మీద, కొడుకుల మీద, బంధ్రమితుర ల 

మీద ర్దజాం మీద, భార్ా మీద, అంతుఃప్పర్ము మీద కోరక లేదు. కానీ వీిత అనిింితో ఉనాిడు. దీనినే కరి్వా నిష్ఠ అంటారు. ఆయా 

విష్యముల యందు వెరర గా వేర ల్పడడం లేదు.  

అల్ప ప్ర్మ ప్వితర మయిన జీవితమును గడుప్పతుని సిిత్తలో అంబరీష్యడు సర్సేతీ నదీ తీర్ంలో అశేమేధ్ యాగం చేశాడు. దానికి 



వసిషా్ఠది మహరిులు వచాిరు. ఆ మహరిులందరనీ సేవించాడు. భూర తాంబూలములను ఇచాిడు. ఒక సంవతార్ం పాటు దాేదశీ వర తము 

చయాాలని అనుకునాిడు. ఏకాదశీ వర తమునకు, దాేదశీ వర తమునకు తేడా ఏమీ లేదు. దశమి నాిత సాయంతర ము నుండి ఉప్వ్యసం 

పార ర్ంభం చేసాత రు. ఉప్వ్యసము అంటే ‘అశనము’ అని శాసత రంలో ఒక మాట్ ఉంది. అశనము అంటే వాకిికీ కిర ందిత జనమలలో ఉని దరదర మును 

అనుభవించడానికి ఈ జనమలో ఐశేర్ాము ఉనాి, ఆకలి వేస్త నాి త్తనుండా తనని తాను ఒకరోజు మాడుికోవడం. ఈశేరునికి దగగ ర్గా 

బుదిి నిలబడడానికి ఎంత సాత్తత ేకమయిన ప్దారి్ం త్తని శరీర్ం నిలబటుట కోవ్యలో ఈశేర్దరితమయిన సాత్తత ేకమయిన అంత ప్ర సాదమును 

త్తని నిలబటుట కుంటే దానిని ఉప్వ్యసము ఉంటారు. అంబరీష్యడు ఏకాదశీ వర తమును చేస్త నాిడు. ఏకాదశి నాడు ఉప్వ్యసం చయాాలి. 

దాేదశి నాడు పార్ణ చయాాలి. ఎంత తొందర్గా వీలయితే అంత తొందర్గా ప్దారి్ములను త్తనేయాడానిి పార్ణ అంటారు. పార్ణ 

చేసేట్ప్పాడు సూరోాదయం అవగానే భోజనం చేసేసినా ఏమీ తప్పా లేదు. నితాానుషా్ఠనం చేసేస్కుని దాేదశి నాడు భోజనం చేసేయవచుి. 

అంబరీష్యడు సంవతార్ం పాటు సంోష్ంగా ఏకాదశీ వర తమును పూరి చేసేశాడు. ఏకాదశి త్తథి అయిపయింది తెలు వ్యర సూరోాదయం 

అయింది. సంవతార్కాలం పాటు చేసిన ఏకాదశీ వర తం ప్రపూర్ు మయింది. యజామును పూర్దు హుత్త చేయకుండా అసంపూరిగా మీరు 

ఆప్పవేసినట్ు యితే ఆ యజాం పూరి అయినటుు  లకకకు ర్దదు. యజాభర ంశం అయిపోతుంది. ఇకకడ ఏకాదశీ వర తం పూరి అవుోంది. ఎల్ప పూరి 

కావ్యలి? వీళ్ళీ దాేదశి త్తథి వుండగా భోజనం చేయాలి. తాము భోజనం చేసేముందు ఏడాది పాటు వర తం చేశారు కాబితట  మొట్ట మొదట్ 

కాళ్ళందీ నది ఒడాుకు వెళ్ళీ నదీ సాినం చేశారు. అనంతర్ం మధ్రవనం లోకి వెళ్ళీ చకకగా శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమకు అభిషేకం చేశారు. అకకడికి 

బ్రర హమణులు వచాిరు. వ్యరకి దానములను ఇచాిరు. వ్యరకి కడుప్ప నిండా భోజనం పెటాట డు. వ్యళీందరూ కడుప్ప నిండా త్తనిన తరువ్యత 

యితడు దాేదశి పార్ణం చేయాలి. తనుకూడా భోజనం చేయాలి. 

అందర భోజనములు పూరి అయిన తరువ్యత తాను భోజనం చేదాామని సిది ప్డుతుండగా అకకడికి దుర్దేసో మహాముని వచాిరు. 

దుర్దేస్డు సర్ేకాలముల యందు వేదముల యందు వేదాంతముల యందు బుదిిని నికిేప్పంచిన వ్యడు. గొప్ా తప్స్ాను పాితంచిన వ్యడు. 

సూరుాడు ఎల్ప ఉంటాడో అటువంిత తేజస్ాను పందినటువంితవ్యడు. వచిిన దుర్దేసో మహరిని అంబరీష్యడు ఈశేరునిగా భావించాడు. 

పంగిపోయి ‘అయాా! ఊర్కర్దరు మహాతుమలు! ఇవ్యళ నేను చాల్ప అదృష్ట వంతుడిని. నీవు శివ్యంశ సంభూతుడివి. నీవు నా యింితకి 

అత్తథిగా వచాివు. ఏమి నా భాగాము. ఇంతమందికి పార్ణ సమయంలో భోజనం పెటాట ను. ఇవ్యళ దాేదశి పార్ణ. మీరు కూడా మహాతుమలు 

కనుక ముందు వచిి భోజనం చేయాలి. మీరు భోజనం చేశాక నేను భోజనం చేసాత ను. మీరూ నేనూ తొందర్గా భోజనం చేయాలి. దాేదశి 

కాబితట  మన యిదారకీ యిదే ధ్ర్మం. కాబితట  మీరు తొందర్గా సాినం చేసి వసేత  మీరు భోజనం చేశాక భుకి శేష్మును నేను త్తంటాను’ 

అనాిడు.  

దుర్దేసో మహరి అల్పగ్వ వసాత ను అని తొందర్గా సాినం చేసి వదాామని వెళాీడు. ఆయన యమునా నదీ జలములలో సాినమునకు 

దిగాడు. ఇకకడ మాయ కమిమంది. దుర్దేసో మహరి మహా భకిుడు. ఈశేర్ ధాానమునందు సమయమును మర్చిపోయి జలములలో 

ఉండిపోయాడు. దాేదశి త్తథి వెళ్ళీపోతుంది. మహరి ధాానమునందు ఉండిపోయాడు కాబితట  ఆయనకు దోష్ం లేదు. ఇప్పడు అంబరీష్యనికి 

ఇబబంది వచిింది. అతను పార్ణ చేయాలి. లేకపోతే దాేదశి త్తథి వెళ్ళీపోతుంది. వెళ్ళీపోయేలోప్ల పార్ణ చేయకపోతే వర తభంగం 

అయిపోతుంది. వర త భంగం అయిపోతే ఆట్ను మర్ల పార యశిితత ం చేస్కోవ్యలి. విదాేంస్లను ప్పలిచాడు. సభలో వుని మహా ప్ండితులను 

ప్పలిచాడు. విదాేంస్లు ఎంత గొప్ాగా చపాారో చూడండి. ‘ఆయన చూసేత  మహరి, ధాానంలో ఉనాిడు. ప్పలవకూడదు. నీవు చూసేత  

గృహసి్. వర తం చేసి వునాివు. భంగం జరుగ కూడదు. పోనీ పార్ణ చేసేయాడమే కదా అని నీవు ముందు త్తంటే వచిిన అత్తథికి నీవు మహా 

అవమానము చేసినటుు  అవుతుంది. కాబితట  త్తనకూడదు. త్తనకుండా ఉంటే త్తథి దాితపోతుంది. కాబితట  నీకు మధేా మార్గ ం ఒకిత చప్పతాము. 

సలిలము ప్పచుి’ అనాిరు. అంటే కాసిని నీళ్ళీ తాగమనాిరు. అయితే ‘నేను కొదాి నీళ్ళీ ప్పచుికుంటాను ఆయన త్తనగా మిగిలిన 

శేశామునే నేను భోజనముగా త్తంటాను. నీితకి ఎప్పాడూ ప్వితర త ఉంటుంది అందుకని నీళ్ళీ ఒకకటే ప్పచుికుంటాను’ అని ఆయన నీళీను 

ప్పచుికునాిడు.  

ఇల్ప ఇకకడ నీళ్ళీ ప్పచుికోగానే దుర్దేసో మహరి ధాానంలోంచి బయట్కు వచాిరు. ధాానంలోంచి బయట్కు ర్దగానే ఆయనకు తన 



ఆకలి గురిుకు వచిి గబగబ్ర అంబరీష్యని వదాకు వచాిరు. అంబరీష్యడు ఎదురువచిి అయాా! దాేదశి త్తథి వెళ్ళీపోబోోంది. మీ గురంచే 

చూస్త నాిను. ముందు మీరు భోజనమునకు కూరోిండి. తరువ్యత నేను చేసాత ను’ అనాిడు. ఇప్పడు దుర్దేస్డు అంబరీష్యడు నీళ్ళీ 

తాగాడు అని లోప్ల తెలుస్కుని కోప్ం వచిింది. ఆయనకు ఒక ప్కక లోప్ల ఆకలి. ఒక ప్కక అత్తథిని ప్పలిచి అవమానించాడనే దుగి. 

రండూ కలిసి ‘ఇంత మహరిని నేను నీకు ఇంత చవకబ్రరు వ్యనిల్ప కనప్డాానా? ప్పలిచి ముందు నువుే తాగి నాకు నీ యింట్లు  అనిం 

పెడతావ్య? అంటే నీ భుకి శేష్ం నేను త్తంటునాిను. నా భుకి శేష్ం నువుే త్తనడం లేదు. ఇది నాకు అవమానము. కాబితట  నినుి ఉప్రకిించను. 

నీవు విష్యు  భకిుడివ్య? చూడు నినుి ఏమి చేసాత నో. ఇప్పాడు నేను గొపోా నీవు గొపోా తెలియాలి’ అనాిడు. కోప్ంో చేత్తలోకి నీళ్ళీ 

తీస్కుని తన జటాజూట్ం నుండి జట్నొకదానిని సమూలంగా పెరకి నేలకేసి కొటాట డు. అందులోంచి భయంకర్మయిన ఒక కుర తాను 

సృషిట ంచాడు. కృతా అనేది ఆయన దేనిని చప్పతే దానిో ఆకలి తీరుికుంటుంది. తన కళీముందు కృతా అంబరీష్యని త్తనెయాాలని 

అనుకునాిడు. హదాులేని కోర ధ్మునకు వెళ్ళీపోయాడు. ఇప్పడు ఆ కుర తాను ప్ర యోగించాడు. ఈ కృతా చేత్తలో భయంకర్మయిన శూలం 

ప్టుట కుని ఆకలిో ఎగురుతుంటే భూమి గోతులు ప్డింది. భయంకర్మయిన కోర ధ్ంో కృతా అంబరీష్యని మీద ప్డింది. దీనిని చూసి 

దుర్దేస్డు ఒకకడే సంోషిస్త నాిడు. తాను బ్రర హమణుడు అయివుంది అవతల వ్యర సిిత్త గమనించకుండా నిష్ఠకర్ణమయిన కోప్ం 

పెంచేస్కుంటునాిడు. ఆ కోప్మునకు అందరూ బ్రధ్ ప్డుతునాిరు. అంబరీష్యడు మాతర ం చిరునవుేోనే ఉనాిడు. శీరమనాిర్దయణుని 

ధాానం చేస్త నాిడు. ‘నాకు తెలిసి అప్ర్దధ్ం చేయలేదు. తెలియక చేసిన దోష్ము దోష్ము కాదు. నేను ధ్ర్మం తప్ాలేదు’ అని నమసాకర్ం 

చేసూత  నిలబడి పోయాడు. ఇప్పడు ధ్ర్దమధ్ర్మములకు ఫలితమును ఇవేగలవ్యడు కదల్పలి.  

ఇప్పడు స్దర్శనం కదిలింది. ఇప్పడు ధ్ర్మం అంబరీష్యని యందు ఉనిది. స్దర్శనం కదిలి కృతా మీదకి వెళ్ళీంది. కృతా కాలిపోయింది. 

తరువ్యత స్దర్శనం బ్రర హమణుడి వెంట్ ప్డింది. ఇప్పడు స్దర్శనమునకు వెనిిచిి దుర్దేస్డు ప్రుగెతత డం మొదలు పెటాట డు. 

ఆయనకిప్పాడు ఆకలి, కోప్ము అనీి పోయి పార ణ ర్క్షణలోకి వచాిడు. దుర్దేస్డు ప్రుగెత్తత  ప్రుగెత్తత  బర హమలోకమునకు వెళాీడు. అప్పడు 

బర హమగారు మికికలి చతుర్తో ‘అయోా మహరిీ, నీకు ఎంత కష్ట ం వచిింది? అంబరీష్యడి జోలికి వెళాీవ్య? యిప్పాడు నీవు విష్యు  మూరి 

పాదములను ఆశరయించు. ఏ మహానుభావుడి కనుకొలకులు ఎర్ర బడితే నా బర హమసిానము ఊడిపోతుందో ఆ సతాలోకము ఆగిపోతుందో 

అటువంిత వ్యని జోలికి నేను వెళీలేను. ఆ చకరమును నేను ఆప్లేను’ అనాిరు. ఇప్పడు దుర్దేస్డు కైల్పసమునకు ప్రుగెతాత డు. 

దుర్దేస్డు ప్ర్మశివుని అంశ. మహాదేవ్య! నీకనాి గొప్ావ్యడవడునాిడు? ననుి కాపాడవలసింది’ అనాిడు. అప్పడు ప్ర్మశివుడు 

‘నాకూ, దకిునికి, ఇందుర నికి, ఉప్రందుర నికి, బర హమగారకి అరి్ం కానిది ఏదయినా ఉనిదంటే అది విష్యు  మాయ ఒకకటే. అందుకని ఆయన 

స్దర్శనమును నేను ఆప్లేను. వైెకుంఠమునకు వెళ్ళీ విష్యు వు కాళీమీద ప్డి పార రించు’ అని అనాిడు. ఇప్పడు దుర్దేస్డు 

వైెకుంఠమునకు వెళాీడు. అకకడ శీరమహావిష్యు వు లకిీమదేవిో చకకగా సభ తీరి ఉనాిడు. దుర్దేస్డు వెళ్ళతూనే శీరమనాిర్దయణుని 

సోత తర ం చేసూత  ఆయన పాదముల మీద ప్డిపోయి ఆయన రండు కాళీను తన రండు చేతులో గితట గా ప్టుట కుని పాదముల మీద శిర్స్ా పెితట  

లేవడం మానేసి అల్ప ఉండిపోయాడు. అప్పడు ఆయన ‘ఏమిట్యాా యిల్ప ప్డిపోయావు. ఏమయింది? లేవవలసింది’ అనాిడు. 

ఆయనకు తెలియదా? స్దర్శనమును పెితనవ్యడు ఆయనే కదా! కానీ ఇప్పాడు ఏమీ తెలియని వ్యడిల్ప మాటాు డుతునాిడు. దుర్దేస్డు 

జరగినది చప్పా తనను ర్కిించమని కోర్దడు. అప్పడు ఆయన ‘నాకు ఒక బలహ్నత ఉంది. తీగలనీి పీకి తాడుచేసి పెదా ఏనుగుని కటేట సినటుు  

ననిిల్ప నిలబటేట సి తాళీో కితట  లకిీమదేవి ఉనాిడని కూడా చూడకుండా ననుి ఎతుత కుపోగలిగిన వ్యళ్ళీ కొంతమంది ఉనాిరు. వ్యళ్ళీ 

నా మహాభకిులు. వ్యళ్ళీ ననేి తలచుకుంటూ ఉంటారు. అల్ప ప్టుట కుని వెళ్ళీపోయిన వ్యరలో అంబరీష్యడు ఒకడు. నేనేకావ్యలి అని 

తాప్తర యప్డేవ్యడి వెంట్ ర్కిించుకోవడానికి నేను ఎల్ప ఉంటానో తెలుసా కోడదూడ తెలియక ఏ ఏట్లు  మూత్త పెడుతుందోనని దానివెనక ఆవు 

ప్రుగెత్తత నటుు  నేను వ్యనిని ర్కిించుకుంటూ ఆ భకిుని వెంట్ ప్రుగెడుతుంటాను. కాబితట  నీ వెనుక వస్త నాి నా స్దర్శన చకర ం అంబరీష్యడిని 

ర్కిిసోత ంది. వ్యడు బ్రర హమణుడా, తప్స్ా చేశాడా, ర్దజ్ఞ, కేవలం వర తం చేశాడా యివనీి నేను చూడను ప్ర్మ భకిిో ఉనివ్యడికి నేను 

వశుడనయి ఉంటాను. అనిిితో వుంది అనిిితన్ విడిచి ననుి ప్టుట కునాిడో అటువంిత వ్యడిని నేను ప్టుట కుంటాను.నాకు అది ఒక 

లక్షణము’ అనాిడు.  



నీవు వ్యనిప్ట్ు  చేసిన ట్ప్పాడు నేను క్షమించలేను. అంబరీష్యడు సాధ్రవు కాబితట  ఈ శర్ణాగత్త ఏదో అంబరీష్యడి దగగ ర్కు వెళ్ళీ ఆయన 

కాళ్ళీ ప్టుట కో అనాిడు. ఇప్పడు ప్రుగు ప్రుగున అంబరీష్యని వదాకు వెళాీడు. దుర్దేసో మహరి భోజనం చేయలేదని తాను అప్ాితకీ 

భోజనం చేయకుండా కూరుినాిడు అంబరీష్యడు. అదీ ఆయన ధ్ర్మం అంటే. అంబరీష్యని పాదములు ప్టుట కుని ‘మహానుభావ్య! ఈ 

స్దర్శన చకర దార్ల నుండి నీవే ననుి ర్కిించాలి’ అనాిడు. అంతిత మహాతుమడు తనవలన కోర ధ్మును పంది అనిి కష్ట ములు ప్డి తన 

కాళ్ళీ ప్టుట కొనినందుకు అంబరీష్యడు సిగుగ ప్డి వెంట్నే లేచి స్దర్శన చకరమును పార రి్న చేశాడు. ఈ పార రి్నను వింటే మనలను తరుముకు 

వస్త నాి దురతములనుండి మనం కాపాడబడతాము. స్దర్శన చకరమునకు నమసకరంచి ‘కోరన వ్యళు కి నా దగగ ర్ వునిది లేకుండా 

యిచిిన వ్యడనయితే నేను ఎప్పాడూ ధ్ర్మము తప్ాకుండా ప్ర వరించిన వ్యడనయితే నేను చేసిన పూజలకు శీరమహావిష్యు వు సంోష్మును 

పందిన వ్యడయితే నీవు ఈనాడు మహరిని సంహరంచాలని ఉదుాకితను పందుతుని దానివి ప్ర శాంతతను పంది, శాంత్తని పంది నీ 

యథాసిానమునకు మర్లి పడువు గాక!” అనాిడు. దుర్దేస్ని ర్కిించడానికి తాను చేసిన తప్స్ానంతితని ఒటుట  పెటాట డు. ఉతత ర్ క్షణం 

ప్ర శాంతతను పంది స్దర్శన చకర ం వైెకుంఠమునకు వెళ్ళీపోయింది.  

దుర్దేస్డు ‘ఆహా! గృహసి్గా ఉంటూ నీవు పందిన దానిని నేను ఇనిి ఏండుు  తప్స్ా చేసి పందలేక పోయాను. ఆ శీర  మహావిష్యు వు 

నామము జీవితంలో ఒకకసార పీర త్తో చప్పానా, శీరమనాిర్దయణుని పాదములకు నమసకరంచినా, వ్యరని ఏ కష్ట ములు అడావు. నీవు 

అటువంిత మహానుభావుడవు. నిర్ంతర్ం శీరమనాిర్దయణ సమర్ణ చేసేవ్యడివి. నీ వైెభవము ఏమిట్ల నేను ఈ వేళ చూశాను. మితుర డవైె 

ర్కిించావు. ఇకనుండి నీప్రరు అనిి లోకములలో చప్పాకుంటారు. నీ ప్రరు చప్పాకుని వ్యళు కి శీరమనాిర్దయణుని పాదములయందు భకిి 

కలుగుతుంది’ అని అంబరీష్యడిని సోత తర ం చేసూత  దుర్దేసో మహరి వెళీబోయాడు. అప్పడు అంబరీష్యడు ‘మీరు బయలుదేరనప్ాిత నుండి 

ఇప్ాిత వర్కు కూడా నేను భోజనం చేయలేదు. మీరు భోజనం చేసేత  మిగిలిన ప్దారి్మును భుకిశేష్ంగా భావించి నేను త్తంటాను. ముందు 

మీరు భోజనం చేయండి’ అనాిడు. అప్పడు దుర్దేస్డు ప్ర్మసంోష్ంగా భోజనమునకు కూరుినాిడు.  

కాబితట  కోర ధ్ము ఒకకిత వుంటే ఎంతిత దానిని ఎల్ప పాడుచేస్త ందో మనం గమనించాలి. అందువలన కోర ధ్ము నొకక దానిని ప్ర కకన పెడితే 

తప్స్ాలో యంత కిందనుని వ్యడయినా అంబరీష్యడు ఏ సిిత్తని పందాడో మనం గర హించాలి. గృహసిాశరమంలో ఉంది అంబరీష్యడు సాధించిన 

విజయమునకు మనం అందర్ం పంగిపోయి అంబరీష్యని పాదములకు వేయి నమసాకర్ములు చేయాలి. 

ఆ మహానుభావుడు అంబరీష్యడు తదనంతర్ం తప్స్ా చేసి ఈశేరుని ప్పనర్దవృత్తత ర్హిత శాశేత నార్దయణ సాయుజామును పంది 

తరంచినాడు. 



 

శీరర్దమ చరతర   

నవమసకంధ్ములో ఒక గమమతుత  చేశారు. నవమి నాడు ర్దమచందర మూరి ప్పటాట రు. దశమ సకంధ్మును పార ర్ంభం చేసేముందు నవమ 

సకందములో ర్దమాయణమును చపాారు. నవమ సకందములో ర్దమచందర  ప్ర భువు సంకీరి్నము విశేష్ంగా చేయబడింది. ఇకిాేకు వంశములో 

జనిమంచిన దశర్థ మహార్దజు గారకి సంతానం లేకపోతే ప్పతర కామేషిట  చేసేత , సంతానం కలగడానికి ప్ర త్తబంధ్కమయిన పాప్ము ప్రహరంప్ బడి, 

యజాప్పరుష్యని అనుగర హము చేత లభించిన పాయస పాతర లోని పాయసమును తన ముగుగ రు ధ్ర్మప్తుిలయిన కౌసలా, స్మితర , 

కైకేయిలకు ప్ంచి యిసేత  ప్పితట న ర్దమలక్షమణభర్త శతుర ఘ్నిల నలుగురు కుమారుల యందు మహాధ్ర్దమతుమడయిన ర్దమచందర మూరి 

ప్పతృవ్యకా ప్రపాలనం కోసమని, తాను వివ్యహం చేస్కుని స్త్తమమో కలిసి తండిర ని సతా వ్యకామునందు ప్ర త్తషాితుని చేయడం కోసం, 

ప్దాిలుగు సంవతార్ములు అర్ణా వ్యసమునకు బయలుదేర వెళ్ళీ అకకడ శూర్ాణఖ్ ముకుక చవులు కోసి మారీచాది ర్దక్షస్ల 

పీచమడచి, అకకస్ో ర్దవణాస్రుడు స్త్తమమ తలిు ని అప్హరసేత  ఆ తరువ్యత అర్ణాకాండలో కబంధ్ వధ్ జరగిన తరువ్యత స్గీర వుని 

జ్ఞడ తెలుస్కుని, స్గీర వునిో మైెత్తర  చేసి, వ్యలిని సంహరంచి, హనుమ సహాయంచే నూరు యోజనముల సముదర మునకు ఆవల దకిిణ 

దికుకన వుని లంకా ప్ట్ట ణంలో ర్దవణాస్రుని ప్ర మదావనంలో బంధింప్బడిన స్త్తమమజ్ఞడ హనుమ దాేర్ద తెలుస్కుని, సముదర మునకు 

సేతువు కితట , ఆవలి ఒడాుకు చేర, ర్దవణ కుంభకర్దు ది ర్దక్షస్లను తెగటారి, త్తరగి స్త్తమమను తాను పంది ప్దకొండు వేళా 

సంవతార్ములు ర్దమచందర మూరి ర్దజా ప్రపాలన చేసి, ర్దమర్దజాము అని ప్రరుతెచిి, ఎనోి ఆశేమేధ్ములు, వ్యజప్రయములు, 

పౌండరీకములు మొదలయిన యాగములు చేసి, మనిషి ఎల్ప ప్ర వరించాలి అనే దానికి ఒక అదుభతమయిన కొలమానమును ఏర్దాటు చేసిన 

విశేష్మయిన అవతార్ము ర్దమావతార్ము. 

ఆ ర్దమచందర మూరి అనుగర హమే పోతనగారయందు ప్ర సరంచి భాగవతమును ఆంధ్రీర కరంచుట్కు ోడాడినది. ర్దముడు కృష్యు డు అని 

యిదారు లేరు కనుక ఆ ర్దముడే కృష్ు కథ చప్పాంచాడు.  



దశమ సకంధ్ము – పూర్ే భాగము – శీర కృష్ు  జననం  

భాగవతంలో దశమ సకంధ్ము ఆయువుప్టుట  ల్పంితది. ఈ దశమ సకంధ్ము జీవితంలో తప్ాకుండా విని తీర్దలి. ఇందులో వ్యాస 

భగవ్యనుడు కృష్ు  భగవ్యనుని లీలలను విశేష్మయిన వర్ు న చేశారు. పోతనగారు దానిని ఆంధ్రీర కరంచి మనకి ఉప్కార్ం చేశారు. దశమ 

సకంధ్మును పార ర్ంభం చేసూత  ఒకమాట్ చపాత రు. పూర్ేకాలంలో భూమి గోరూప్మును స్త్ేకరంచి బర హమగార వదాకు వెళ్ళీ ఏడిింది. 

‘మహానుభావ్య! భూలోకంలో ఎందఱో ర్దజులు భూమి ప్తులమని ప్రరు పెటుట కొని ప్ర్మ దుర్దమర్గ మయిన ప్రపాలన చేసూత  ధ్ర్మమును తప్పా 

ప్ర వరిస్త నాిరు. ఎంోమంది అధ్ర్దమతుమలు ఈవేళ భూమిమీద త్తరుగుతునాిరు. వ్యర భార్ం నాకు ఎల్ప తగుగ తుంది? అటువంిత వ్యర 

మదమణచి భూమి భార్మును తగిగ ంచవలసినది’ అని పార రించింది. భూభార్ము అనేది తకకట్లు  పెితట  తూచే కొలత కాదు. ఎంతమంది బ్ధడాలు 

ప్పితట నా తలిు కి ఎప్పాడూ బరువు కానటేు , ఎనిి పార ణులు వునాి, భూమికి ఎప్పాడూ బరువు కాదు. కాని ధ్ర్మమూ తప్పా ప్ర వరించే 

మనుష్యాలను చూసి భూమి భార్మని బ్రధ్ప్డుతుంది. అనిిితని సృషిట  చేసినది బర హమగార్వ కదా! అందుకని బర హమగారని అడిగింది. 

‘భార్ము తగిగ ంచడం, ఉనిది నిలబట్ట డం సిిత్తకార్కుడయిన శీరమహావుష్యు వు అనుగర హం కాబితట  నీవయినా నేనయినా ఆయనను పార రి్న 

చేయాలి’ అని ఆనాడు బర హమగారు ధాాన మగుిడై ప్పరుష్సూకింో సాేమి వ్యరని ఉపాసన చేశారు. ఆ ధాానము నందు ఆయనకు ఒక 

వ్యని వినప్డింది. వెంట్నే కళ్ళీ తెరచి ఒక చిరునవుే నవిే బర హమగారు అనాిరు ‘భూమీ! నీవేమీ బంగపెటుట కోవదాు. సాేమి తొందర్లో 

కృష్ఠు వతార్మును స్త్ేకరస్త నాిరు. ఆ అవతార్ం చితర మయిన అవతార్ం. సాేమి కళ్ళీ ఇంకా తెర్వడం ర్దని ప్పలు వ్యడిగా స్త్ేకరస్త నాిరు. 

ఆ అవతార్ం చితర మయిన అవతార్ం. సాేమి కళ్ళీ ఇంకా తెర్వడం ర్దని ప్పలు వ్యడిగా ఉనిప్ాిత నుంచి ర్దక్షససంహార్ం పార ర్ంభం చేసేసాత డు. 

ఎందఱో ర్దక్షస్లు, దుర్దమరుగ లు మర్ణిసాత రు. నీకు భార్ము తగుగ తుంది. దేవతలను, స్ర్ కాంతలను తమతమ అంశలో భూమిమీద 

జనిమంచమని సాేమి ఆదేశం యిచాిడు. ఆయన యదుకులంలో యాదవుడిగా ప్శువులను కాసేవ్యడిగా జనిమంచబోతునాిడు. 

జగదాచారుానిగా లోకమునకు జా్ఞనమును ఇసాత డు’ అని చపాాడు. అప్పడు భూమాత ప్ర్మ సంోష్మును పంది త్తరగి వెళ్ళీపోయి కృష్ు  

ప్ర్మాతమ ఆగమనం కోసమని నిరీక్షణ చేసోత ంది.  

ఈలోగా భూలోకంలో యదువంశమునకు చందిన శూర్సేనుడు అనే ర్దజు మధ్రర్ ర్దజామును ప్రపాలిస్త నాిడు. ఆయన కుమారుడు 

వస్దేవుడు. భోజవంశామునకు చందినా వ్యరు ఇదారు అనిదముమలు ఉనాిరు. ఒకాయన ప్రరు ఉగర సేనుడు. ఒకాయన ప్రరు దేవకుడు. 

వీరు ఇదారూ అనిదముమలు. ఈ ఇదారు అనిదముమలలో దేవకుని కుమారి దేవకి. ఉగర సేనుని కుమారుడు కంస్డు. అనిదముమల బ్ధడాలు 

కనుక కంస్ని చలు లు దేవకీ దేవి. దేవకీదేవిని శూర్సేనుని వస్దేవునకిచిి వివ్యహం చేశారు.  

దశమ సకంధ్ము ఉప్నిష్త్ ర్హసాము. దశమ సకంధ్ము పార ర్ంభంలోనే ఒక లక్ష ట్నుిల ప్ర శి ఒకిత ప్డుతుంది. ఆ ప్ర శికు 

సమాధానమును తెలుస్కోగలిగార్ంటే మీ హృదయగర ంథి విడిపోయినటేు ! కృష్ు  జననం ప్ర్మ ప్వితర మయిన ఆఖ్యానం. 

దేవకీ వస్దేవులకు వివ్యహం జరగిన తర్దేత కొనిి వందల గుర్ర ములను, బంగారు ఆభర్ణములో అలంకరంప్బడిన ఏనుగులను, కొనిి 

వేల ర్థముల నిండా బంగార్మును, కొనిి వందలమంది దాస్త్జనమును ఏర్దాటు చేసి, మహానుభావుడయిన దేవకుడు తన కుమారిను 

అతత వ్యరంితకి ప్ంప్పతునాిడు. ర్దజమార్గ ంలో కొనిి వేళా ర్థములు అనుసరంచి వెడుతునాియి. దేవకీదేవి ర్థం బయలుదేర వెళీడానికి 

సిదింగా ఉంది. ర్థమును చోదనం చేయడానికి ఒక సార్థి ఉంటాడు. ఇల్పంిత సమయంలో అకకడికి కంస్డు అకసామతుత గా వచాిడు. అతనికి 

చలు లు అంటే మహాప్రర మ. ఆమె తన తండిర గార సోదరుని కుమారి అయినా, కంస్నికి దేవకీదేవి అంటే చాల్ప ప్రర మ. ఆయన దేవకీదేవి 

ర్థమును నడప్డానికి సిదిప్డాాడు. అందరూ చాల్ప సంోషించారు. తానే చలు లిని అతత వ్యరంితలో దింప్పతానని గుఱ్ఱ ముల ప్గగ ములు 

ప్టుట కునాిడు. వెనక దేవకీవస్దేవులు కూరుినాిరు. ర్థం వెళ్ళీపోతునిది.  

అప్పడు అశరీర్ వ్యణి కొనిి మాట్లు ప్లికింది. ‘అశరీర్వ్యణి’ చాల్ప గమమతత యిన మాట్. శరీర్ము వుంటే వ్యణి ఉంటుంది. వ్యణి ఉనిది 

అంటే అది శరీర్ంలోంచి వస్త నిదని గురిు. కనీసంలో కనీసం ఎదురుగుండా నామ రూప్ములో ఏదో ఉండాలి. మనుష్యాడు లేకుండా మాట్ 

ఉండదు. కానీ యికకడ శరీర్ము లేదు కానీ మాట్ వినబడుతునిది అంటునాిరు. అదీ చితర ం. అశరీర్ వ్యణి ఏమని ప్లికిందంటే ‘’తలోదర’ 

అంటే పైెకి కనప్డని కడుప్ప కలది. కొంతమందికి కడుప్ప కనప్డదు. అసలు కడుప్ప ఉనిదా లేదా అనే అనుమానం ఉనిటుు  ఉనివ్యళీని 

‘తలోదర’ అంటారు. అసలు కడుప్ప లేనటుు గా శుషికంచిన కడుప్పల్ప కనప్డుోంది. ఈ కడుప్పలో ఎనమండుగురు ప్పట్ట బోతునాిరు. 

వ్యరలో ఎనిమిదవ వ్యడు కంస్డిని చంప్బోతునాిడు. ఆవిడ చకకగా వస్దేవుడిని వివ్యహం చేస్కుని ర్థం ఎకిక వెళ్ళీపోోంది. ‘ఆవిడ 

మెచుికోవ్యలని చలు లి సంోష్ం కోసం ప్పచిివ్యడా, ర్థము నడుప్పతునాివు! కాని ఈమె ఎనిమిదవ గర్భము నినుి చంప్రస్త ంది’ అని 



అశరీర్ వ్యణి ప్లికింది. 

ఇప్ాిత వర్కు కంస్డు ప్ర్మప్రర మో ఉనాిడు. ఆకాశంలోంచి ఈమాట్ వినప్డగానే వెంట్నే ర్థమును ఆపాడు. కిర ందికి దిగాడు. కళ్ళీ 

ఎర్ర బడిపోయి గుడుు  త్తరుగుడు ప్డాాయి. అపార్మయిన కోప్ం వచేిసింది. తన ఎడమ చేత్తో చలు లి కొప్పా ప్టుట కొని ర్థములో నుండి 

కిర ందకు ల్పగ్వశాడు. ఒర్నుండి కర్వ్యలమును తీసి ఆమెను నరకివేయడానికని సిదిప్డుతునాిడు. ఆసమయంలో వ్యస్దేవుడు మాటాు డాడు. 

ఇది చాల్ప గమమతత యిన సనిివేశం. ఇల్ప జరుగుతుందని కూడా ఎవరు ఊహించరు. ర్థం నడుప్పతుని వ్యడు బ్రవమరది, తన చేలు లినే 

ల్పగ్వసి చంప్రసాత డని కాని, అశరీర్వ్యణి ప్లుకుతుందని గాని వస్దేవుడు కల గనలేదు. ఇల్పంట్ప్పాడు కూడా ఏమీ కంగారు ప్డకుండా, ధ్ర్మం 

తప్ాకుండా చాల్ప పెదామనిషిగా తాను అప్పాడు మాటాు డిన మాట్ తాను తప్ాలేని మాట్ అయేాట్టుు గా మాటాు డగలగడం అంటే దానికి 

ఈశేర్దనుగర హం ఉండాలి. ఈశేర్దనుగర హం లేనివ్యడు అల్ప మాటాు డలేడు. ఆయన ఎంత గొప్ాగా మాటాు డాడో చూడండి.  

ముందు కంస్ని అనుగర హం కోసమని బర త్తమల్పడాడు. ప్ర ప్ంచంలో ప్ర్మప్వితర మయిన సంబంధ్ములలో ‘అని’ అనిప్పంచుకుని 

ర్కిసంబంధ్ం ఒకిత. అనిగా ప్పితట న వ్యడికి ఒక మర్దాద ఉంటుంది. ఎప్పాడూ కూడా తన బ్రవగారు బర త్తకి వుండాలని కోరుకోవ్యలి. 

‘బ్రవమరది బర తక కోర్తాడు’ అని ప్ర ప్ంచంలో ఒక సామెత ఉంది. నీవు అనివి. కాబితట  ర్థం ోలడానికి వచాివు. కాబితట  నీ చలు లిని 

సంోష్ పెటాట లి. చకకని మాట్లు నాలుగు మాటాు డాలి. కానీ నువుే చంప్రసాత ను అంటునాివు. గాలి మాట్లు నమిమ చలు లిని చంప్రసాత వ్య! 

ర్వప్ప ప్ర ప్ంచం నినుి ఏమంటుంది? అరవీర్ ప్ర్దకర మము కలిగినవ్యడు భోజవంశంలో ప్పితట నవ్యడు అయిన కంస్డు ఒక చలు లి ఎనిమిదవ 

గర్భము వలన చాచిిపోతాననే గాలిమాట్ విని, ఇంకా పాదముల పార్దణి ఆర్ని ఆడప్పలు ను చంప్రశాడని లోకం చప్పాకుంటుంది.. అది ఎంత 

మహాపాప్ం. అందుకని తొందర్ప్డి చంప్కు. నినుి అభారిస్త నాిను’ అనాిడు.  

అప్పడు కంస్డు ‘అది మినుిలమోో, అధికారక వ్యకామో నాకు అనవసర్ం.ఈమె కడుప్పన ప్పితట న ఎనిమిదవ ప్పల్పు డి వలన నాకు 

పార ణహాని అని నాకు వినప్డింది. అందుకని నేను చంప్రసాత ను’ అనాిడు. 

అప్పడు వస్దేవుడు ‘నీ అదృష్ట ం కొదాీ నీ చావుకు ఒక కార్ణం తెలిసింది. ఒకవేళ నీవు ఈమెను చంప్పవేశావనుకో నీకు చావు ర్దకుండా 

ఉంటుందా? చలు లిని చంప్పన పాప్మునకు అధోగత్తకి వెళ్ళీపోతావు. కాబితట  నీ చలు లిని విడిచిపెట్టట యిా’ అనాిడు. ఎంత గొప్ా వేదాంతమును 

చప్పతే మనస్ మార్వ అవకాశం ఉంటుందో దానిని చపాాడు. ఏడురోజులు వినేది శుకబర హమ ప్రీకిితుత కు చపాారు. ఏడు క్షణములలో వినేది 

వస్దేవుడు కంస్నికి చపాాడు. కానీ వ్యని మనస్ా మార్లేదు. అప్పడు కంస్డు ‘నేను అల్ప విడిచిపెట్ట ను. నువుే చాల్ప తేలికగా 

మాటాు డుతునాివు. నేను మర్ణమును అంగీకరంచను. దేవకిని చంప్రసాత ను’ అనాిడు. ఇప్పడు వస్దేవుడు ఆలోచించాడు. ఉనిదునిటుు  

చప్పతే కంస్ని తలకకకదని భావించాడు. ఇప్పడు తానొక ధ్ర్మము నిర్ేరించాలి. తన భార్ాను ర్కిించుకోవ్యలి. జా్ఞన బోధ్ చేసేత  వీని బుదాకు 

ఎకకదు. అల్పగని ఎల్పగయినా తన భార్ాను ర్కిించుకోవ్యలని అసతామును చప్ాకూడదు. సతామే చపాాలి. కానీ అది కంస్ని 

మనస్ాకు నచేిది అయి ఉండాలి. ముందు అసలు నేను తక్షణం చేయవలసిన ప్ని దేవకీదేవి పార ణములను ర్కిించడం అనుకుని ‘బ్రవ్య, 

అయితే నీకొక మాట్ చబుతాను. నీ చలు లికి ప్పితట న ఎనిమిదవ వ్యని చేత కదా నీవు మర్ణించగలనని అనుకుంటునాివు. కాబితట  ఈ దేవకీ 

దేవి గర్భమునుండి ప్పితట న ప్ర త్త ప్పలు వ్యడిని, ప్పటీట  ప్పట్ట గానే తీస్కువచిి నీకు యిచేిసాత ను. వ్యడిని నువుే చంపెయిా. అప్పడు నీకు 

మృతుావు ర్దదు కదా! అంతేకానీ నీ చలు లిని చంప్డం ఎందుకు? పాప్కర్మ కదా! నీ మృతుాహేతువును నువుే చంప్పనట్ు యితే ప్ర ప్ంచం 

నినుి తప్పా ప్ట్ట దు. నువూే ధ్ర్మం తప్ానకకర్లేదు. నేనూ ధ్ర్మం తప్ానకకర్లేదు. ఆమెను విడిచి పెటుట ’ అనాిడు.  

అప్పడు కంస్డు ‘ఇదేదో బ్రగానే చపాాడు’ అనుకుని మీ యిదారు హాయిగా అంతుః ప్పర్మునకు వెళ్ళీపండి’ అని ఆ ర్థమును 

వదిలిపెటేట శాడు. దేవకీ వస్దేవులు ఎంో సంోష్ంగా ఉనాిరు. 



 

దేవకీ వస్దేవులు సంోష్ంగా ఉంటూ ఉండగా వ్యరకి మొట్ట మొదట్ కొడుకు ప్పటాట డు. ప్పితట న కొడుకును ప్పితట నటుు గా ప్టుట కువెళ్ళీ కంస్నికి 

ఇచేిశాడు. వస్దేవుని చూసి ‘బ్రవ్య, చూశావ్య నువుే ఎంత మాట్ తప్ాని వ్యడవో! ప్పలు వ్యడు ప్పట్ట గానే నీవే తీస్కు వచిి ఇచాివు. నాకు 

అందుకే నీవంటే అంత గౌర్వం. నువుే మాట్ తప్ాని వ్యడవు. కానీ బ్రవ్య, ఎనిమిదవ వ్యడు కదా ననుి చంప్రది! మొదిత వ్యడిని 

చంప్డమెందుకు? తీస్కువెళ్ళీపో’ అనాిడు. వస్దేవుడు ప్పలు వ్యడిని తీస్కుని వెళ్ళీపోయాడు. రండవ కొడుకు ప్పటాట డు. ఎనిమిదవ 

గర్భమును కదా ఇమమనాిడు. అందుకని రండవ ప్పలు వ్యనిని తీస్కు వచిి యివేలేదు. ఇల్ప ఆరుగురు ప్పలు లు ప్పటాట రు. ఆ ఆరుగురు 

ప్పలు లోిత అమమకి, నానికి మికికలి అనుబంధ్ం ఏర్ాడింది. ఇంత అనుబంధ్ంో వ్యళ్ళీ సంోష్ంగా ఉని సమయంలో ఒకరోజున కంస్ని 

దగగ రకి నార్దుడు వచాిడు. ఆయన మహాజా్ఞని. ఎప్పాడు వచిినా ఏదో లోకకళాాణం చేసాత డు. కంస్ని దగగ ర్కు వచిి ‘కంసా! ఎంత 

వెరర వ్యడవయాా! అసలు నీవు ఎవరని వదిలిపెడుతునాివో వ్యరవరూ మనుష్యాలు కారు. నువుే కిర ందిత జనమలో ‘కాలనేమి’ అను ప్రరు గల 

ర్దక్షస్డవు. నినుి శీరమహావిష్యు వు సంహరంచారు. నీ తండిర , తలిు , దేవకీ, వస్దేవుడు, ప్కక ఊళ్ళీ ఉని నందుడు, ఆవులు, దూడలు 

వీర్ందరూ దేవతలు. నినుి చంప్డానికే వచాిరు’ అని చప్పా ఆయన హాయిగా నార్దయణ సంకీరి్నం చేస్కుంటూ ఊరి్ేలోకములకు 

వెళ్ళీపోయాడు. 

ఇప్పడు కంస్డికి అనుమానం వచిింది. నార్దుడు అనవసర్ంగా అబదిం చప్ాడు కదా! వస్దేవుడిని ఆరుగుర ప్పలు లను 

తీస్కుర్మమనమని కబురుచేశాడు. ‘ఎనిమిదవవ్యడికి వీళ్ళీ సహాయ ప్డితే నా బర తుకు ఏమయిపోవ్యలి? అందుకని ఉనివ్యళీను 

ఉనిటుు గా సంహరంచాలి’ అనుకుని ప్పలు లను చంప్రశాడు. తరువ్యత తన తలిు ని, తండిర ని, దేవకిని, వస్దేవుని అందరనీ కార్దగార్ంలో పెితట  

బకుడు, తృణావరిుడు, పూతన – ఇల్పంిత వ్యరనందరనీ ప్పలిచి వ్యళీో సేిహం చేశాడు. తరువ్యత వస్త ని గర్భం ఏడవ గర్భం. కాబితట  



జ్ఞగర తత  ప్డిపోవ్యలని దేవకీ వస్దేవులను అతాంత కటుట దిట్ట మయిన కార్దగార్ంలో పెటాట డు. రోజూ తానే వెళ్ళీ సేయంగా చూస్త ండేవ్యడు. 

ఇకకడ మీకు ఒక అనుమానం ర్దవ్యలి. వస్దేవుని ప్పలు లు ప్సివ్యరు. నార్దుడు మహానుభావుడు. లోకకళాాణకార్కుడు. ‘నార్ం దదాత్త 

యిత్త నార్దుః’ అని ఆయన జా్ఞనం ఇచేివ్యడు. అటువంిత వ్యడు ఆరుగురు ప్పలు లు చచిిపోవడానికి ఎందుకు కార్కుడు అయాాడు? ఇప్పడు 

వచిి ఆయన చప్ాకపోతే వచిిన నష్ట ం ఏమిిత? కంస్నిో ఎందుకు అల్ప చపాాడు అని అనుమానం వస్త ంది. భాగవతంలో దీనికి ఎకకడా 

జవ్యబు లేదు. దీనికి ప్రష్ఠకర్ం దొర్కాలంటే దేవీభాగవతం చదవ్యలి. దేవీ భాగవతంలో ఈ ర్హసామును చపాారు. 

పూర్ేం మరీచి, ఊర్దు దేవి అని యిదారు ఉండేవ్యరు. వ్యళ్ళీదారకీ ఆరుగురు ప్పలు లు ప్పటాట రు. వ్యళ్ళీ ప్పటుట కో బర హమజా్ఞనులు. వీళ్ళీ 

ఆరుగురు ఒకసార చతురుమఖ్ బర హమగార సభకు వెళాీరు. వ్యళ్ళీ నిష్ఠకర్ణంగా బర హమగారు కూరుిని ఉండగా ఒక నవుే నవ్యేరు. అప్పడు 

బర హమగారు ‘మీరు ర్దక్షస్ని కడుప్పనా ప్పట్ట ండి’ అని శప్పంచారు. అందువలన వ్యరు ఆరుగురు కిర ందిత జనమలో ‘కాలనేమి’కి కుమారులుగా 

జనిమంచారు. అల్ప కాలనేమి ప్పతుర లుగా కొంతకాలం బర త్తకి తదనంతర్ం హిర్ణాకశిప్పని కడుప్పనా ప్పటాట రు. అప్ాితకి వ్యళీకి వుని 

ర్జోగుణ తమోగుణ సంసాకర్ం తగిగ ంది. మర్ల బర హమగార గురంచి తప్స్ా చేశారు. బర హమగారు వ్యరకి దీర్దఘ యురా్దయమును ప్ర సాదించారు. 

ఈవిశాయమును వ్యరు తండిర  అయిన హిర్ణాకశిప్పనకు చపాారు. అప్పడు హిర్ణాకశిప్పనికి కోప్ం వచిింది. ‘నేను యింకా తప్స్ా చేసి 

దీర్దఘ యురా్దయమును పందలేదు. మీరు అప్పాడే పందేశార్ద?కాబితట  మిమమలిి శప్పస్త నాిను. మీరు దీర్ఘ నిదర లో ఉండి మర్ణించండి. 

అంతేకాకుండా వచేి జనమలో ప్పితట నప్పాడు గతజనమలో తండిర  ఆ జనమలో మిమమలిి చంప్పతాడు’ అనాిడు. వ్యళ్ళీ దీర్ఘ  నిదర లో ఉండి 

చచిిపోయారు. మరుజనమలో మరీచి ఊర్ు ల కొడుకులు ఇప్పాడు దేవకీదేవి కడుప్పనా ప్పటాట రు. వ్యళీ శాప్ం ఈజనమో ఆఖ్ర్యిపోతుంది. 

వీళ్ళీ యిప్పాడు గతజనమలోని తండిర  చేత్తలో చచిిపోవ్యలి. గతజనమలో వీర తండిర  కాలనేమి. కాలనేమి యిప్పడు కంస్డిగా ఉనాిడు. 

కాబితట  వేరు కంస్డి చేత్తలో మర్ణించాలి. వ్యరకి ఆ శాప్ విమోచనం అయిపోయి వ్యరు మర్ల బర హమజా్ఞనులు అయిపోవ్యలి. అందుకని 

నార్దుడు వచిి వ్యళ్ళీ శాప్ విమోచనం పందేల్ప చేశాడు. అదీ నార్దుని ర్దకలో గల కార్ణం. ఇది దేవీ భాగవతాంర్గ తం.  

కుండలోప్ల వెలుగుతుని దీప్ంల్ప లోకములననిింితనీ తన కడుప్పలో పెటుట కుని శీరమహావిష్యు వుని తనకడుప్పలో మోయవలసినటువంిత 

దేవకి కంస్ని కార్దగార్మునందు మగుగ తునిది. ఈ సిిత్తలో ఒక చితర ం జరగింది. శీరమనాిర్దయణుడు తాను అవతరంచాలని అనుకునాిడు. 

తనకనాి ముందు శేష్యడు బయలుదేరుతునాిడు. ఆదిశేష్యడు ముందు అనిగారుగా ప్పటాట లి. అందుకని యోగమాయను ప్పలిచి ఒకమాట్ 

చపాాడు. ‘నీవు భూమి మీదకి వెళ్ళీ. అకకడ కంస్ని కార్దగార్ంలో దేవకీ వస్దేవులు ఉనాిరు. కంస్డు వస్దేవుని భార్ాలందరనీ ఖైదు 

చేశాడు. ఒకక రోహిణి మాతర ం నందవర జంలో నందుని దగగ ర్ ఉంది. ఇప్పాడు వస్దేవుని తేజస్ా దేవకీదేవిలో ఏడవ గర్భంగా ఉనిది. 

అందులో శేష్యని అంశ ఉనిది. అందుకని ఎవరకీ తెలియకుండా ఆ గర్భసిమయిన ప్పండమును వెలికి తీసి దానిని తీస్కు వెళ్ళీ నందవర జంలో 

ఉని రోహిణీ గర్భమునందు ప్ర వేశపెటుట . గర్భసార వం అయిందని అందరూ అనుకుంటారు. అప్పాడు యికకడ జ్ఞరపోయిన ప్పండము అకకడ 

పెరుగుతుంది. పెరగి అకకడ వరిలుు తాడు. శేష్యడు బలర్దముడని ప్రరుతొ జనిమసాత డు. ననుి సేవించాలని కోరుకుంటునాిడు. అందుకని 

నీవు వెళ్ళీ ఆప్ని చేయవలసినది’ అని చపాాడు. వెంట్నే యోగమాయ బయలుదేర వచిింది. ఏడవ గర్భంలో దేవకీదేవి గర్భము నిలిచి 

సంోష్ంగా ఉని సమయంలో ఆమె కడుప్పలో ఉని ప్పండమును బయితకి ల్పగి నందవర జంలో నందుని దగగ ర్ వుని రోహిణి గర్భంలోకి 

ప్ర వేశపెితట ంది.  

ఇవ్యళ భాగవతమును వింటునిప్పాడు యిది జరుగుతుందా అని మనమెవేర్మూ సందేహించనవసర్ం లేదు. ఇప్పాడు యిటువంితవి 

ప్ర ప్ంచంలో జరుగుతునాియి కదా! ఇప్పాడు మనవ్యళ్ళీ చేసే ప్నిని అప్పాడు భాగవత కాలంలోనే మహరిులు చేశారు. చాల్ప 

బలవంతుడయిన వ్యడు కాబితట  ఆయనకు ‘బలభదుర డు’ అని ప్రరు. లోకముల ననిింితని ఆనందింప్ చేసాత డు కాబితట  ర్దమ శబామును ప్ర కకన 

పెితట  ‘బలర్దమా’ అని ప్పలిచారు. ఈ అమమ కడుప్పలోంచి ల్పగబడి వేర్చక అమమ కడుప్పలోకి ప్ర వేశ పెట్ట  బడాాడు అందుకని ‘సంకరి్ణుడు’ అని 

ప్రరు వచిింది. ఈవిధ్ంగా బలర్దముని ఆవిర్దభవం జరగింది. తదనంతర్ం కృష్ు ప్ర్మాతమ ఆవిర్భవించాలి. శీరమనాిర్దయణుని 

పూర్ు మయిన తేజస్ా బయలుదేర వస్దేవుడిని ఆవహించింది. వస్దేవుడి లోంచి ఆ తేజస్ా దేవకీ గర్భంలోనికి ప్ర వేశించింది. కృష్ు  

ప్ర్మాతమ దేవకీదేవి గర్భంలో పెరుగుతునాిడు. ఈ గర్భంలోకి ముప్ాది కోట్ు  మంది దేవతలు బర హమగారో కలిసి వచిి దేవకీదేవి 



కడుప్పలోకి వెళ్ళీ నిలబడాారు. ఇదీ గర్భశుదిి అంటే. వ్యర్ందరూ మహానుభావ్య! నీవు మాయందు అనుగర హించాలి. కంసాదులు ర్దజాం చేసూత  

భకిులయిన వ్యరని నిగర హిస్త నాిరు. కాబితట  ముకుందా నీవు అమమ గర్భంలోనుండి బయట్కు ర్దవసింది అని ప్ర్మాతమను సోత తర ము 

చేస్త నాిరు.  

ఇకకడ కంస్ని ప్రసిిత్త దారుణంగా ఉంది. దేవకికి అష్ట మ గర్భం వచేిసింది. నెలలు పెరుగుతునాియి. తొమిమదవ నెల వచేిసింది. సాష్ట ంగా 

తేజస్ా కనప్డుోంది. ఆ అష్ట మ గర్భంలో ప్పటేట వ్యడు తనను చంప్రసాత డని భయం. జా్ఞనము చేత లోకమంతా ఒక ఈశేరుడు కనప్డాటేట  

కంస్నికి కూడా కనప్డుోంది. అందుకనే నార్దుడు ధ్ర్మర్దజు గారో ‘కొందరు వైెర్ముో కూడా ఈశేరుని పందుతునాిరు’ అనాిడు. 

కంస్డు ఎవరని చూసినా శీరహర్వ కనప్డుతునాిడు. కృష్యు డు ఆవిర్భవించే సమయం ఆసనిమవుోంది. శార వణ మాసంలో అరి్ర్దత్తర  

ప్నెిండు గంట్లకి ఆకాశం మబుబలు ప్ితట  వరి్ం ప్డుతుంటే శీర కృష్ు  భగవ్యనుని ఆవిర్దభవం జరగింది. అప్పాడు ఆకాశం అంతా మబుబలు 

ప్ితట  ఉంది. కంస్డు గాఢనిదర లో ఉనాిడు. భటులను పెటాట డు. తలుప్పలు దగగ రకి వేసి వ్యితకి యినుప్ గొలుస్లు వేశాడు. వ్యితలో మేకులు 

దింపాడు. తాళములు వేశాడు. తాళం చవులు బొడాులో పెటుట కునాిడు. వస్దేవుడు ఏమయినా చేసాత డేమోననే అనుమానంో వస్దేవుని 

కాళీకు చేతులకు యినుప్ సంకళ్ళీ వేశాడు. ఆనాడు దేవకీ ప్ర సవ సమయమందు సహాయం చేసిన వ్యరు లేరు. ఆతలిు  అంత బ్రధ్ప్డింది. 

అటువంిత సిిత్తలో అరి్ర్దత్తర  ప్నెిండు గంట్ల వేళయింది.  

మహానుభావుడు శీరమనాిర్దయణుడు ఆవిర్భవించాడు. నాలుగు బ్రహువులో, నలు ిత మబుబ వంిత కాంత్తో, ప్టుట  పీతాంబర్ము 

కటుట కుని, శంఖ్ చకర  గదా ప్దమములను ప్టుట కొనిన వ్యడై, మహానుభావుడు వజర  వైెడూర్ాములు పదగబడిన కిరీట్ముో, నలు ిత 

కుంతలములో, చవులకు పెటుట కొనబడిన కర్దు భర్ణముల కాంత్త గండ సిలములయందు ప్ర కాశిసూత  ఉండగా, మెడలో కౌస్త భమనే 

ర్తిమును ధ్రంచి, శీర వతామనే ప్పటుట మచిో, సమసత  లోకములు కొలిచే పాదప్దమములో, చంితప్పలు వ్యడిగా వస్దేవునికి దర్శనం 

యిచాిడు. అటువంిత ప్పలు వ్యనిని చూసి సంకళీలో ఉని వస్దేవుడు పంగిపోయాడు. అనిి లోకములను కాపాడేవ్యడు ఈవేళ నాకు 

కొడుకుగా ప్పటాట డు. మామూలుగా కొడుకు ప్పడితేనే గోదానం, వసత రదానం, హిర్ణాదానం చేసాత రు. నాకు శీరమనాిర్దయణుడు కొడుకుగా 

ప్పటాట ను నేను ఎనిి దానాలు చయాాలి. కానీ కొడుకు ప్పితట నప్పాడు సచేల సాినం చేయాలి. కానీ నేను చయాడానికి కూడా లేదు. ‘కృష్’ 

అనగా నిర్త్తశయ ఆనందరూప్పడు. ఆ కృష్ు  దర్శనంో కలిగిన ఆనందములో ఆయన సాినం చేసేశాడు. తరువ్యత ఒకకసార నీళ్ళీ 

ముటుట కునాిడు. మానసికముగా ప్దివేల మంది బ్రర హమణులకు ప్దివేల గోవులను దానం చేశాడు. ‘నేను కార్దగార్మునుండి బయట్కు 

వచిిన తరువ్యత తీరుికుంటాను’ అనుకుని ప్పలు వ్యడుగా ఉని సాేమిని చూసి దేవకీ వస్దేవులు నమసకరంచారు. అప్పడు కృష్ు  

ప్ర్మాతమ దేవకీ వస్దేవుల వంక చూసి నవుేతూ ‘భయప్డకండి. అసలు నేను ఇల్ప ఎందుకు జనిమంచానో ర్హసాం చప్పతాను వినండి. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ప్ర లంబ్రస్ర్ వధ్  

ఒకనాడు కృష్యు డు, బలర్దముడు గోప్బ్రలురు అందరూ కలిసి ఆడుకుంటునాిరు. వ్యరు రండు జటుు గా విడిపోయారు. ఒక జటుట కు 

బలర్దముడు నాయకుడు. రండవ జతూత  కృష్యు డు నాయకుడు. కృష్యు డు చాల్ప చమతాకర. జట్ు  ఎంప్పక చేస్కనే ముందు కృష్యు డు 

బలర్దముని ఓ చటుట  చాటుకు తీస్కువెళ్ళీ ‘అనియాా, ఈవేళ గోప్బ్రలుర్లో ప్ర లంబుడు అనే ర్దక్షస్డు ప్ర చాన్న రూప్ంలో వచిి 

చేర్దడు. వ్యడు నా జోలికి ర్దదు. నినుి చంప్పదామనే వచాిడు. కాబితట  నువుే చాల్ప జ్ఞగర తత గా ఉండు. వ్యడిని నేను నా జటుట లో పెటుట కుని 

వెయిా కళీో కనిపెడుతూ ఉంటాను. వ్యడిని నీ జటుట లోకి కోర్వదాు’ అని చపాాడు. ఆమాట్ చప్పాన తరువ్యత యిదారూ వెనకిక వచాిరు. 

ప్ర లంబ్రస్రుడికి కడుప్పలో ఒక బంగ ఉంది. కృష్యు డు మీదికి గతంలో చాల్పమంది ర్దక్షస్లు వచిి మడిసిపోయారు. కృష్యు డికి ప్ర మాదం 

తెచిిన వ్యరు ఎవరూ లేర్ని ప్ర లంబ్రస్రునికి తెలుస్. కాబితట  కృష్యు డి జోలికి వెళీడం కనాి బలర్దముని జోలికి వెళీడం తేలిక 

అనుకునాిడు. బలర్దముడికి ఏదైెనా ప్ర మాదం చేసేసేత  అనిగారని విడిచి ఉండలేక కృష్యు డు తానె ప్ర మాదం కొని తెచుికుంటాడని అతడు 

భావించాడు. బలర్దముడికి ఏదయినా ప్ర మాదం తెదాామనే ఆలోచనలో ఉనాిడు. తన అనిగారని, తనను భావించాడు. బలర్దముడికి 

ఏదయినా ప్ర మాదం తెదాామనే ఆలోచనలో ఉనాిడు. తన అనిగారని, తనను నముమకుని వ్యడిని, తనకోసమని అవతార్మును 

స్త్ేకరంచిన వ్యడిని, తాను ప్డుకుంటే ప్రుప్యిన వ్యడిని, తాను కాలుపెడితే పాదపీఠమయిన వ్యడిని, తాను కూరుింటే పైెన గొడుగయిన 

వ్యడిని, తాను నడుస్త ంటే ఛతర ము ప్ితట న వ్యడిని ఈశేరుడు అంత తేలికగా వదిలిపెడతాడా? తన వ్యర్ని వ్యళీని ఈశేరుడు వెయిా 

కళీో కాపాడుకుంటాడు. అందుకని ప్ర లంబుడిని తన జటుట లో పెటుట కునాిడు.  

ఆట్ పార ర్ంభం అయింది. ఈరోజున కృష్యు డు బృందం ఓడిపోయింది. బలర్దముడి బృందం గెలిచింది.ఇప్పాడు బలర్దముడి బృందానిి 

కృష్యు డి బృందం మోయాలి. ఇప్ాితవర్కు నిశశబాంగా ఉని ప్ర లంబుడు బలర్దముడిని తాను మోసాత నని ముందుకు వచాిడు. బలర్దముడికి 

అరి్ం అయి సర్వ మొయిా అనాిడు. అకకడ ఒక ఒక నియమం పెట్ట బడింది. ఎవరు ఎవరని మోసినా అకకడ గీయబడిన గీతవర్కు 

తీస్కువెళ్ళీ అకకడ వదిలయాాలి. అకకడవర్కు మాతర ం మొయాాలి. సర్వనని బలర్దముడిని ప్ర లంబుడు ఎకికంచుకునాిడు. 

‘ప్ర్ేతమంత బరువు వునాిడేమిితర్ద?’ అని అనుకుంటునాిడు. ప్రుగెడుతుని ప్ర లంబుడు గీతదాిత వెళ్ళీపోతునాిడు. పైెన 

కూరుిని బలర్దముడు, ప్ర లంబుని ఆగమని అరుస్త నాిడు. కానీ వ్యడు ఆగడం లేదు. ఇంకా బ్రలుడి రూప్ంలో మొయాలేనని ర్దక్షస్డు 

అయిపోయాడు. తముమడు ముందుగానే చపాాడు కాబితట  ఏ భయం లేకుండా బలర్దముడు వ్యడి శిర్స్ా మీద ఒక గుదాు గుదాాడు. అప్పడు 

ప్ర లంబ్రస్రుని తల బర దాలై వ్యడు నేలమీద ప్డిపోయి మర్ణించాడు. అప్పాడు పైెనుంచి దేవతలు బలర్దముడి మీద ప్పష్ావృషిట  

కురప్పంచారు.  

ఈలీలలో మనం తెలుస్కోవలసిన గొప్ా ఆధాాత్తమక ర్హసాం ఒకిత ఉంది. సాధార్ణంగా భగవంతుడిని ఏమీ చేయలేక, భగవంతుని 

భకిులను హింసించే ప్ర యతిం కొంతమందిలో ఉంటుంది. భగవంతుడే అటువంిత వ్యళీ మృతుావుకు మార్గ మును తెరుసాత డు. ఆ భకిుడిని 

ఆయనే, బలర్దముడిని కృష్యు డు ర్కిించుకునిటుు  ర్కిించుకుంటాడు. కాబితట  భగవదభకిులను హింసించడం, త్తర్సకరంచడం, భగవంతుని 

ప్ట్ు  ప్రర మగా వునిటుు  నితంచడం ప్ర్మ ప్ర మాదకర్ం. దాని వలన ఈశేర్దనుగర హమును పందరు. బలర్దముడిని చంప్పతే కృష్యు డు 

చనిపోతాడని ప్ర లంబుడి ఊహ ఎంత ప్ర మాదకర్మో భగవదభకిుల జోలికి మనం వెళీగలము, వ్యళీను ఉప్రకిించవచుి, వ్యళీని ప్ర మాదం 

లోనికి తీస్కువెళు వచుి భగవంతుడిని ఏమీ చేయలేం కాని భకిులను ఏమైెనా చేయవచుి అని అనుకోవడం అంత అవివేకం. ఈశేరుడు 

భకిులను కంితని రప్ా కాపాడినటుు  కాపాడుతూనే ఉంటాడు. భగవంతుని వలన వ్యరు అటువంిత ర్క్షణ పందుతార్ని భాగవతులయిన 

వ్యర్ందరకీ కూడా ఒక గొప్ా అభయమును ఇసూత  ఈశేరుడు ప్ర లంబవధ్ అనబడే ఈ లీలను చేసి, మనకందరకీ జీవితంలో వృదిిలోకి 

ర్దవడానికి యినిి గొప్ా విష్యములను ఆవిష్కరంచి ఉనాిడు.  

గోప్పకా వసాత రప్హర్ణం  

భగవ్యనుడు కృష్యు డిగా అవతరంచిన తరువ్యత చేసిన లీలలు అనేకము ఉనాియి. అందులో గోప్పకా వసాత రప్హర్ణ ఘట్ట ము ప్ర్మ 

పార మాణికమయినది. ఆ ఘట్ట ములో మనం తెలుస్కోవలసిన గొప్ా ర్హసాం ఒకిత ఉనిది. అది తెలుస్కుంటే మనం ప్ర త్తనితాము చేసే 



కర్మ అనగా పూజ్ఞదికములలో పర్పాట్ు నుండి ఎల్ప గట్టట కకగలమో ఒక అదుభతమయిన మార్గ మును చూప్పంచగలిగిన లీల.  

బృందావనంలో వుండే గోప్కాంతలు అందరూ కూడా కృష్ు  భగవ్యనుడినే ప్త్తగా పందాలని నిర్ు యం చేస్కునాిరు. అది ఒక విచితర మయిన 

విష్యం. ఒక చిని ఊరలో ఒక యోగుాడయిన వరుడు ఒక యింట్లు  ఉనాిడనుకొండి ఆ ఊళ్ళీ ఉని కనాలందరూ ఎకకడయినా అతనిని 

భరి్గా పందాలని సామూహిక పూజ చేసాత ర్ద? చేయరు. కానీ ఇకకడ గోప్కాంతలు అటువంిత పూజనొక దానిని చేశారు. వ్యరు కృష్యు డిని భరి్గా 

పందడానికి కృష్యు డి వర తం చేయలేదు. ఇది వ్యాస్ని సరోేతుకరష్ట మయిన ప్ర త్తపాదన. వ్యరు మార్గ శీరి్ మాసములో ఒక వర తము చేశారు. 

యథారి్మునకు భాగవతంలో గోప్కాంతలు మార్గ శీరి్ మాసంలో చేసిన వర తం కాతాాయనీ వర తం. వీర్ందరూ కలిసి కాతాాయనీ దేవిని ఉపాసన 

చేశారు. కాతాాయన మహరి కుమారిగా జనిమంచి ఆయనను ఉదిరంచింది కాబితట  పార్ేతీ దేవికి కాతాాయని అని ప్రరు. పార్ేతీదేవిని 

ఉపాసన చేశారు. కృష్యు డిని ఉపాసన చేసి కృష్యు ని భరి్గా పందాలి. కానీ మధ్ాలో కాతాాయనీ దేవి ప్రరుతొ పార్ేతీదేవిని ఉపాసన చేసే 

కృష్యు డు ఎల్ప భరి్ అవుతాడు? ఇందులోనే ఒక చమతాకర్ం ఉంది. ఇందులోనే ఒక ర్హసాం ఉంది. శాసత రంలో మనకు శీరమనాిర్దయణుడే 

నార్దయణిగా ఉంటాడు. నార్దయణి అని పార్ేతీదేవిని ప్పలుసాత రు. నార్దయణ నార్దయణి వీరు భార్దాభరి్లు కాదు. అనాిచలు ళ్ళీ. 

అందుకే వీరదారూ అలంకార్ ప్పర యతేంో ఉంటారు. ప్ర్మశివుడు అభిషేక ప్పర యతేంో ఉంటాడు. కృష్యు డికి కళాాణం జర్గడానికి ముందు 

గోప్కాంతలు అందరూ కాతాాయనీ వర తం చేసాత రు. గోప్కాంతలు ప్ర త్తరోజూ ఇస్కో కాతాాయనీ దేవి మూరిని చేసేవ్యరు.  

కాతాాయని మహామాయే మహాయోగ్వ నదీశేర  

నందగోప్స్తం దేవీ ప్త్తం మే కురుతే నముః!! 

అదీ వ్యళ్ళీ చేసిన సంకలాం. వ్యర్ందరూ లౌకికమయిన భరి్ను అడగడం లేదు. వ్యళ్ళీ అడుగుతునిది ఈ మాయ అనబడే తెర్ తొలగి 

జీవ బర హై్మకా సిదిి కొర్కు ప్ర్దతారుని యందు ఐకాము అవడం కోసమని అమామ నీ అనుగర హం కలగాలి. మాకు కృష్యు డిలో కలిసిపోయే 

అదృష్ట ం కలగాలి అని దానిని భార్దాభరిుర సంబంధ్ంగా మాటాు డుతునాిరు. ఆ వర తమును ముప్ాది రోజుల పాటు మార్గ శీరి్ంలో చేయాలి. 

ప్ర త్తరోజూ గోప్కాంతలు నిదర లేచేవ్యరు. అందరూ కలిసి ఎంో సంోష్ంగా యమునానది తట్ము దగగ రకి వెళ్ళీవ్యరు. అక్కడ ఒక పెదా కడిమి 

చటుట  ఉండేది. కదంబవృక్షం, కడిమి చటుట  అమమవ్యరకి అతాంత పీర త్తపాతర మయినది.అమమవ్యరకి ‘కదంబ వనవ్యసిని’ అని ప్రరు. అకకడ 

సైెకతంో అమమవ్యర ప్ర త్తమ చేశారు. ఒకసార అమమవ్యరకి త్తరగి గతంలో తాము చేసిన పార రి్న చేసి సాినం చేయడం కోసమని యమునా 

నదిలోనికి దిగారు. ఇంతమంది కలిసి వివసత రలై యమునా నదిలోనికి దిగి సాినం చేస్త నాిరు. వ్యరు అల్ప సాినం చేస్త ని సమయంలో కృష్ు  

ప్ర్మాతమ ఈ విష్యమును తెలుస్కునాిరు.  

ఇప్పాడు గోప్కాంతలు కాతాాయనీ దేవి ఉపాసన చేసి ఫలితమును అడుగుతునాిరు. ఫలితము ఇవేడానికి కృష్యు డు వస్త నాిడు. వ్యళీ 

భకిీ అంత గొప్ాది. కానీ వ్యరు చేసిన కర్మయందు తేడా వచిింది. ఆ దోష్ము ఉనింత సేప్ప అది ప్ర త్తబంధ్కంగా నిలబడుతుంది. 

ఫలితమును ఇవేడం కుదర్దు. ఈశేర్దనుగర హం కలిగితే ఏది ప్ర త్తబంధ్కంగా ఉనిదో దానిని ఈశేరుడు తీసివేసాత డు. ఈ ప్ర త్తబంధ్కమును 

కాతాాయనీ దేవి త్తయాాలి. కానీ యికకడ ప్ర త్తబంధ్కమును తొలగించడానికి కృష్యు డు వస్త నాిడు. దీనిని బితట  కాతాాయని, కృష్యు డు 

వేర్వేరు కాదని మనం అరి్ం చేస్కోవ్యలి. కాతాాయని ఆడది, కృష్యు డు ప్పరుష్యడు అదెల్ప కుదురుతుంది అని మనకి అనుమానం ర్దవచుి. 

కానీ ప్ర్మేశేరుడికి రూప్ం లేదు. ఆయన జోాత్త సేరూప్ము. కంితో మేము చూడకుండా ఉండలేము అనివ్యర కోసమని ఒక 

సగుణమయిన రూప్ం ధ్రంచి ప్ర్మాతమ ఈ భూమిమీద నడయాడాడు తప్ా అదే ఆయన సేరూప్మీ అంటే అది ఎప్పాడూ ఆయన 

సేరూప్ం కాదు. ఇప్ాడు ఇకకడ అంతటా వునివ్యడు సాకార్తేమును పంది ఫలితమును యివేడానికి కృష్యు డిగా వస్త నాిడు. కృష్యు డు 

గోపాల బ్రలుర్ందరనీ ప్పలిచి మీర్ందరూ నిశశబాంగా ఇకకడినుండి వెళ్ళీపండి అనాిడు. నిజంగా కృష్ఠు వతార్ం స్త్త రల మాన మర్దాదలను 

పాడుచేసే అవతార్ం అయితే కృష్యు డు అల్ప అని ఉండేవ్యడు కాదు. కృష్యు డు చప్పాన మాట్ ప్ర కార్ం వ్యరు అకకడినుండి వెళ్ళీపోయారు. 

వ్యరకి వ్యామోహం లేదు. కృష్యు డు ఏమి చేసాత డో చూడాలని తాప్తర యం లేదు. ఈయన మాతర ం గోప్కాంతల వసత రముల ననిిితని ప్టుట కుని 

కడిమిచటుట  ఎకిక కూరుినాిడు. ఇప్పడు స్త్త రలు అందరూ నీళీలోు  ఉనాిరు. వ్యళ్ళీ అనాిరు  

కొంితవి మా హృదయంబులు, గొంితవి మానంబు; లజజ  గొంితవి; వలువల్ 



గొంిత; వికనెటుు  సేసెదొ, కొంట్టవు గడ!నినుి నెరగికొంితమి కృష్ఠు !! 

ఇప్ాితకి కూడా వ్యళ్ళీ చేసిన దోష్ము వ్యళు కు తెలియదు. వ్యళ్ళీ నదీ సాినం చేసి ఒడాుకు వదాామని అనుకునాిరు. వసత రములు 

కనప్డలేదు. ఏమయినవ్య అని చూసెత  చటుట మీద కృష్యు డు కనప్డాాడు. వ్యళ్ళీ అడిగింది సాంసారకమయిన లౌకికమయిన భరిురతర ేం కాదు. ఆ 

వర తంలో ఆయనలో ఐకామవడానిి వ్యరు అడుగుతునాిరు. కానీ ఇప్పాడు ఏమని అంటునాిరు? కొంట్ట కృష్ఠు ! ఏమి ప్నులయాా యివి? 

మేము ఎల్ప బయట్కు వసాత ము? నీవు ఇల్పంిత తుంట్ర ప్నులు చేయకూడదు. కాబితట  మా వసత రములు మాకిచేిసి ఇకకడినుండి నీవు 

వెళ్ళీపో’ అనాిరు. 

 

మీరు అందరూ వర తం చేస్త నాిరు కదా! ఈ వర తమును ఏ ఫలితం కోసం చేస్త నాిరు? మీ ప్ర వరి్న చూస్త ంటే ఎవడో ఒకడు మీ మనస్ాలను 

హరంచాడని తెలుసోత ంది. వ్యడిని భరి్గా పందాలని మీరు అందరూ వర తం చేస్త నాిరు. మీరు ఎవరకోసం వర తం చేస్త నాిరో నాకు చప్ాండి’ 

అనాిడు. వ్యళ్ళీ అందరూ నవిేన నవుేను బితట  వ్యళీందరూ తననే తమ భరి్గా కోరుకుంటునాిర్ని ఆయనకు తెలిసిపోయింది.ఆయన 

అనాిరు – నిజంగా మీరు నా యింితకి దాస్త్లుగా, భార్ాలుగా వచిి నేను చప్పానటుు గా నడుచుకుంటామని అంటే నీితనుండి బయట్కు 

ర్ండి. మీ బట్ట లు మీకు ఇచేిసాత ను’ అనాిడు.ఇకకడ ‘దాస్త్’ అనే ప్దమును చాల్ప జ్ఞగర తత గా చూడాలి. దాని అరి్ం – తాను చేసిన ప్ర త్త 

ప్నివలన తన భరి్ అభుానిత్తని, తన భరి్ కీరిప్ర త్తషా్లు పెరగ్వట్టుు గా ప్ర వరించడం. అల్ప ఎవరు ప్ర వరిసాత రో వ్యరు భార్ా. అటువంిత స్త్త ర 

తానుచేసిన ప్ర త్త ప్నిో తన భరి్ ఔనితామును నిలబడుతుంది. అది అడుగుతునాిరు కృష్ు  ప్ర్మాతమ. నేను చప్పాన మాట్ వినాలని 

మీరు అనుకుంటే నేనొకమాట్ చప్పతాను. నేను చప్పానటుు గా మీరు ప్ర వరించండి అనాిరు.  

ఆయన ఆడప్పలు ల వలువలు ఎతుత కుపోవడం మదోదేర కంో చేసిన ప్ని కాదు. ఆయన ఎంత గొప్ాగా మాటాు డారో చూడండి. 

“మీరు ననుి చూసి సిగుగ  ప్డతార్వమిిత? చినితనం నుండి మనం అందర్ం కలిసి పెరగాము. శీర కృష్యు డు బయట్ ఉనివ్యడు కాదు. ఈ 



కృష్యు డు లోనుని వ్యడు. అనిి పార ణుల హృదయాంతర్ముల వునివ్యడు శీరమనాిర్దయణుడు. నేను లేని నాడు అది శివము కాదు శవము. 

నేను వునాిను కాబితట  మీరు మంగళప్ర డుల్పయి ఉనాిరు. వర తమును చేయగలుగుతునాిరు. మీరు ననుి భరి్గా 

పందాలనుకునుత నాిరు. వర తం చేస్త నాిరు. కానీ ఒంితమీద నూలుపోగు లేకుండా నీళీలోకి దిగి సాినములు చేస్త నాిరు. అల్ప 

దిగంబర్ంగా సాినం చేయడం వలన వర తమునందు దోష్ం వచిింది. జల్పధిదేవత అయిన వరుణుడి ప్ట్ు  అప్చార్ం జరగింది. వర తం 

చేసేవ్యళ్ళీ వివసత రలై సాినం చేయకూడదు. ఒంితమీద బట్ట ోటే సాినం చేయాలి. మీరు అప్చార్ం చేశారు. ర్వప్ప ఈ వర తము పూరి్యిన 

ప్పమమట్ కాతాాయనీ వర తం చేశాము కానీ ఫలితం ర్దలేదని అంటారు. ఇప్పాడు ఆయన ఒక ఆజా చేశారు. నిజంగా మీరు వ్యర త ఫలితమును 

కోరుకుంటే ననుి భరి్గా మీరు కావ్యలని అనుకుంటే నేనొక మాట్ చప్పతాను మీరు చయాండి. 30 రోజుల నుండి మీరు వర తం చేయడం 

లేదు. ప్ర త్తరోజూ వర తభంగం చేస్త నాిరు. మీరు చేస్త ని వర త భంగమునకు మీకు శిక్ష వేయాలి. మీకు ఫలితం ఇవేకూడదు. కానీ నేను శిక్ష 

వేయాలని అనుకోవడం లేదు. మీరు చేస్త ని వర తంలోని భకిికి నేను లొంగాను. మీ పర్పాటును దిదాాలని అనుకుంటునాిను. చేసిన 

తప్పానకు పార యశిితత ం ఒకిత ఉంటుంది. మీర్ందరూ చేతులత్తత  నమసాకర్ం చయాండి. అప్పడు పార యశిితత ం అయిపోతుంది కాబితట  మీ 

వలువలు మీకు ఇచేిసాత ను. ఆ వలువలు కటుట కుని కాతాాయనీ దేవిని ఆర్దధించండి. అప్పడు నేను మీ భరి్ను అవుతాను’ అనాిడు సాేమి. 

వ్యళ్ళీ వినలేదు. అదీ చితర ం! వ్యళ్ళీ మేము స్త్త రలం. నువుే ప్పరుష్యడివి. నీవు చటుట మీద కూరుిని చూస్త ండగా మేము ఒడాుకు వచిి 

చేతులు ఎత్తత  ఎల్ప నమసకరసాత ము? అల్ప కుదర్దు’ అనాిరు. 

భగవంతుడి ప్ట్ు  ప్ర వరించే భకిుడికి దేహభావన ఉండకూడదు. మీరు నా భరిురతేమును అడుగుతునాిరు. భార్దాభరి్ృతేం అంటే ఐకాం. 

మీరు నాయందు ఐకామును కోరనప్పాడు రండు ఎకకడ ఉంటాయి? రండుగా ఉండిపోవ్యలని అనుకుంటునాిర్ద? ఒకిత అయిపోవ్యలని 

అనుకుంటునాిర్ద? ఒకిత అయిపోవ్యలి అంటే రండుగా వునివి అర్మరకలు లేకుండా ఒకితలోకి వెళ్ళు పోవ్యలి. ఒకితగా అవుతూ రండు తమ 

అసిత తేమును నిలబటుట కోవడం కుదర్దు. కాబితట  మీరు చేసిన దోష్మునకు పార యశిితత ం చేస్కోవ్యలి. కాబితట  మీరు చేతులత్తత  మొర కకండి. 

మొర కిక వసత రములు తీస్కొనవలసింది’ అని అనాిడు.  

ముందు కొంతమంది గోప్పకలు అది కుదర్దనాిరు. చాల్ప అలు ర చేశారు. కృష్యు డిో వ్యదించారు. వ్యళ్ళీ ‘ఆడవ్యళీం ఎల్ప వెడతాము? 

కొంట్ట కృష్యు డు ఎనియినా చప్పతాడు. మనం వివసత రలుగా బయట్కు వెళ్ళీ చేతులు ఎత్తత  నమసాకర్ములు పెడతామా? మనం స్త్త రలం. 

అల్ప చేయడం కుదర్దు’ అనాిరు. వ్యళీలో వ్యళ్ళీ మాటాు డుకుంటునాిరు. బయట్కు వెళీకుండా అల్ప కంఠం వర్కు నీళీలో మునిగి 

వుందాము అనుకునాిరు. మార్గ శీరి్ మాసం. మంచు బ్రగా కురుసోత ంది. వ్యళీందరూ నీితలో గడగడ వణికి పోతునాిరు. ఏమి చేసేత  

బ్రగుంటుందా అని తర్జ నభర్జ నలు చేస్త నాిరు. అప్పాడు అందులో ఒక గోప్పక అంది – దేనికి మొహమాట్ం? ఆయన జగదభరి్. ఇనిి 

లీలలు చేసినవ్యడు. ఆయన ప్ర్మాతమ అని మనం అంగీకరంచాము. అటువంట్ప్పాడు మనం అందర్ం కూడా మన నుదుితకి చేతులు 

తగిలేట్టుట  పెితట  కృష్యు డికి నమసకరసేత  మనకి వచిిన దోష్ం ఏమిిత? ఈ దికుకమాలిన శరీర్మునందు భార ంత్త చేతనే మనం అనిి కోట్ు  

జనమలను ఎతాత ము. ఇవ్యళ ఈశేరుడే మన ఎదురుగా నిలబడి అల్ప నమసాకర్ం చయాండి. మీరు చేసిన దోష్ము విరచేసాత ను. మీకు 

ఫలితం ఇచేిసాత ను అంటునాిడు. ఫలితం ర్దవడానికి అడాంగా వునాి దోష్మును ఈశేరుడు చప్పానా సర్వ ఈశేరుడి ప్రరతత నంటే ఆయన 

చప్పానది చేయను అని అంటే మనకు ఫలితం ఎకకడినుండి వస్త ంది? అందుకని నమసకరంచేదాాము అంది.  

మనము ఒక వర తం చేసాత ము. వర తం చేసేముందు సంకలాం చప్పతాము. అల్ప చేసినప్ాితకీ వర తఫలితం అందరకీ ఒకేల్ప ర్దదు. ఒకొకకకరు 

అకకడే కూరుింటారు కానీ మనస్ా మీద నియంతర ణ ఉండదు. మనస్ా ఎకకడికో పోతుంది. ఈశేరుడిని సమర్ణ చేయదు. 

అటువంట్ప్పాడు మీకు వర త ఫలితం ర్దదు. కర తువులో దోష్ం జరుగుోంది. వర తం చేసేట్ప్పాడు ఏదైెనా దోష్ం జరగి వుంటే ఈశేరుని 

నామములు చప్ాడం దాేర్ద ఆ దోష్ం విరగిపోతుంది. నామ సమర్ణో వర తమునందు వస్త ని దోష్ము పోతుంది. అందుకనే ఒకితకి 

ప్దిమాటుు  కనీసంలో కనీసం భగవంతుని నామము జప్పంచాలి. పెదాలు నామమునకు యిచిిన పార ధానాం కర తువుకి ఇవేలేదు. నామము 

కర తువునందు వుని దోష్మును విరుస్త ంది. అప్పడు గోప్పకలు అందరూ కలిసి నామమును చప్పా ఈశేరుడు చప్పానటుు  చేసేత  మన వర తంలో 

దోష్ం పోతుంది అని, అందరూ కలిసి లల్పట్మునకు చేతులు తగిలిసూత  ఒడాుకు వచిి దేహమునందు భార ంత్త విడిచిపెితట  కృష్ు  ప్ర్మాతమకి 

నమసకరంచారు. వెంట్నే ఆయన ఎవర వసత రములు వ్యళు కి ఇచేిశారు.  

ఒక లీల గురంచి మాటాు డేట్ప్పాడు చాల్ప జ్ఞగర తత గా మాటాు డాలి. అందులో వ్యళ్ళీ చప్పాన ప్ర్మారి్దనిి గర హించే ప్ర యతిం చయాాలి. ‘ఓ 

లక్షణవతుల్పర్ద! మీరు చేసిన వర తము ఏమిట్ల నాకు అరి్ం అయింది. కాతాాయనీ దేవిని మీరు నోచిన నోము దేనికొర్కు చేశారో ఆ 



ఫలితమును నేను మీకు యిచేిస్త నాిను’. కాతాాయనీ దేవి నోమునోసేత  ఫలితమును కృష్యు డు యిస్త నాిడు. ఇదారూ ఒకటేననే 

తతత ేమును మనం తెలుస్కోవ్యలి. తతత ేము తెలుస్కొనక పతే మీయందు సంకుచితతేము వచేిస్త ంది. ఉనిది ఒకకడే. కానీ సాేమి 

ఎనోి రూప్ములలో కనప్డుతూ ఉంటాడు. ఉని ఒకక ప్దారి్ము అనేకతేముగా భాసిలుు ోంది. ‘ఇకమీదట్ మీరు చేసిన నోముకు 

ఫలితమును యిచాిను కాబితట  ర్దతుర లందు మీరు నాో ర్మిసాత రు’ అనాిడు. ఈ మాట్ చాల్ప పెడసర్ంగా కర్కశంగా ఉంటుంది. ఈ 

మాట్కు అరి్ం మనకు ర్దసలీలలో తెలుస్త ంది.  

ఇకకడ ర్దతుర లందు అనే మాట్ను మనం జ్ఞగర తత గా అరి్ం చేస్కోవ్యలి. లింగోదభవం అరి్ర్దత్తర  జరగింది. కృష్ు  జననం అరి్ర్దత్తర  జరగింది. చీకిత 

అజా్ఞనమునకు గురిు. చీకితలో ఈశేరునిో కీర డించడం అనునది జా్ఞనమును పందుట్కు గురిు. జా్ఞనులై మీరు మోక్షం వైెప్ప నడుసాత ర్నడానికి 

గురిు. ‘అందరూ చీకట్లు  ఉంట్ట మీరు మాతర ం చీకట్లు  ననుి పందుతారు. అనగా మీకు చీకిత లేదు. మీకు అజా్ఞనము నివృత్తత యై ఈశేరుని 

తెలుస్కుంటాను. ఆ జా్ఞనమును మీకు యిస్త నాిను’ అనాిడు. ఈ మాట్లు విని తరువ్యత గోప్పకాంతలు ఆనందంో మంద దగగ ర్కు 

వెళాీరు. ప్శువుల దగగ ర్కు వెళాీరు.  

‘మంద’ అంటే ప్శువులో కూడినది. అయితే ఇకకడ మనం ఒక విష్యం జా్ఞప్కం పెటుట కోవ్యలి. మందకడకు వెళాీరు అంటే వ్యరు కేవలం 

ఆవుల దగగ ర్కు, దూడల దగగ ర్కు వెళాీర్ని కాదు. పాశముల చేత కట్ట బడిన ప్ర త్తజీవి ప్శువే. ఇంట్లు  వుని భరి్ కర్మపాశములో 

కట్ట బడాాడు. ఆయన ఒక పెదా ప్శువు. భార్ా మర కొనిి పాశాములో కట్ట బడింది. ఆవిడ మర్చక ప్శువు. ఈ ప్శువుల పాశములను 

విడిప్పంచగలిగిన వ్యడు ఎవడు ఉనాిడో ఆయనే ప్శుప్త్త. ‘మీరు ప్శువులో కలిసి ప్శువులలో ఉంటారు. ఎప్పాడూ నాయందే మనస్ 

పెటుట కుని మీరు అనిి ప్నులు చేసేసూత  ఉంటారు. నిర్ంతర్ భకిి చేత జా్ఞనమును పంది ప్పనర్దవృత్తత  ర్హిత శాశేత శివ లేక కృష్ు  

సాయుజామును పందుతారు. నామము ఏదయినా ఫలితం ఒకకటే’ అని గోప్పకా వసాత రప్హర్ణ ఘట్ట ంలో. కాతాాయనీ వర త ఘట్ట ంలో యినిి 

ర్హసాములు చొప్పాంచి కృష్ు  ప్ర్మాతమ చేసిన మహోతకృష్ట మయిన లీల ఆ కాతాాయనీ వర తమనే లీల.  

యీలీల తెలుస్కుంటే మనం ప్ర త్తనితాం పూజ చేసేట్ప్పాడు ఏమి చేయాలో మనకు అరి్ం అవుతుంది. అనిిితకనాి మనం ఎకకడ 

జ్ఞగర తత గా ఉండాలో అరి్ం అవుతుంది. పూజ్ఞ మంతర ములను చదువుతూ మీ మనస్ా ర్ంజలిు  పోవ్యలి. అల్ప ర్ంజలిు  పోవ్యలంటే దానికి రండే 

రండు బ్రట్లు ఉంటాయి. ఒకిత అరి్ం తెలియనప్పాడు విశాేసము చేత ప్ర్మాతమ నామమును ప్టుట కోవ్యలి. అరి్ం తెలిసేత  మీ మనస్ా 

తనంత తాను ర్ంజలుు తుంది. అల్ప ర్ంజలుు తూ నామములు చప్పతూ పూజ చేసేత  ఆ నామము మీ పాప్ములను దహిస్త ంది. అల్ప కాకుండా 

నామము అరి్ం తెలియకపోయినా అది పెదాలు చప్పాన నామము అరి్ం తెలియకపోయినా అది పెదాలు చప్పాన నామము, దానిని సమరంచడం 

వలన ఒక శుభ ఫలితం కలుగుతుంది అని నమిమ సంోష్ంో మీరు నామము సమరసూత  పూజచేసినా, అప్పాడు కూడా అంటే సిాయిలో 

ప్నిచేస్త ంది. విశాేర్ము అంతే. తెలుస్కుని చేసి విశాేసము లేకపోతే మాతర ం మరీ ప్ర మాదం. ఏమీ తెలియకపోయినా భగవంతుని మీద 

విశాేసం ఉనివ్యడు, తెలిసివుని వ్యడి కంటే గొప్ావ్యనిగానే ప్రగణింప్బడతాడు.  

అందుకనే విశాేసం పోకుండా ప్ర్మాతమ నామ చప్ాగలిగితే జా్ఞనిో సమానమయి పోతావు. ఈ విష్యమును ఆవిష్కరంచిన లీల కాబితట  

ఈ కాతాాయనీ వర త ఘట్ట ము ప్ర్మోతకృష్ట మయిన ఘట్ట ము. 

 



 

శీర కృష్యు డు గోవరి్న ప్ర్ేతమునెతుత ట్: 

ఒకనాడు నందుడు, ఉప్నందుడు మొదలైన ఇతర్ పెదాలనందరనీ కూరోిబటుట కుని సమాలోచన చేస్త నాిడు. కృష్ు భగవ్యనుడు 

ఈవిష్యమును తెలుస్కునాిడు. అంతకుముందు చతురుమఖ్ బర హమగారకి అహంకార్ం వచిినటుు  ఇందుర డికి అహంకార్ం వచిింది. ‘నా 

అంతిత వ్యడిని నేను – ప్ర్బర హమమేమిిత – నాకు అధికార్ం ఇవేడం ఏమిిత – నేనే వరి్ము కురప్పంచడానికి అధికారని’ అని ఒక అహంకృత్త 

ఆయనలో పడసూప్పంది. ప్ర్మాతమ ఇందుర నికి పాఠం చపాాలని అనుకునాిడు. అందుకని ఒక లీల చయాబోతునాిడు.  

తండిర  దగగ ర్కు వెళాీడు. అకకడ పెదాలందరూ కూరుిని సమాలోచనలు చేస్త నాిరు. వ్యళీ దగగ రకి వెళ్ళీ ‘నానిగారూ, పెదాలయిన వ్యరకి 

అర్మరకలు ఉండవు కదా! వ్యళ్ళీ ఏదయినా మంచి విష్యమయినప్పడు అది పెదాలు చప్పానా చినివ్యళ్ళీ చప్పానా, వ్యర సలహాను 

వింటారు కదా! అందుకని నేను మిమమలిి అడుగుతునాిను. నాకు చప్ావచుి అని మీరు అనుకుంటే మీరు దేనిగురంచి ఆలోచన 

చేస్త నాిరో నాకు చపాత ర్ద?’ అని అడిగాడు. అప్పడు నందుడు ‘అయోా నానాి, నీకు తప్ాకుండా చపాత నుర్ద. అది చప్ాడానికి పెదా విచితర ం 

ఏముంది. ర్ద వచిి కూరోి’ అని ఇల్ప చపాాడు. 

‘మనం యజాం చేసేత  ఆ యజాము చేత ఆర్దధింప్బడిన దేవేందుర డు పీర త్తచేంది వరి్మును కురప్పసాత డు. వరి్ం కురసేత  గడాి పెరుగుతుంది.గడాి 

పెరగితే ఆ గడాిని మన ప్శువులు త్తంటాయి. బ్రగా గడాి త్తంటే ఎకుకవ పాలను ఇసాత యి. ఎకుకవ పాలిసేత  మనకు ఐశేర్ాం వస్త ంది. 

దీనికంతితకీ మూలం ఇందుర నికి యజాం చయాడంలో ఉంది. ఆ యజాం చేత పీర త్తచేంది ఇందుర డు వరి్ం కురప్పంచాలి. అందుకని మేము ఇందుర నికి 

యజాం చేదాామనుకుంటునాిము. ప్ర త్త సంవతార్ం ఇల్పంిత యజాం చేస్త నాిము. ఈ సంవతార్ం కూడా యజాం చేదాామని 

అనుకుంటునాిము’ అనాిడు. 



కృష్యు డు ఇందుర నికి బుదిి చపాాలని కదా అనుకుంటునాిడు. అందుకోసమే ఆ సమయంలో తండిర  వదాకు వచాిను. ఇప్పడు కృష్యు డు తండిర ని 

మాయచేసి మాటాు డుతునాిడు. అప్పడు కృష్యు డు అనాిడు – నానిగారూ, నేను ఇల్ప చపాానని అనుకోవదాు. ఎవర్యినా సర్వ, వ్యరు 

చేసిన కర్మలను బితట  ఆయా సిితులకు చేరుతారు. ఎవడు చేసిన కర్మ వలన వ్యనికి గౌర్వము గాని, సమాజములో ఒక సమునితమయిన 

సిిత్త కాని, జనమ కాని కలుగుతునిది కదా! అటువంట్ప్పాడు ఎవర గొప్ాతనమునకు గాని, ఎవర ప్టాిమునకు గాని వ్యరు చేసిన కర్వమ 

ఆధార్ము. ఆ కర్వమ ఫలితమును ఇసోత ంది. మనం చేసిన కర్మవలననే మనం ఐశేర్ామును పందగాలిగాము. ప్శుసంప్ద మన ఐశేర్ాం. మనం 

ప్శువులను పోషించుకోవడానికి గోవరి్న గిర గడాిని ఇసోత ంది. ఈ కొండమీద మన ప్శువులు మేస్త నాియి. మన కంితకి కనప్డి మనకి ప్ర త్తరోజూ 

గడాి యిస్త నిది గోవరి్న గిర. మీర్వమో కంితకి కనప్డని ఇందుర నికి యజాం చేసాత నంటునాిరు. మీరు యజామును కంితకి కనప్డే గోవరి్న గిరగి 

చేయాలి. అందుకని ఇందర యాగం వదాు. మనం గోవరి్నగిరకి యాగం చేదాాము’ అనాిడు.  

కృష్యు ని మాట్లకు నందుడు ఆశిర్ాపోయి ‘నీవు చప్పత నిది నిజమే. కానీ ఏదయినా యాగం చేసేత  దానికి ఋషి పోర కిమైెన ఒక కలాము 

ఉంటుంది కదా! కానీ నీవు గోవరి్న గిర యాగం అంటునాివు. దానికి పూజ ఎల్ప చేయాలో నీకు తెలుసా?” అని అడిగాడు. కృష్యు డు దానికి 

‘ఇందర యాగమునకు ఏమేమి సరుకులు తెచేివ్యరో ఆ సరుకులనే తీస్కువచిి పూర్ేం ఏ ప్దారి్ములను వండించారో వ్యితని ఈ 

యాగమునకు కూడా వండించండి. కానీ పూర్ేం వీితననిిితని ప్టుట కువెళ్ళీ ‘ఓం ఇందార య సాేహా’ అని అగిిహోతర ంలో వేసేవ్యరు. ఇప్పడు 

నేను చప్పాన యాగంలో ఇవనీి తీస్కువచిి ముందు బ్రర హమణులను కూరోిపెితట  ముందుగా వ్యరకీ మధ్రర్ప్దారి్ములను పెడతారు. వ్యరు 

త్తంటారు. మిగిలిన ప్దారి్ం బ్రర హమణోచిాష్ట ము అవుతుంది. అది మనలను ర్కిిస్త ంది. అందుకని ఆ మిగిలిన ప్దారి్మును మనందర్ం 

అర్మరకలు లేకుండా త్తనేసాత ము. ఆ తరువ్యత కుకకలు మొదలయిన వ్యితని ప్పలిచి వ్యట్నిిితకి కూడా పెడతాము. ఆ తరువ్యత మన 

ప్శువులనిిితకీ మంచి గడాి, జనప్కట్ట లు ఇవనీి పెడతాము. అవి వ్యితని త్తంటాయి. అవి వ్యితని త్తని తరువ్యత వండిన ప్దారి్మును 

కొనిి కడవల ోిత ప్కకన పెడతాము.ప్పలు  ప్పచుిక, మేక కుకక గోప్కాంతలు, గోపాలురు, నేను మీరు అని ఏమీ చూస్కోకుండా 

లేగదూడలో సహా అందర్ం గోవరి్న గిరకి ప్ర దకిిణం చేదాాము’ అనాిడు. అప్పడు నందాదులు ఇదేదో చాల్ప బ్రగుంది అయితే అల్ప 

చేదాాము అనాిరు. అనుకునిటేు  చేసి గిరకి ప్ర దకిిణం చేయడానికి కిందికి వచిి గోవరి్న గిరకి నమసాకర్ం చేసూత  ప్ర దకిిణం చేస్త నాిరు. 

వెనకాతల పెదాపెదా ఆవులు, దూడలు, ఎదాులు అనీి ప్ర దకిిణం చేస్త నాియి. కృష్యు డు గోపాల బ్రలురలో ఒకడిగా ప్ర దకిిణం చేస్త నాిడు. 

కానీ తానే గోవరి్న గిరమీద ఉని గోవరి్నుడిగా కనప్డుతునాిడు.  

ఈ చప్పాళ్ళీ ఇందుర నికి వినప్డాాయి. బృందావనంలో ఏమి జరుగుతునిదని సేవకులను ప్ర శిించాడు. అప్పడు భటులు ‘అయాా, మీరు 

కోప్ం తెచుికోనంటే ఒక మాట్ చప్పతాము. ప్ర త్త ఏడాది గోపాలురు వ్యనలు ప్డాలని మీకు పెదా యాగం చేసూత  ఉంటారు. ఈ ఏడాది నుంచి 

వ్యళ్ళీ ఈవర తమును మార్విశారు. మీకు చయాడంలేదు. వ్యళీందరూ గోవరి్నగిరకి చేస్త నాిరు. వ్యళీకి ఆ గోవరి్న గిరయే ప్శువులు 

త్తనడానికి గడాి ఇసోత ందట్. అందుకని వ్యరు గోవరి్న గిరకే యాగం చేస్త నాిరు’ అని చపాాడు. వ్యర మాట్లు వినేసరకి ఇందుర నికి ఎకకడలేని 

కోప్ం వచిింది. ‘నాకు యాగం చేయవదాని చప్పాన వ్యడవడు?గోపాల బ్రలురు పెరుగు నెయిా, తాగి వీళీకి కొవుే ప్ితట ంది. నేను ఒకనాడు 

ప్ర్ేతములకు ఉండే రకకలను నా వజ్ఞర యుధ్ంో తెగనరకాను. అటువంిత వజ్ఞర యుధ్మును ఆయుధ్ముగా కలిగిన వ్యడిని. ననుి 

ప్పర్ందరుడు అని ప్పలుసాత రు. కృష్యు డు చప్ాడం వ్యళ్ళీ వినడం ఆయన ఏమయినా ఋషియా లేక దేవుడా? వీళీ సంగత్త చపాత ను 

చూడండి’ అని మేఘమండలము నంతితనీ ప్పలిచి వీళ్ళీ వరి్ం కురయడం వలన వచిిన ఐశేర్ామదముో ననుి మర్చిపోయారు. కాబితట  

మీరు వెంట్నే వెళ్ళీ బృందావనం అంతా చీకిత అయిపోయేట్టుు గా కంమేయండి. ప్పడుగులు కురప్పంచండి. మెరుప్పలు మెరప్పంచండి. ఆ 

దెబబలకు గోవులు చచిిపోవ్యలి. జనులు చచిిపోవ్యలి. భూమికి, ఆకాశమునకు తేడా తెలియకూడదు. అంతంత వడగళ్ళీ ప్డాలి. ఏనుగు 

తొండములంత ల్పవు ధార్లు ప్డిపోవ్యలి. భూమి అంటా జలంో నిండిపోవ్యలి. పార ణులు అనీి అందులో కొటుట కు పోవ్యలి. నేను 

వజ్ఞర యుధ్మును ప్టుట కుని ఐర్దవతమును ఎకిక వెనకాతల వసాత ను.మీరు వెళీండి’ అనాిడు.  

ఇకకడ గోప్కులు గిరప్ర దకిిణం పూరిచేస్కొని వచాిరు. ఆవులు దూడలు ఇంకా ఇంితకి వెళీలేదు. ఈలోగానే బృందావనం అంతా 

గాఢంధ్కార్ం అయిపయింది. ఇంతకుముందు ఎనిడూ వినని రీత్తలో ప్పడుగులు ప్డిపోతునాియి. ఆకాశం అంతా మెరుప్పలు ఆ 



మెరుప్పలలో వచేి కాంత్తని అకకడి గోవులు, ఎదాులు దూడలు తటుట కోలేక పోతునాియి. అవి ఎకకడివకకడ కూలబడిపోయాయి. ఇప్పడు 

గోప్కులు కృష్ఠు , నీవు ర్కిించాలి, మిగిలిన పార ణాలు అనీి మర్ణించక ముందే కాపాడు’ అనాిరు. ప్ర్మాతమ ఒకక క్షణం ఆలోచించలేదు. 

కృష్యు డు అకకడ వుని గోవరి్న ప్ర్ేతమును అవలీలగా, అమాంతం పైెకి ఎత్తత  తన చిితకిన వేలు మీద ప్టుట కునాిడు. చిరునవుే 

నవుేతూ, ఏమీ కష్ట ప్డకుండా ఒక పెదా గొడుగును ప్ితట నటుు  ఆ మహా శైెలమును ప్టుట కునాిడు. ఆవులు, దూడలు, ఎదాులు, గోప్కాంతలు, 

గోప్కులు, గోపాల బ్రలురు అందరూ ఆ గోవరి్న గిర కిందకు వచేిశారు. కృష్యు డు హాయిగా నవుేతూ ఆ గోవరి్న గిరని ఎత్తత  ప్టుట కునాిడు. 

అందరూ దానికింద నిలబడాారు. ఆయన ప్టుట కుని గోవరి్నగిర అనబడే గొడుగుకి సాకిాతుత  శీరమనాిర్దయణుని చిితకిన వేలు కర్ర . ఆయన 

భుజ మూప్పర్మే దానికి ఉని వంప్ప త్తరగిన మూప్ప. దానికి అనిివైెప్పల నుండి జ్ఞలువ్యరుతుని నీిత దార్లో ముతాములో కితట న 

అలంకార్ములు. దానికింద నిలబడి ‘మమమలిి ఇందుర డు ఏమి చేసాత డ’ని నవుేతుని గోప్కాంతల నోళు లోంచి వస్త ని కాంతులు అకకడ 

ప్ితట న ర్తిదీప్ములు. ర్తి నీర్దజనములు. ఆయన వ్యరని ఏడుర్దతుర లు ఏడు ప్గళ్ళీ ఏడేళీ వయస్లో తన చూప్పలో 

పోషించాడు.  

కృష్యు డు గోవరి్న ప్ర్ేతమును ప్టుట కుని అల్ప నిలబడితే కొంతమంది ప్ర్ేతము కిర ందకు ర్దవడానికి భయప్డాారు. అప్పడు కృష్యు డు  

బ్రలుం డీతుఁడు; కొండ దొడాది; మహాభార్ంబు సైెరంప్ుఁగాుఁ 

జ్ఞలండో; యని దీని కిర ంద నిలువన్ శంకింప్ుఁగాబోల; దీ 

శైెల్పంభోనిధి జంతు సంయుత ధ్ర్దచకర ంబు పైెుఁబడా నా 

కేలల్పు డదు; బంధ్రల్పర్! నిలుుఁ డీ కిర ందం బర మోదంబునన్!! 

‘వీడు చినిప్పల్పు డు పెదా గోవరి్న గిరని ప్టుట కునాిడు.ఏమో తొందర్ప్డి కిర ందకు వెళ్ళతే ప్పలు వ్యడు కొండను వదిలేసేత  ప్ర మాదం వస్త ందేమోనని 

బయట్ నిలబడతార్వమో! ననుి నమమండి. ఈ సమసత  బర హామండములు వచిి ఈ గోవరి్న గిర మీద ప్డిపోయినా సర్వ ఈ కొండ కదలదు. 

మీకు ర్క్ష. నేను చప్పత నాిను. వచిి ఈ కొండ కిర ంద చేర్ండి. మిమమలిి నేను ర్కిిసాత ను’ అనాిడు. అందరూ వచిి కొండ కిర ంద చేర్దరు. అల్ప 

ఏడురోజులు మీనాకిీతతత ేంో పోషించాడు.  

ఆ తర్దేత ఇందుర డు చూశాడు. కృష్యు డు గోవరి్న గిరని ఎత్తత  ప్టుట కునాిడు. వరి్మును, ఉరుములను, ప్పడుగులను ఆప్పంచివేశాడు. వరి్ం 

ఆగిపోయింది. ఇందుర డికి అనుమానం వచిింది. ఇంత చిని ప్పల్పు డేమిిత, గోవరి్న గిర ఎతత డమేమిిత? దానిని ఏడు ర్దతుర లు, ఏడు ప్గళ్ళీ 

ప్టుట కుని ఉండడం, ఏమిిత? వీళీందరూ వెళ్ళీ దానికిర ంద చేర్డమేమిిత? ఇది నిజమా? లేకపోతె ఆ ప్పల్పు డి రూప్ంలో ప్ర్బర హమము 

ఉనాిడా? అని అనుమానించాడు. ఇప్పాడు తన ప్దవి ఎగిరపోతుంది అని భయప్డాాడు. గోవరి్న గిర వదాకు వచిి చూసేసరకి ఒకకసారకి 

మహానుభావుడయిన ప్ర్మాతమ దర్శనం ఇచాిడు. ఇచేిసరకి ఇందుర డు ‘ననుి కని తండీర ! ప్ర్బర హమమా పర్పాటు అయిపయింది. 

మహానుభావ్య, అహంకార్మునకు పోయాను. నా అహంకార్మును తీసివేయడానికి గోవరి్నోదిర్ణము చేశావని గురించలేకపోయాను. ఈశేర్ద, 

క్షమించు’ అనాిడు. అప్పడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ ‘సర్వ, నీ తప్పాను నీవు అంగీకరంచావు కాబితట  నీవు ఇందర ప్దవిలోనే ఉండు, కానీ అంతిత 

వ్యడినని ఆహంకరంచకు. నీపైెన వునివ్యడు, నీయందు అంతర్దామిగా ఉనివ్యడు నీకు అధికార్ం యిసేత  నీవు వరి్ం కురప్పంచావు. తప్ా నీ 

అంత నీకుగా ఈ అధికార్ం లేదు. నేను యిచాిను కాబితట  నీవు దానిని పందగలిగావు అని గురిుపెటుట కో’ అనాిడు. ఒక ఆశిర్ాకర్మయిన 

సంఘట్న జరగింది. కామధేనువు సేర్గ లోకం నుండి ప్రుగుప్రుగున వచిి ఈశేర్ద నోరువుని మనుష్యాలు కష్ట ం వసేత  ఎకకడయినా 

దాకుకంటారు. కానీ మా ఆవులు, ఎదాులు దూడలు నోరులేని జీవములు. వ్యితని బయట్ కటేట సాత రు. కానీ నీవు జగదభరి్వు, జగనాిథుడవు, 

విశేేశేరుడవు, మా కష్ట ం నీకు తెలుస్. అందుకని ఈవేళ గోవులను కాపాడావు. కాబితట  నినుి ‘గోవిందా’ అని ప్పలుసూత  ‘నీకు నమసాకర్ం 

చేస్త నాిను’ అంది.  

ఐర్దవతం ప్రుగుప్రుగున వెళ్ళీ ఆకాశగంగలో వునాి నీళీను బంగారు కలశములలో తెచిి అభిషేకం చేసింది. కామధేనువు యిచిిన 

అవుపాలో దేవేందుర డు సేహసాత ములో కలశాములో కృష్యు డికి అభిషేకం చేశాడు. దేవతలు నాట్ాం చేశారు. అప్ార్సలు నృతాం 

చేశారు. ప్పష్ావృషిట  కురసింది. భగవ్యనుడు గోవిందుడు అయాాడు. ఎవర్యినా ఏడు ర్దతుర లు, ఏడు ప్గళ్ళీ మాతర మే బర తుకుతారు. 



అందుకని బర త్తకి ఉనినాిళ్ళీ కష్ట ం లేకుండా ఉండాలంటే గోవింద నామమును ఆశరయించి తీర్దలి. ఈ గోవినానామము ఎంత 

గొప్ాతనమును వహించినది అంటే ఇప్ాితకీ వేంకటాచలంలో శేష్ఠదిర  శిఖ్ర్ం మీద వెలసిన సాేమి గోవిందనామంో ప్ర త్తధ్ేనించి పోతూ, 

ప్దామవతీ దేవిని వక్షుఃసిలంలో పెటుట కొని కారుణా మూరియై ప్దమపీఠం మీద నిలబడి మనకి దర్శన ఇస్త నాిడు. 

\ 

శీర కృష్యు ని ర్దసలీల: 

ర్దసలీల్ప ఘట్ట ము వినింత మాతర ం చేత మన పాప్ములనిిితని దహించగల శకిి కలిగినది. ర్దసలీలను సామానామయిన సిాయిలో విని, 

మనస్ాను ప్రశుదింగా వుంచుకొని అది ఈశేరుని లీల అని వినింత మాతర ం చేత గొప్ా ఫలితమును ఇస్త ంది. దాని లోప్ల ఉండే 

అసలయిన ర్హసామును తెలుస్కునేందుకు ప్ర యతిం చేసేత  అది ఒక దివ్యాత్తదివామయిన లీల. అంతకని గొప్ాలీల సృషిట లో ఉండదు. 

కాని ర్దసలీల అనేసరకి కృష్యు డు చాల్పమంది కాంతలో భోగము అనుభవించుట్ అని అనుకుంటారు. దాని ఉదాేశము అది కాదు.  

శర్తాకలములో పౌర్ు మి వచిింది. మంచి వెనెిలో కూడిన ర్దత్తర . ఆ ర్దత్తర  కృష్ు  భగవ్యనుడు యమునా నదీ సైెకతమునందు ఒడాున నిలబడి 

ఆయన వేణునాదం చేశారు. ఆవేణువు మీద ఒక గొప్ా మోహనగీతము నొకదానిని ఆల్పప్న చేశారు. అకకడ అనేకమంది గోపాలురు 

ఉనాిరు. గోప్కాంతలు ఉనాిరు. వ్యళీలో కొంతమంది పాలు తీయడానికి దూడలను విడిచి పెడుతునాిరు. మరకొంతమంది పాలు 

ప్పతుకుతునాిరు. మరకొంతమంది ప్పత్తకిన పాలను అగిిహోతర ం మీద పెడుతునాిరు. వేర్చక యింట్లు  చలు  చేసే ప్ర యతిం చేస్త నాిరు. 

అల్ప ఒకొకకక ఇంట్లు  ఒకొకకక ప్ని జరుగుోంది. ఈలోగా కృష్ు  భగవ్యనుడు ఊడిన ఆ వంశీర్వము వినబడింది. వంశీర్వం వినప్డగానే 

ఇకకడే మనస్ాలో కృష్ు  భగవ్యనుని దర్శనం చేసి, ఇంత గొప్ా వంశీర్వమును చేస్త ని ఆ మోహనర్దగము ప్లుకుతుని రూప్మును 

చిత్తర ంచుకుని గాఢలింగనము చేస్కుని ఆ మైెమర్ప్పచే ప్ర్వశులై యికకడే కొందరు గోప్కాంతలు శరీర్మును వదిలిపెటేట శారు. 

మరకొంతమంది భరి్లు అడాుప్డుతునాి, మామలు అడాుప్డుతునాి కృష్యు డిో ర్దసలీల చేయాలని ఆయనో ఆనందం 

అనుభవించాలని వీళీనందరనీ ోసేసి కృష్యు డు ఎకకడ ర్దగాల్పప్న చేస్త నాిడో అకకడికి ప్రుగెతుత కుంటూ వెళ్ళీపోయారు. కృష్యు డు 

వీర్ందరనీ చూస్ వేళకాని వేళలో ప్ర్ ప్పరుష్యడి దగగ ర్కు స్త్త రలు ప్రుగెటుట కు వసేత  మానం మర్దాదలు మంట్ కలిసిపోవ్య? ఈ ర్దత్తర వేళ మీరు 

ఎందుకు వచాిరు?” అని అడిగాడు. వ్యరు కనుిలవెంట్ నీరు కారుసూత  ‘కృష్ఠు , మేము ర్దవడానికి కార్ణం నీకు తెలుస్. ఇకకడవర్కు 



వచిిన తరువ్యత నీవలన స్ఖ్మును పందాలని మేము వసేత  ఎందుకు వచాిరు అని అడుగుతావ్య?” అని అడిగారు.  

ఈవిష్యం వినేసరకి ప్రీకిితుత కు ఆశిర్ాం వేసింది. కొనిి సందేహములు కలిగాయి. కృష్యు ని అడగట్మేమిిత? భగవ్యనుడు ఈ ప్నులు 

చేయవచుినా? ధ్ర్మమును ఆవిష్కరంచవలసిన వ్యడు, ధ్ర్మమును సిాప్పంచవలసిన వ్యడు ప్ర్కాంతలయందు ఇటువంిత మోహబుదిిని 

జనింప్చేయవచుినా?’ అని శుకమహరిని అడిగాడు. అప్పడు శుకబర హమ ‘ప్రీకిితూత , నీవు తొందర్ ప్డకు. ర్దసలీలను జ్ఞగర తత గా వినే 

ప్ర యతిం చయిా. దానిని నీవు తెలుస్కుంటావు’ అనాిరు.  

ర్దసలీల ఈశేరుని లీల. ఈశేరుడు చేసే ప్నియందు యుకిాయుకిములను విచారంచే అధికార్ం మనకు ఉండదు. ఆయన జగతారభువు. 

ఆయన జగతుత నందు ఏది చేసినా అడిగ్వ అధికార్ం, దానిని గురంచి విమర్శ చేసే అధికార్ం మనకి లేదు. శుకుడు కూడా యిదే మాట్ 

చపాాడు. యమునానది ఒడాునే వేణువును ఎందుకు ఊదాలి? సూరుానికి ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు ఉనాిరు. కొడుకు యముడు, 

కూతురు యమునా. యమునా ప్ర వహించి వెళ్ళీపోయే కాలము సేరూప్ము. కాలము ప్ర వహించి వెళ్ళీపోతునిప్పాడు ఉనాిము అని ఈ 

శరీర్మును చూప్పంచిన జీవులు ప్డిపోతూ ఉంటారు. ఎంతమంది ప్డిపోతుంటారో ఎవేరకీ తెలియదు. ఆ లకకపెట్ట  గలిగిన వ్యడు 

ప్ర ప్ంచమునందు ఎవేడూ ఉండడు. అది ఒకక ఈశేరుడికే తెలుస్త ంది. ఎందుకనగా ఆయనే కాల సేరూప్మయి ఉనాిడు. యమున 

కాలప్ర వ్యహమునకు గురిు. ఎప్పాడు ఆయన తన నిరే్వతుకమయిన కృప్ో కొంతమందిని ఉదిరంచాలని అనుకునాిరు. భావన యందు 

ఎల్ప పెటుట కునాి సర్వ వస్త వు అటువంితది. ఆయన యందు భకిిో గుండలోు  గూడు కటుట కుని వ్యళ్ీవరో వ్యళీని ఆయన ఉదిరంచాలని 

అనుకునాిరు. దీనినే ఈశేర్ సంకలాము అంటారు. ఇల్ప ఎందుకు ఈశేరుడు సంకలిాంచాలి? అల్ప సంకలిాంచడమును ‘నిరే్వతుక కృప్’ 

అని శాసత రము ప్రర్చకంది. శర్తాకలములో ఎందుకు ఊదాలి అంటే శర్తాకలములో ఆకాశములో మబుబలు ఉండవు. ఆకాశమంతా నిర్మలంగా 

తెలు ిత వెనెిలో కూడి ఉంటుంది. అల్పగ్వ జీవి అంతర్మునందు ర్జోగుణము, తమోగుణము బ్రగా తగిగ పోయి సతత ేగుణ ప్ర కాశముో 

ఉంటాయి. అటువంిత సతత ే గుణ ప్ర కాశముో ఉని మనస్ాలు ఏవి వునాియో, ఏవి నిర్ంతర్మూ కృష్ఠు నుభావన చేస్త నాియో అవి ఈ 

వేణునాదమును విని ప్రుగెట్ట గలవు.శబాము అందరకీ వినప్డుతుంది. ఆ శబాము ఉతెత జతము చేయవలసి వసేత  అది స్త్త ర ప్పరుష్యలనందరనీ 

చేస్త ంది తప్ా కేవలము స్త్త రలను మాతర మే ఉతేత జతులను చేయడమో, కేవలము ప్పరుష్యలను ఉతేత జతులను చేయడమో, ఉండదు. మర 

కృష్యు ని వేణుగానము కేవలము గోప్కాంతలను మాతర మే ఎందుకు ఉతేత జతులను చేసింది? వ్యళు కు కేవలము ఉనిది కామోదేర కమే అయితే 

వేణునాదము విని తరువ్యత మాతర మే కామోదేర కముో ఎందుకు ప్రుగెతాత లి? వేర్చక సందర్భములో ప్రుగెతత వచుి కదా! కామాతుర్త 

కలిగిన వ్యడు అందునా ప్ర్ ప్పరుష్ సంగమము కోరుతుని స్త్త ర గుప్త ంగా వావహరస్త ంది తప్ా తన భరి్ ఎదురువసేత  రో సి అవతలపార్వసి 

నేను ప్రుగెడతాను అని ప్రుగెడుతుందా? అది సాధ్ామయే విష్యం కాదు. కానీ యికకడ కొనిి వేలమంది గోప్కాంతలు 

ప్రుగెడుతునాిరు. మర గోపాలురు ప్రుగెతత ర్ద?వ్యరని అడాుకోర్ద? అల్ప ర్దసలీలలో ఎందుకు జరుగుతుంది? ఈ ప్ర శిలనిింితకీ 

సమాధానం కావ్యలంటే మనం వేణునాదమును వింటే గోప్కాంతలకు ఏమయినదో తెలుస్కోవ్యలి. వేణు నాదమును వింటే గోప్కాంతలకు 

‘అనంగవరి్నము” అయినది అని చపాారు. అనంగవరి్నము అనే మాట్ను వ్యడి వ్యాస్ల వ్యరు మనందర మీద సమోమహనాసత రమును 

వేశారు. కృష్యు డు వేయలేదు. ఆయన వేశారు. అనంగుడు అనగా శరీర్ము లేనివ్యడు - మనమథుడు. మనమథవరి్నం జరగినది అంటే లోప్ల 

కామోదేర కము కలిగినది. ఇది బ్రహాారి్ము. ర్దసలీల అనే శీరికను దృషిట లో పెటుట కుని తీస్కుంటే ‘అనంగ’ అనగా శరీర్ము కానిది అనగా ఆతమ. 

అనగా ఇప్పడు అనంగవరి్నము అనగా ఆతమవరి్నము. జీవి ఆతామభిముఖుడయినాడు. ఈశేరుని ప్పలుప్పనకు ఎవడు యోగుాడో వ్యడికి 

అందినది.  

ఆోమనుమఖులు అయాారు అని గోప్కాంతలకు మాతర మే చప్పతారు. ప్పరుష్యలకు ఎందుకు చప్ారు? ప్ర ప్ంచమునందు మనం అందర్ం 

కూడా బ్రహాంలో భార్ాభరి్ అంటాం. కానీ శాసత రమునందు మాతర ము భార్ా భరి్ ఉండరు. ప్పరుష్యడు ఒకకడే ఉంటాడు. ఆయనే ప్ర్మాతమ. 

కాబితట  ప్ర ప్ంచంలో ప్ర్మాతమ ఒకకడు మాతర మే ప్పరుష్యడు. మిగిలిన వ్యరు అందరూ స్త్త రలే. అందరకీ ఒకడే భరి్. జగదభరి్. ఆయనే 

ప్ర్మాతమ. అందరూ ఆయననే పందాలి.  

ప్త్తం విశేశాాతేమశేర్గుం శాశేతగుం శివమచుాతం’ 



వ్యడు విశేేశేరుడు లేదా నార్దయణుడు. ఏ ప్రరు పెితట  ప్పలిచినా అభాంతర్ం లేదు. అటువంిత వ్యడిని పందాలి. కాబితట  ఇప్పడు స్త్త రయా 

ప్పరుష్యడా? ప్పరుష్యడిని పందాలి కాబితట  స్త్త రగా చపాత రు. ప్ర్మాతమ ప్పరుష్యనిగా ఉనాిడు. మార్ని వ్యడు. మారుతునిది శరీర్ము. 

మారుతుని శరీర్మునందు మీరు ఉండి మార్ని తతత ేమయిన భగవంతుడిని అందుకోవ్యలి. ఇది ఎవరకో లోప్ల ప్ర చోదనం అవుతుంది అల్ప 

ఎవరకీ ప్ర చోదనం అయిందో వ్యరకి కృష్ు  ప్ర్మాతమ వేణునాదము వినప్డింది. అనగా వ్యరకి అనంగవరి్నం అయినది. పైెకి కథ కామోదేర కము 

కలిగినటుు  ఉంటుంది. వ్యళ్ళీ అడుగుతునిది కామమా లేక మోక్షమా? వ్యరు మోక్షమును అడుగుతునాిరు. వీర్ందరూ ఆతమ స్ఖ్మును 

అభిలషిస్త నాిరు. ఆతామనందమును వ్యకుక చేత చప్ాడం కుదర్దు. కాబితట  దీనిని మధ్రర్భకిిో చపాాలి. మధ్రర్భకిిని నాయిక 

నాయకుల వలన చప్పతారు. జీవ బర హై్మకా సిదిిని ప్రర యస్త్ ప్పర యుల సమాగమముగా చపాత రు. అందుకే జీవ బర హై్మకా సిదిియే కళాాణం. 

మధ్రర్ భకిిని ఆధార్ంగా తీస్కొని ర్దసలీలను వరు స్త నాిరు. ఇకకడ వ్యాస్ల వ్యరు మహాప్పరుష్యల సిిత్తని చూప్పస్త నాిరు. పైెకి కథ 

గోప్పకలు ఒళ్ళీ తెలియని కామంో ప్ర వరిస్త ని జ్ఞరణుల కథల్ప ఉంటుంది ర్దసలీల. మీకు అంతే అరి్ం అయినటుు గా మాటాు డితే 

భగవంతుడి ప్ట్ు  భాగవతుల ప్ట్ు , ముకి ప్పరుష్యల ప్ట్ు  భయంకర్ అప్ర్దధ్ము చేశార్నిమాట్. కాబితట  ర్దసలీల గురంచి తెలిసేత  

మాటాు డాలి. తెలియకపోతే ఊరుకోవ్యలి. అంతేకాని అందులోని ప్ర్మారి్ం గర హించలేకపోతే దాని జోలికి వెళీకూడదు.  

ఇప్పడు గోప్పకలు కృష్ు  ప్ర్మాతమ వదాకు వచిి ఆయన పాదములు ప్టుట కొని అనాిరు. “ఎవరు నీ పాదములు ప్టుట కునుత నాిరో వ్యళు కి 

సంసార్ం భయం పోోంది” అనాిరు. అప్పడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ అనాిరు – ‘అల్ప మీరు ర్దనూ కూడదు. ననుి అడుగనూ కూడదు. 

ఇంతర్దత్తర  వేళ నేను వంశీర్వము చేసేత  మీరు మీరు ప్రుగెటుట కు వహిి నాో స్ఖ్ము అభిలషించి నాో ఉంటానంటునాిరు. అది చాల్ప 

తప్పా. మీరు అందరూ యింితకి వెళ్ళీపోవ్యలి” అనాిరు. వ్యళ్ళీ అనాిరు “ఎనోి జనమల తరువ్యత మేము చేసిన తప్స్ా ప్ండితే 

ఈశేర్ద, నీ పాదముల దగగ ర్కు చేరుకునాిము. మమమలి త్తరగి వెళ్ళీపమమంటావ్య? వ్యళ్ళీ లౌకికమయిన ప్తులు. అది సంసార్మునకు 

హేతువు. మాకు అది వదాు. మేము జగతాత్తవయిన నినుి చేర్దలని వచాిము. అందుకని మాకు సంసార్ము వదాు. మేము త్తరగి 

వెళీడానికి నీ దగగ ర్కు ర్దలేదు. మాకు త్తరగి ర్దవలసిన అవసర్ం లేని మోక్ష ప్దవినీయవలసినది” అని అనాిరు. 

వ్యళీ మాట్లకు ప్ర్మాతమ పీర త్త చందాడు. వెళీడం ఒక ఎతుత . వెళ్ళీ నిలబడడం ఒక ఎతుత . దీనికి చాల్ప తేడా ఉంటుంది. ర్దసలీల పైెకి 

అనేకమంది గోప్కాంతలు కృష్యు డు కలిసి ఆడుతునిటుు  కనప్డుతుంది. అది నిజం కడు. సంకేత్తస్త నాిరు. అల్ప ఆడడంలో బర హామనందమును 

వ్యరు అనుభవిస్త నాిరు. మేఘము మీద మెరుప్పలు ఎల్ప ఉంటాయో అల్ప వ్యళీందరూ కలిసి కృష్యు డిో ఆడుతునాిరు.  

అంగనామంగనామంతర్వ మాధ్వో మాధ్వం మాధ్వం చాంతర్వణాంగనా ||  

ఇతథి మాకలిాతే మండలేమధ్గుః సంజగౌ వేణునా దేవకీ నందనుః || 

గోప్పక గోప్పక మధ్ాలో కృష్యు డు. కృష్యు డు కృష్యు డు మధ్ాలో గోప్పక. ఎంతమందయినా ఏకకాలమునందు మోక్షమును పందుతారు. 

ఇంతమందిో కలిసి కృష్యు డు ర్దసకీర డ ఆడుతునాిడు. మోక్షమును పందుతుని వ్యరని చూసి ఇనిి జనమల తరువ్యత ఈశేరునిో 

ఐకామవుతునాిర్ని దేవతలంతా పంగిపోతునాిరు. దేవతలు ఈ శరీర్ంలోనే ఉంటారు. ఒకొకక్క అవయవం దగగ ర్ ఒకొకకక దేవత 

ఉంటాడు. లోప్ల ఉని భావ ప్ర్ంప్ర్లనీి అణిగి పోయి, వ్యసనలనీి అణిగి పోయి, కేవలము తాను ఆతమసేరూప్పగా నిలబడిపోయి, 

ఇందిర యములనీి ప్నిచేయడం మానివేసి, సమాదియండు లోప్ల వుని జోాత్త సేరూప్మేదో అదే తానుగా ఉండిపోతాడు. అల్ప 

ఉండిపోయినప్పడు జీవి అప్రమితమయిన ఆనందమును పందేసాత డు. ఆ ఆనందము చేత ఈ శార్వర్ము పోషింప్బడుతుంది. ఇప్పాడు త్తనడం 

కాని, తార గడం కానీ ఉండవు. ఆ ఆనందము ఈ శరీర్మును కాపాడుతూ ఉండడం వలన బర త్తకి ఉంటాడు. అల్ప ఆనందమగుిడయిపోయి 

ఉండిపోతాడు. అల్ప ఉండిపోయిన సమాధి సిిత్తని వర్ు న చేస్త నాిరు. ఇది గోప్కాంతలు కృష్యు డిో కలిసి అనుభవించిన ర్దసలీల. 

యమున ఒడాున ర్దసలీల జరగింది. వ్యళు కి ప్ితట న చమట్ను పోగొట్ట దానికి వ్యళ్ళీ పందుతుని ఆనందములో శరీర్మునకు ప్ితట న బడలికను 

తీర్ిడానికి యమునానది నుండి చలు ిత గాలులు వీచాయి. ఆ చలు ిత గాలులచేత వ్యరు బహిరుమఖులయాారు. ‘నేను ఆత్మ దర్శనమును 

పందాను’ అని ప్ర త్త గోప్పకా అనుకుంది. ఆతమ దర్శనమును పందిన తరువ్యత మళ్ళీ ఈ ‘నేను ఎకకడి నుండి వచిింది” ఆతమగా ఉనాిను 

అనాలి. నేను అనుకుంటే మర్ల జరుగు మెటుు  ఎకికనటేు  లకక. అప్పాడు వ్యర్ందూ మేము అందర్మూ కృష్యు నిో ఆనందమును 



అనుభవిస్త నాిము అనాిరు. వ్యరు అల్ప అనీ అనడంోనే కృష్యు డు అదృశాం అయిపోయాడు. అనగా వ్యరు తప్స్ాలో కూరుినిప్పాడు 

సమాధిసిిత్త యందు కుదురుకోవడం కుదర్డం లేదు. ఇప్పడు వీళీకి కృష్యు డు కావ్యలి. ఎకకడ ఉనాిడని మనుష్యాలను అడగడం లేదు 

వీళ్ళీ. ర్కర్కాల చట్ు  దగగ ర్కు వెళ్ళీ నీవు చూశావ్య? అని అడుగుతునాిరు.  

నలు ని వ్యడు ప్దమ నయనంబుల వ్యడు కృపా ర్సంబు పైె  

జలు డు వ్యడు మౌళ్ళ ప్రసరాత ప్పంఛము వ్యడు నవుే ర్ద  

జలు డు మోము వ్యడొకడు చలేల మానధ్నంబు దోచనో  

మలిు య ల్పర్! మీ పదల మాటున లేడు గదమమ! చప్ార్వ!! 

వీళీందరూ మలు  పదలను అడుగుతునాిరు. నలు గా ఉంటాడు, చకకిత నవుే నవుేతుంటాడు. ప్దమముల వంిత కనుిలు ఉనివ్యడు, 

నెమలి ప్పంఛము ధ్రంచిన వ్యడు, ఆయన అసఖ లిత బర హమచర్ామును నిరూప్పంచడానికే నెమలి ఈకను పెటుట కుంటాడు. సృషిట  మొతత ం మీద 

స్త్త రప్పరుష్యల సంభోగం లేకుండా ప్పలు లను కనే ఏకైక పార ణి నెమలి. దానికి భౌత్తకమైెన సంప్ర్కం లేదు. ఇదే ర్దసలీల. అందుకే కృష్యు డు నెమలి 

ఈకను ధ్రసాత డు. కృష్యు డు ఆడవ్యర్ందరో కలిసి జుల్పయిగా త్తరగిన వ్యడు కాదు. ఆయన ప్ర్బర హమయై జీవ బర హై్మకా సిదిిని 

యిస్త నాిడు. అప్పాడు వ్యళీందరూ కృష్ు  ప్ర్మాతమ అనుగర హమును పందారు. జలకీర డలు ఆడారు. దానిని ర్దసలీల అని ప్పలుసాత రు. 

ర్దసలీల అనేది ధాానము చేత తెలుస్కోవలసిన ర్హసాము. నీవు ఎంత చప్పానా నాకు అరి్ం కావడం లేదు. ఇల్ప ప్ర్కాంతలో కలిసి 

కృష్యు డు ఎల్ప ఆడినాడు?” అని ప్రీకిితుత  ప్లుమారుు  శుకమహరిని ప్ర శిిసాత డు. అప్పడు శుకుడు “ఈశేరుడి లీల లోప్ల ఉండే జా్ఞనమును 

నీవు అందుకోలేని సిిత్త ఆయినే ఒక విష్యమును నీవు జా్ఞప్కం పెటుట కో. అగిిహోతర మును తీస్కువెళ్ళీ శవం మీద పెితట నట్ు యితే అది 

శవమును కాలేిస్త ంది. శవమును కాలిిన అగిిహోతర ం మళ్ళీ వెళ్ళీ ఎకకడయినా తలసాినం చేస్త ందా? చయాదు. శవమును కాలిిన 

అగిిహోతర మునకు అప్వితర త లేదు. అగిిహోతర ం నీకు వంట్ చేసి పెితట ంది. అందువలన అగిిహోతర మునకు ప్పణాం ర్దలేదు. యజాంలో 

అగిిహోతర ం ఉంది. మీరు సాేహా అంటూ హవిస్ాను దేవతలకు యిచాిరు. అందువలన అగిిహోతర మునకు గొప్ాతనం ఏమీ ర్దలేదు. 

శవమును కాలిినా అగిిహోతర మునకు అప్వితర త లేదు. ఏ ప్నులు చేసినా అగిి మాతర ం అగిిగానే నిలబడుతుంది. వస్త సంప్ర్కం అగిికి 

లేదు. కృష్యు ని కూడా అల నీవు భావించగలిగితే ర్దసలీల నీకు ఏమి యిబబంది?” అని అడిగాడు. ఆ సిాయిలో నువుే ఆలోచించు. కృష్యు డు 

అనగా అగిిహోతర ము. కాబితట  ఎవరని ఉదిరంచాలని అనుకునాిడో వ్యరని అల్ప ఉదిరంచాడు. ఈశేరునికి ఏ సంప్ర్కము లేదు. అందుకే 

నెమలి ఈక పెటుట కునాిడు. అగిిహోతర మైె ఉనాిడు. నీ కంితకి అగిిహోతర ం ప్వితర త పాడవకుండా కనప్డుోంది. కృష్యు డి విష్యంలో నీకు 

అల్ప ఎందుకు కనప్డదు? కనప్డకపోతే అది నీ దృషిట దోష్ం తప్ా కృష్ు  దోష్ం కాదు. నీవు అల్ప విను. అప్పాడ్ ర్దసలీల నినుి ఉదిరస్త ంది” 

అని చపాాడు. కాబితట  ఆ ర్దసలీల అంత ప్ర్మ పావనమయిన ఘట్ట ం. ర్దసలీల పూరి్యిపోయిన ప్పమమట్ కృష్ు  ప్ర్మాతమ మర్ల 

బృందావనం చేరుకుంటాడు. 



 

అకూర రుడు బృందావనముకు ఏతెంచుట్  

అకకడ కంస్డు కృష్యు డు ఎకకడ పెరుగుతునాిడోనని చాల్ప ఆందోళనలో ఉనాిడు. ఈలోగా కంస్డు మర్ణించవలసిన సమయం 

ఆసనిమైెనదని తెలుస్కుని నార్దుడు వచిి ‘కంసా, ఇనాిళీ నుండి నినుి చంప్రవ్యడు ఎకకడ ఉనాిడని కదా నువుే చూస్త నాివు? 

నేను చప్రాస్త నాిను. నినుి చంప్రవ్యడు వస్దేవుని కడుప్పనే ప్పటాట డు. ఈ వస్దేవుడే కార్దగార్ము తలుప్పలు తెరుచుకుంటే కృష్యు ని 

యమునానదిని దాితంచి నందవర జంలో నందుని దగగ ర్ ప్డుకోబటాట డు. ఇతని కొడుకే నినుి చంప్రవ్యడు అష్ట మ గర్భంలో ప్పటాట డు’ అని 

చపాాడు. అనగాణ్య ‘ముందు ఆ వస్దేవుని చంప్రసాత ను అని కత్తత  తీశాడు కంస్డు. అప్పడు నార్దుడు ‘ఇప్పాడు నువుే వస్దేవుణిు  చంప్రసేత  నీ 

మృతుావు పోదు. ఎందుకు దేవకీ వస్దేవులను చంప్డం’ అనాిడు. అప్పడు కంస్డు దేవకీ వస్దేవులను తెచిి చర్సాలలో బంధించమని 

ఆజా ఇచాిడు. వ్యరదారనీ తీస్కువచిి చర్సాలలో బంధించారు. తరువ్యత నార్దుడు ఒకమాట్ చపాాడు ‘నీవు బంధ్రవులందర చేత 

ఎందుకు దేేషింప్బడుతునాివో అందుకు సంబంధించిన నీ జనమర్హసాం చపాత ను విను’ అనాిడు.  

ఈవిశాయమును మీరు చాల్ప జ్ఞగర తత గా గమనించాలి. చాల్పమంది ‘మావంశంలో ఒక మహా ప్పరుష్యడు ప్పటాట లండీ’ అంటూ ఉంటారు. 

మహాప్పరుష్యడు ప్పటాట లని అనుకునివ్యడు. కావలసిన రీత్తలో నడవడిని కలిగి ఉండాలి. నార్దుడు ఈ ర్హసామును కంస్డిో 

చప్పత నాిడు. నీవ్యరు నీకు శతుర వులు. ఎందుకో చపాత ను విను. నీ తలిు  మహాప్త్తవర త. ఆమె ఒకనాిత సాయంకాలం ప్పష్ావ్యితకయందు 

విహరసోత ంది. ఆవిడకి భరిుర సమాగమ కాంక్ష కలిగింది. దర విళ్ళడు అనబడే గంధ్రుేడు ఇతరుల మనస్ాలను కనిపెట్ట  గలిగిన వ్యడు ఆ 

సమయంలో అదృశా రూప్ంలో త్తరుగుతునాిడు. వ్యనికి ఇతరుల మనస్ా తెలుస్. నీతలిు  మనస్ాను గర హించాడు. ఉగర సేనుడి రూప్ంలో 

వచాిడు. ఆ వచిిన వ్యడు తన భరి్ కాడేమోనని ఆవిడకి అనుమానం వచిింది. ఉతత ర్క్షణం వ్యడు తన నిజసేరూప్ంో నిలబడాాడు. ఆవిడ 



ఆగర హించింది. అప్పడు వ్యడు ‘ఇది అలోమ సంప్ర్కము. ఈ అలోమ విధానంలో నేను గంధ్రుేడను, నీవు మనుష్ాకాంతవు. గంధ్రుేలు 

మనుష్ా కాంతలో స్ఖ్ము అనుభవించవచుి. దానివలన చాల్ప తేజస్ా కలిగిన కుమారుడు జనిమసాత డు. నేను నీకు ఒక గొప్ా వర్ం 

ఇస్త నాిను. నీకు గొప్ా ప్ర్దకర మము కలిగిన వ్యడు బుదిి కలిగిన వ్యడు అయిన కుమారుడు జనిమసాత డు’ అని యింకా ఏదో 

చప్ాబోతునాిడు. అప్పడు ఆవిడ ‘ప్ర్మ దుర్దమరుగ డా నా మనస్ాలో భరిుర సమాగమ కాంక్ష తెలుస్కుని నా భరి్రూప్ంలో వచిి నా 

పాత్తవర తాం చడకుండా నాకు కొడుకును ఇసాత వ్య? నువుే ఎనిి మాట్లు చప్పానా వెయిా మంది స్ప్పతుర లు కలిగ్వ కనాి స్త్త రకి శీలమే గొప్ా. 

నీవు యిటువంిత దుర్దమర్గ మయిన ప్ని చేశావు కనుక’ అని అంటూ దర విళ్ళడిని శప్పంచబోయింది. తనని శప్పస్త ందేమోనని వ్యడు 

గజగజల్పడుతూ నిలబడాాడు. అప్పడు ఆమె ‘నీ వలన నాకు ప్పట్ట బోవు కొడుకు దుర్దమరుగ డు అగుగాక! ఋష్యలను దేేషించుగాక! ప్ర్మ 

కిర్దతకుడు అగుగాక! వ్యనిని ప్దికాలముల పాటు ర్దక్షస్నిగా చప్పాకొనెదరు గాక’ అంది. అప్పడు వీడు తానుకూడా శాప్పసేత నే ఆవిడ సంోష్ 

ప్డుతుందని ‘అతడు తనవ్యర చేత తాను దేేషింప్బడుగాక’ అని అనాిడు. అందుకని నీవ్యర చేత నీవు దేేషింప్బడతావు. నీతలిు  నీవు 

ప్పట్ట గానే వర్ం ఇసూత నే శప్పంచింది. దర విళ్ళడు కూడా శప్పంచాడు. అందుకే నీ బర తుకు ఇల్ప అయిపయింది. అందుకే నీవ్యరు అనివ్యరు నినుి 

దేేషిసాత రు’ అనాిడు.  

నార్దుడు అల్ప అనగానే కంస్డు తన బంధ్రవులనందరనీ తెచిి కార్దగార్ంలో ప్డేశాడు. ‘వీళీందరూ ననుి చంప్రవ్యళ్ళీ, వీళీని నేను 

చంప్రసాత ను’ అని అకూర రుని ప్పలిచాడు. ‘అకూర ర్ద నీకు తెలుస్ నేను బర తకాలి అనుకుంటునాిను. కృష్యు డు ననుి చంపాలని 

అనుకుంటునాిడు. అందుకని నీవు వెంట్నే బృందావనం వెళ్ళీ కృష్యు డిని తీస్కుర్ద. నీ మేనమామ కంస్డు ధ్నుర్దాగం చేస్త నాిడు. 

చూడడానికి నీవు బయలాేర ర్దవలసింది అని ఆహాేనించి తీస్కుర్ద. ధ్నుర్దాగం మిష్ పెితట  ఆ ప్పలు వ్యడు మధ్రర్ద నగర్ంలోకి ర్దగానే 

ఏదోర్కంగా చంప్రసాత ను. మన దగగ ర్ కువలయాపీడము అనే ఏనుగు ఉంది. ఆ ఏనుగుో తొకికంచేసాత ను. చాణూర్ ముషిట కులనే యిదారు 

మలుు లు ఉనాిరు. వ్యళీో మలు యుదిం పెితట  చంప్పంచేసాత ను. ఒకవేళ తప్పాకుంటే నేను చంప్రసాత ను. కాబితట  బంగలేదు. ఎల్పగయినా సర్వ 

మామయాా ప్పలుస్త నాిడని తీస్కుర్ద’ అనాిడు. అకూర రుడు కృష్యు డి దగగ ర్కు బయలుదేరుతునాిడు. 

మదుర్దనగర్ంలో కంస్ని ర్దజాంలో ఉంటుని అకూర రుడికి కృష్యు డి మీద యింత భకిి ఎల్ప ఏర్ాడింది? అకూర రుని తలిు దండుర లు గాందిని, 

శేఫలుకడు. గాందిని తండిర గారకి ఒక కోరక ఉండేది. తన ప్పలు ల కడుప్పన ఒక మహాప్పరుష్యడు జనిమంచాలని ఆయన కోరుకునే వ్యడు. 

ఆయన ఒక వర తం చేశాడు. ఆ వర తంలో మూడువందల అర్వైె అయిదురోజులు ‘ప్ర త్తరోజూ నేను ఒక ఆవును దానం చేసాత ను’ అని మూడువందల 

అర్వైె అయిదు రోజులు దానం చేశాడు. ఆడప్పలు  తండిర  ప్ర త్తరోజూ ఒక ఆవు చోప్పన సంవతార్ం పాటు దానం చేశాడు. ఆ దానం చేసిన ఫలితం 

చేత ఆయన కుమారి అయిన గాందినికి అకూర రుడు జనిమంచాడు. ఈ అకూర రుడు జనమతుః విశేష్ముగా కృష్ు  భకిి కలిగినవ్యడు. ముందుతర్ం 

కాక ఆ ముందుతర్ం వ్యళ్ళీ చేసిన గోదాన ఫలితం నుండి యిటువంిత మహాప్పరుష్యడు ప్పటాట డు. అకూర రుని వంిత మహాప్పరుష్యని వలన ఆ 

వంశం తరసోత ంది. ప్పటుట కచేత యింతభకిి గతంలో చేసిన ప్పణా వలన వచిింది. కాబితట  ప్ర యతిపూర్ేకంగా మనిషి ప్పణామును చేసి తీర్దలి. 

అల్ప చేసేత  ఉదిరంచగలిగిన మహాప్పరుష్యడు ఆ వంశంలో జనిమసాత డు అని మనకు అకూర రుని జీవితం తెలియజేస్త ంది.  

అకూర రుడు ఏమి నా అదృష్ట ం అని పంగిపోతూ బలర్దమకృష్యు లను తీస్కుర్దవడానికి వెళాీడు. అందుకే నమసాకర్మునకు అకూర రుని 

చప్పతారు. అల్ప వెళ్తత  ఒకసార భూమిమీదకి చూశాడు. అకకడ దివార్వఖ్లో కూడిన చినిిచినిి పాదముదర లు కనిప్పంచాయి. అనగా 

ఆలమందో కృష్యు డు అటుగా వెళ్ళీ ఉంటాడని భావించాడు. ఆయన కృష్యు డు నడిచిన భూమి మీద తాను ర్థం మీద వెళీడమా! అనుకోని 

ఒకకసార ర్థమును ఆపాడు. ఒళీంతా ఆనందముో పంగిపోయింది. కనుిలవెంట్ భాష్ాదార్దలు కారుతుండగా సేర్ు దండము ర్థము 

నుండి కిందప్డిపోతే ఎల్ప ప్డిపోతుందో అల్ప ర్థమునుండి కిర ందప్డిపోయాడు. తన సాేమి నడిచిన చోట్ తాను కిర ంద ప్డాాను అనుకుని 

దోర్వు శాడు. ఆ ధూళ్ళ అంతా ఒంితమీద పోసేస్కుని నందుడు ఉండే యింిత దగగ ర్కు వెళాీడు. 

ఆవుల మందలో ఒక ఆవు పదుగు దగగ ర్ కూరుిని అంతటా వ్యాప్పత  చందినా నార్దయణ తతత ేము నందుని యింట్లు  పాలు ప్పతుకుోంది. 

‘ర్దశీభూతమైెన ప్ర్బర హమమును నా మాంస నేతర ములో చూస్త నాిను. నా జనమ ధ్నామయిపోయింది’ అనుకుని వెళ్ళీ కృష్యు డికి 

బలర్దముడికి నమసకరంచి మానవ జనమ ఎత్తత నందుకు మీ యిదారని చూసి ధ్నాత చందాను’ అనాిడు.బలర్దముడు అకూర రుడిని గబగబ్ర 



తీస్కువెళ్ళీ ఉచితాసనం మీద కూరోిపెటాట రు. కాళ్ళీ కడిగి ఆ నీళీని తనపైె చలుు కునాిడు. అర్ఘ ాం ఇచాిడు. పాదాం ఇచాిడు. మంచి 

భోజనం పెటాట డు. మధ్రప్ర్కం ఇచాిడు. ఒక గోవును దానం చేశాడు. తాంబూలం ఇచాిడు. బలర్దమకృష్యు లు వచిి అకూర రుని ప్ర కకన 

కూరుినాిరు. భకిికి ఈశేరుడు ఎంత వశుడు అవుతాడో చూడండి! అకూర ర్ద, మధ్రర్లో అందరు కుశలమా అని అడగబుదిి వేయలేదు. 

ప్ర భువు ధూరిుడయిన చోట్ కిేమం ఎకకడ ఉంటుంది? కంస్డు ప్రపాలిస్త ండగా మధ్రర్లో ప్ర జలు కిేమంగా ఎల్ప ఉంటారు? ఏ ప్నిమీద 

మీరు యింత దూర్ము వచిినారో చప్ావలసినది’ అనాిరు.  

అప్పడు అకూర రుడు ‘మహానుభావ్య, మీకు తెలియని విష్యం కాదు. కంస్డు ధ్నుర్దాగము అనే మిష్ో మలు యుదిములను ఏర్దాటు 

చేశాడు. మేనలుు ళ్ళీ కాబితట  మిమమలిి ఆహాేనిస్త నాిడు. కానీ అంతర్మునందు కోరక వేరు. మీ యిదారని చంప్డం కోసం మధ్రర్ 

ప్పలుస్త నాిడు. దానికి ననుి నియోగించాడు. మీ శకిి సామరి్దాలు నాకు తెలుస్. మీరు దీప్ముల వంిత వ్యరు. మీమీద ప్డిన మిడతలు 

కాలిపోతాయి. కాబితట  ఈ రీత్తగా నయినా మిమమలిి సేవించుకుందామని నేను వచాిను’ అనాిడు. వెంట్నే కృష్ు  ప్ర్మాతమ అకకడ వుని 

పెదాలను ప్పలిచి ‘మీ అందరూ కూడా పాలు, వెని మొదలయిన భాండములను సిదిం చేయండి. ర్వప్ిత రోజు ఉదయం నేను బలర్దముడిో 

కలిసి అకూర రుడిో మధ్రర్ద నగర్మునకు వెడతాము. కంసమామ మమమలిి యాగమునకు ప్పలిచాడు. వెడతాము’ అనాిరు. ఈవ్యరి్ 

బృందావనంలో గుప్పామంది. కృష్యు నిో గోప్కాంతలు విప్రీతమయిన అనుబంధ్ం పెంచుకునాిరు. ఇప్పడు వ్యర్ందర కోప్ం అకూర రుడి 

మీదకు మళ్ళీంది. ఇతని ప్రరు అకూర రుడా! ఇతని ప్రరు కూర రుడు. అని కృష్యు ని ర్థమునకు ఆడాుప్డాారు. దామోదర్ద! గోవిందా! కేశవ్య! 

నువుే వెళీడానికి వీలులేదు. నినుి మేము విడిచిపెితట  ఉండలేము. నీవు వెళ్ళీపోతే పార ణములు లేని శరీర్ములుల్ప ప్డిపోతాము’ 

అనాిరు.  

ప్ర్మాతమ వ్యళీో మాటాు డలేదు. ‘వ్యళీని ప్ర కకకి తొలగమనండి ఇది నా ఆజా. నేను మధ్రర్కు బయలాేరుతునాిను’ అనాిడు. ప్కకకి 

తొలిగారు. ర్థము వెళ్ళీపోోంది. పాప్ం యశోదాదేవి దుుఃఖ్మునకు అంతేలేదు. ప్ర త్తక్షణం ఆ కృష్యు డిని తలుచుకోవడం తప్ా అసలు 

ఆవిడకి జీవితమే లేదు. అంత ప్రర మించిన తలిు . అకకడ కంస్ని వలన ఏ ప్ర మాదము వస్త ందోనని ఆమె బంగపెటుట కుని ఉంది. దూర్ంగా ర్థం 

వెళ్ళీపోయి ఆ ధూళ్ళ ర్వగుతుండగా ప్తాకం కనిప్పంచినంతసేప్ప ఉండి త్తరగి యిళీకు వచేిశారు. అల వెళ్ళతుండగా అకూర రుడు ఒక 

చితర మయిన ప్ని చేశాడు. ర్థమును యమునా నది ఒడాున ఆప్ప ‘ఒకకసార సాినం చేసి సంధాావందనం చేస్కుని వసాత ను కృష్ఠు ’ అనాిడు. 

చేస్కుర్దవయాా అనాిరు. ఆయన నీిత దగగ ర్కు వెళ్ళీ ప్ర ణవమును జప్పంచి ఒకసార ఆ యమునా నది వంక కళ్ళీ విప్పా చూశాడు. 

యమునా నది నీితమీద బలర్దమ కృష్యు లు కనప్డాారు. ఆశిర్ాప్డాాడు. ఇదేమిిత, ర్థం మీద నుండి దిగి నీితమీద నిలబడాారు అని మళ్ళీ 

వెనకిక త్తరగి చూశాడు. ర్థంలోనే కనప్డాారు. అల్ప కనప్డడం ఈశేరుని దివాశకిి అనుకుని యమునానదీ సాినం చేదాామని మునకవేశాడు. 

ఎవేరకీ ఇవేని దర్శనము ప్ర్మాతమ అకూర రునికి యిచాిడు. అంతేకాకుండా అకూర రుడు యమునలో మునిగ్వట్ప్ాితకి సనక సనందనాది 

మహరిులు మొదలగువ్యరు అందరూ సోత తర ం చేస్త ండగా కిీర్సాగర్ము నందు ఆదిశేష్యని మీద అలవోకగా ప్వళ్ళంచిన ఆదితతత ేమయిన 

ఆదినార్దయణుని దర్శనమును పందాడు. అప్పడు అకూర రుడు ప్ర్మాతమను అదుభతమయిన సోత తర ం చేశాడు.  

మనం అటువంిత మూరినే త్తరుప్త్తలోని గోవింద ర్దజసాేమి వ్యర ఆలయంలో దర్శనం చేసాత ము. గోవిందర్దజసాేమి పెదా పాముచుట్ట  మీద 

తలవెనుక పెదా సొల పెటుట కొని ప్డుకుని ఉంటాడు. నాభికమలము నందు చతురుమఖ్ బర హమగారు, కాళీ దగగ ర్ శీర దేవి, భూదేవి, 

మధ్రకైట్భుల్పనే ర్దక్షస్లో సహా మనకి దర్శనం యిసాత రు. ఆయన పట్ట మీద అడాంగా తులసిమాలలు వేర ల్పడదీయబడి వుండగా కనుిలు 

మూస్కుని నిదిర సూత  ఉనిటుు గా మనకు దర్శనం యిసాత డు. అప్పడు మనము అకూర రుని మనస్లో తలుచుకుని అకూర రుడు దరశంచిన 

శీరమనాిర్దయణ తతత ేము యికకడ కనప్డుోందని గోవింద ర్దజసాేమిని దరశంచవచుి. అటువంిత దర్శనమును పంది అకూర రుడు 

సాయంకాలం చీకిత ప్డుతుండగా బలర్దమకృష్యు లో కలిసి మధ్రర్ద నగర్మును చేరుకునాిడు. కృష్యు డిని తన యింితకి వచిి ఆనాిత 

ర్దత్తర  విడిది చేయవలసినదని కోర్దడు. అప్పడు కృష్యు డు నేను యిప్పాడు ర్దనుల్ ర్దక్షస సంహార్ము పూరి్యిపోయి కంస్ని సంహరంచిన 

తరువ్యత యోగామయిన కాలమునందు వచిిి నీయింట్ నేను తప్ాకుండా ఆత్తతామును స్త్ేకరసాత ను’ అని మాట్ యిచిి 

బలర్దమకృష్యు లు ఊరబయట్ ప్డుకునాిరు. మరునాిత ఉదయం మధ్రర్ద నగర్ ప్ర వేశం చేశారు. 



 

బలర్దమకృష్యు లు చేసిన గొప్ా చేషిట తములను తెలిసికొనివ్యరైన మధ్రర్ద నగర్ వ్యస్లు మేడలమీద నిలబడి వ్యరని చూస్త నాిరు. ఎంో 

ఆనందముగా బలర్దమ కృష్యు లు మధ్రర్ద నగర్ం ర్దజవీధిలో వేడుతునాిరు. కంస్డికి బట్ట లు ఉత్తకే చాకలి వ్యడు ప్టుట బట్ట లనీి ఉత్తకి 

మూట్ను కటుట కొని తలమీద పెటుట కుని వెళ్ళీపోతునాిడు. కృష్యు డు అతనిని ప్పలిచి ‘మేము నంద మహార్దజుగార బ్ధడాలము. మాకు కూడా 

ఒక ప్టుట ప్ంచ ఇవుే. కటుట కుంటాము’ అనాిడు. అప్పడు చాకలి కృష్యు డుో చాల్ప పగరుతనంో మాటాు డాడు. ‘ఈవిష్యం మా 

కంసమహార్దజు గారకే తెలిసేత  ఎంత ఆగర హం వస్త ందో తెలుసా? పార ణములు ఉగగ డించేసాత డు. మీకు పెరుగులు, నేతులు తార గి బ్రగా కొవుే 

ప్ితట ంది. ఇవి సాకిాతుత  కంసమహార్దజు గారు కటుట కొనే ప్ంచలు. ఇవి మీకు కావలసి వచేియా! వెరర  మాట్లు మాటాు డకండి’ అనాిడు. వ్యని 

మాట్లు విని కృష్యు డు బలర్దముని వంక చూసి ‘అనియాా, ఇంక ఈ ప్పరర  మార్దు’ అని ప్పడికిలి బ్ధగించి ఆ చాకలి వ్యని నెత్తత మీద ఒక 

గుదాు గుదాాడు. వ్యడు తలబదాలై చచిిపోయాడు. 

కృష్యు డు ర్జకుడిని ఎందుకు చంపాడో మనం తెలుస్కోవ్యలి. చాకలి వ్యణి ప్పరర  ఇప్ాితది కాదు. అది తేర తాయుగం నాిత ప్పరర . అప్పాడు 

స్త్తాదేవి మీద నిందవేశాడు. ఆ ప్పరర  స్త్తా ప్రతాాగమునకు కార్ణమయిన ప్పరర . ఈ ప్పరర  ఎప్ాితకయినా మారుతుందేమోనని ఈశేరుడు 

అవకాశం ఇసూత నే ఉనాిడు. ఈ జనమలోనయినా ఒకక మంచి మాట్ మాటాు డతాడేమో అనుగర హిదాామని చూశాడు. ఒకొకకకడు అవకాశం 

వచిినా అహంకార్ముో నాశనం అయిపోతాడు. ఎకకడ అల్ప మాటాు డాలో తెలియక నోితమాట్ వలన చడిపోతాడు. పగరుగా 

మాటాు డాడు. చచిి ఊరుకునాిడు. ఈశేరుని క్షమా గుణమును, మనిషి తెంప్రతనమును ఈ ర్జకుని మర్ణము మనకు ఆవిష్కరస్త ంది. 

బట్ట లు ఉతకగలిగాడు కానీ తన మనస్ాను ఉతుకోకలేకపోయాడు.  

అది దాిత వెళాీరు. మరోచోట్ వృదిుడయిన సాలవ్యడు ఒకడు ప్ంచలు నేస్త నాిడు. ఆయన బలర్దమకృష్యు లకు ఎదురువచిి తీస్కు 



వెళ్ళీ ‘ఇవి నేను కంస్ని కోసం నేస్త ని మెతత ిత ప్ంచలు. మహానుభావ్య, మీరీప్ంచ కటుట కుని కనప్డితే ఎంో బ్రవుంటారు. కాబితట  ఈ ప్ంచ 

కటుట కోవలసింది’ అనాిడు. కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఆ ప్ంచ కటుట కొని సాలవ్యనికి ఇహమునందుని సమసత  ఐశేర్ామును యిచిి అంతామునందు 

అతనికి సారూప్ాము యిచిి తన దగగ ర్ కూరోిపెటుట కొనగలిగిన ఐశేర్ామును కటాకిించాడు. 

స్దాముడు అనబడే మాల్పకారుడు ఉనాిడు. ఆ మాల్పకారుడి దగగ ర్కు వెళాీరు. ఆయన కంస్నికి ప్పష్ామాలలు కడుతూ ఉంటాడు. ఆ 

మాల్పకారుడు వీరకి ఎదురువచిి లోప్లికి తీస్కువెళ్ళీ కూరోిపెితట  అర్ఘ ా పాదాాదులను ఇచాిడు ‘కృష్ఠు , నా జనమ ధ్నామయింది. ఏమి 

అదృష్ట ం! మీరదారూ ఇవ్యళ నా దగగ ర్కు విచేిశారు. దయచేసి నేను యిస్త ని ఈ ప్పష్ామాలను అలంకార్ం చేస్కొనవలసింది’ అని 

ప్పష్ామాలలు ఇచాిడు. అప్పడు ప్ర్మాతమ పంగిపోయి నీకు ఏమి కావ్యలో అడుగు ఇచేిసాత ను’ అనాిడు. ఆనాడు మాల్పకారుడు మనం 

అందర్ం పూజలో చప్ావలసిన దానిని అడిగాడు. 

నీ పాదకమల సేవయు, నీ పాదార్ికుల ోడి నెయామును నితాం  

తాపార్భూత దయయును, దాప్స మందార్! నాకు దయసేయ గదే!! 

కేవలం బర త్తకేయడం కాదు తండీర ! ప్ర త్తక్షణం నీ పాదకమలముల సేవ నేను చేస్కోగలగాలి. ఎవరవరు నీ పాదములు ప్ితట  పూజచేసే 

మహాభకిులు ఉనాిరో వ్యళీో నాకు సేిహము కావ్యలి. ఏ ప్దారి్ము చూసినా అది ఈశేరుడే అని నేను భావించి ప్రర మించగలగాలి. దానికి 

ఎలు లేదు. పూర్ిమైె ఉండాలి. ఈశేర్ద, నాకు అటువంిత భకిిని ప్ర సాదించవలసినది’ అని అడిగాడు. అప్పడు కృష్యు డు పంగిపోయి ఆ 

మాల్పకారుడికి ఆలింగన సౌఖ్ామునిచాిడు. 

తదనంతర్ము ఆ ప్ర దేశమును దాిత ముందుకు వెడుతునాిడు. వెడుతుంటే ఒక కుబజ  ఎదురువచిింది. ఇవి అనీి దశమ సకందములో 

గొప్ా ర్హసాములు. ఇవి మనం తెలుస్కోవలసిన ఘట్ట ములు. ఎదురువచిిన కుబజ  త్తర వకర . గూని వలన ఆమెకు శరీర్ంలో మూడు వంకర్లు 

ఉనాియి. ఆవిడ ఎదురుచూసోత ంది. కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఆవిడ వంకచూశారు. కుబజ  అందంగా ఉండదు కదా! ఆవిడ కృష్యు ని వంక చూసి  

అయాా! ననుి కుబజ  అంటారు. ఊళ్ళీ వ్యళీందరూ త్తర వకర  అని ప్పలుసాత రు. నీవు చూసేత  చాల్ప అందంగా ఉనాివు. నీకు దృషిట  తీతల్ప నీ 

ఎదురుగుండా నేను నిలబడాాను. నేను గంధ్ప్ప చకకలమీద గంధ్ం తీసూత  ఉంటాను. ప్రమళ దర వాములు సిదిం చేసాత ను. వ్యితని కంస 

మహార్దజుకి ప్టుట కు వెడతాను. ఆయన వ్యితని తన ఒంితకి ర్దస్కుంటాడు. అసలు అందం అంటే ఏమిట్ల ఇవ్యళ నీలో చూశాను. నీవు ఈ 

గంధ్మును ర్దస్కుంటే ఈ గంధ్మునకు అందం వస్త ంది. ఈశేర్ద, కొదాిగా ఈ గంధ్ం ర్దస్కుంటావ్య!’ అంది. కుబజ  కొదాిపాిత గంధ్ము 

యిచిినందుకు ఈశేరుడు ఆమెకు ఎవేరకీ దొర్కనని విచితర మయిన సౌఖ్ామును ఇచాిడు. కుబజ  పాదమును తన కుడి పాదముో 

తొకేకడు. తన చేత్త రండు వేళీను కుబజ  గడాం కిర ంద పెితట  పైెకి ఎతాత డు. అల్ప ఎతేత సరకి కుబజ  మూడు వంకర్లు పోయాయి. ఆమె 

అందమయిన సౌందర్ార్దశి అయిపయింది.  

ఇళ్ళీ లేని వ్యళీని పూర్ేం పాంథులు అనేవ్యరు. అల్పంిత వ్యర్ందరూ పూర్ేం సైెర్ంధిర  యింట్లు  వుండేవ్యరు. సైెర్ంధిర  ప్పరుష్యలు అడగడమే 

తడవు వ్యరకి కావలసిన సౌఖ్ామును కూడా కటాకిిస్త ంది. కుబజ  సౌందర్ా ర్దశి అయిపోగానే ‘నేను సైెర్ంధిర ని, నాకు యింత సౌందర్ామును 

ఇచాివు. నీవు ఒకసార మా యింితకి వచిి నేను యిచేి ఆనందమును అనుభవించి అని ఆయన మీద వునాి ఉతత రీయమును ప్టుట కొని 

ల్పగింది. అప్పడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ తప్ాకుండా నేను మీ యింితకి వసాత ను. కాని యిప్పాడు కాదు. కంస సంహార్ము అయిన తరువ్యత వసాత ను’ 

అనాిడు. ఇది మనకు చితర ంగా ోస్త ంది. త్తర వకర కు కృష్ు  దర్శనం అయిన తరువ్యత ఆయన పాదంో ోకాకక కూడా ఆమెలో యిటువంిత 

వ్యంఛ ఉండిపోయిందా అనిప్పస్త ంది. మీరు భాగవతమును చాల్ప జ్ఞగర తత గా అరి్ం చేస్కోవ్యలి. త్తర వకర ం అంటే మనస్లో ఒకమాట్, శరీర్ంో 

ఒకిత చేయడం, నోితో ఒకిత చప్ాడం. మూడింితయందు మూడు వంకరుు . ఈ మూడు వంకరుు  తీసివేయడమే కుబజ  తనమును 

తీసివేయడం. అవి పోయి ఏకతేం వచేిసిందంటే ఈశేర్ సార్శ కలిగిన వ్యడు ఎప్పాడూ ఈశేర్ సేవే కావ్యలని అడుగుతాడు. ఆ సేవకి 

వేళాపాళా ఉండదు. త్తర వకర కు తన వంకరుు  పోగానే ఆవిడ ఈశేరుని కైకర్ాము అడుగుోంది. అందుకు తన యింితకి ర్మమంట్లంది. ప్ర్మాతమ 

కంసవధ్ అయిన తరువ్యత వసాత నంటునాిడు. అనగా అజా్ఞన సంహార్ం పూరి్యిపోవ్యలి. అందుకని అప్పాడు వసాత నని మాట్ యిచాిడు. 

తప్ా ఆమెయందు మీరు దోష్మును ప్ట్ట కూడదు. ఆయన ఒక చితర మయిన మాట్ అనాిడు ‘నేను పాంథుడను’ అనాిడు. పాంథుడు అనగా 



ఇలుు  లేనివ్యడు. ఆతమకి యిలు మిిత? అది అంతటా ప్రవ్యాప్త మైె ఉంటుంది. కానీ అది అప్పాడప్పాడు ఇంట్లు కి వచిి ఉంటూ ఉంటుంది. 

అందుకని అది శరీర్ంలోకి వచిి వెళ్ళీపోతూ ఉంటుంది.  

ఈ మాట్లు చప్పా ఇంకా కొదాి ముందుకు వెళాీడు. ధ్నుర్దాగం జరగ్వ చోటును అడిగి తెలుస్కునాిడు. ఆయాగం జరగ్వచోట్ ఒక పెదా 

ధ్నుస్ా నిలబట్ట బడి ఉంది. కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఆ ధ్నుస్ాను తీస్కొని సంధించారు. అది రండుగా విరగిపోయింది. ఆ ధ్నుస్ా రండు 

ముకకలను బలర్దమ కృష్యు లు చే తో  ప్టుట కుని అకకడ వునాి కంస్ని సైెనామునంతితనీ సంహార్ం చేసి ముందుకు వెడుతుంటే కంస్ని 

గుండలు అదిరపోయాయి. ఇక కృష్యు డు తనను చంప్పవేసాత డని భావించాడు. కువలయా పీడము అనే పెదా ఏనుగు ఒకిత కంస్ని వదా ఉంది. ఆ 

ఏనుగును కృష్యు ని మీదకి ోలించాడు. కృష్యు డు మర్ణించేల్ప దానిన్ కృష్యు ని మీదకి ోలవలసిందని మావిత వ్యనికి చపాాడు. అకకడ ఉని 

దాేర్పాలకుడు మావిత కలిసి కృష్యు ని మీదికి ఆ ఏనుగును నడిప్పంచారు. అప్పాడు ఆ ఏనుగు వచిి ఆయనను గితట గా చుటుట చుితట ంది. 

అప్పాడు కృష్యు డు దాని తొండములో నుండి జ్ఞరపోయి నాలుగు కాళీ మధ్ాలో దూర్దడు. అది తన రండు కాళీ మధ్ాలో తొండం పెితట  

కృష్ు  ప్ర్మాతమ కోసం వెతుకుోంది. ఆయన దొర్కకుండా వెనక కాళీ మధ్ానుండి బయట్కు వచిి దాని ోక ప్టుట కొని దానిని నూరు 

ధ్నుస్ాల దూర్ం వెనకిక ఈడేిశారు.సమసత  బర హామండములను తన బోజజ యండు ఉంచుకుని వ్యడికి దికుకమాలిన ఏనుగును ల్పగడం పెదా 

కష్ట మా! గిర్గిర్ త్తర ప్పా విసిర్వశాడు. అప్పడు మావిత వ్యడు ప్రుగెతుత కు వెళ్ళీ ఆ ఏనుగును మరంత ప్ర చోదనం చేశాడు. 

యుదింలో అనిిితకనాి అతాంత ప్ర మాదకర్మయినది ఏనుగు. గుఱ్ఱ ము తనమీద కూరుిని వీరుడిని తీస్కుని ప్రుగెడుతుంది. కానీ 

యుదిమునకు తీస్కు వెళ్ళు ముందు ఏనుగుకు నలు మందు పెడతారు. దానికింకా అసాలు ఒళ్ళీ తెలియదు. ఒళ్ళీ తెలియని సిిత్తలో ఏనుగు 

నడుసూత  శతుర  సంహార్ం చేస్త ంది. ఏనుగు వెళ్ళీపోతూ దానికి అడాు వచిిన వ్యళీని తొండముో ల్పగి కింద ప్డేసి కాళీో తొకుకకుంటూ 

వెళ్ళీపోతుంది. అది తొకుకతుంటే చచిిపోతారు. తొండము పెితట  కొడితే చచిిపోతారు. దంతము పెితట  పడిసేత  చచిిపోతారు. అది ఎవడి 

మీదయినా ప్డితే చచిిపోతారు. కాబితట  ఏనుగు అల్ప యుదిం చేయగలదు. అటువంిత ఏనుగును కృష్యు ని మీదికి ప్పరగొల్పాడు. అది 

చినిికృష్యు ని మీదికి ప్రుగెటుట కు వసోత ంది. కృష్యు డు ఒకకసార తనకాలిో దాని కాలు తొకేకట్ప్ాితకీ ఆ ఏనుగు మొరోర  అని ఘంకరసూత  

వంగింది. అల్ప వంగ్వసరకి కృష్యు డు దాని రండు దంతములు ఊడబరకేశాడు. అర్చే తో  దాని కుంభసిలం మీద ఒక దెబబ కొటాట రు. దాని 

కళీలోు ంచి నోట్లు ంచి నెతుత రు కకుకతూ కింద ప్డిపోయింది. అది కింద ప్డిపోయిన తరువ్యత దాని దంతములను పెితట  అకకడ వుని యితర్ 

వీరులను మావ్యితని సంహరంచాడు. కృష్యు డు లోప్లికి వెళ్ళీట్ప్పాడు ఆ ఏనుగు దంతములు రండింితని భుజముల మీద వేస్కునాిడు.  

మార్గ శీరి్ మాసంలో మనవ్యళ్ళీ త్తరుపాావైెని చదువుతుంటారు. అందులో నీల్పదేవికి మంచం చేయించవలసి వసేత  కువలయా పీడము నుంచి 

ల్పగ్వసిన దంతముల ోటే ఆయన ఆవిడకు మంచమును చేయించాడు. ఏనుగుకు కువలయా పీడము అనే ప్రరు చాల్ప ఆశిర్ాంగా 

ఉంటుంది. ‘కు’ అంటే భూమి. ‘వలయము’ అంటే భూమండలము. కువలయా పీడము అనగా భూమండలమును పీడించునది అని అరి్ము. 

ప్ృథివీ వికార్మయిన మనము పూజ చేదాామని భూమి మీద వుండి కూరుిందామని అనుకుంటే ముందు మనలని దేహాతామభిమానము 

అడాుతుంది. ఈ శరీర్ అహంకార్మే మనలను పాడుచేసేస్త ంది. ‘అమోమ, ఈవేళ అంతసేప్ప కూరోివ్యల్ప’ అంటుంది. కువలయా పీడము 

అనేది దేహమునకు సంబంధించిన అహంకార్ము. శాసత రములో దీనిని ‘అని వికార్ము’ అని ప్పలుసాత రు. అని వికార్ము అంటే ఈ ప్ృథివిలో 

ప్ండినవి ఎనోి త్తనేశావు. వ్యితననిిితని త్తనడం వలన యింత శరీర్ం తయార్యింది. ఈ అని వికార్మయిన శరీర్ం ఏమవుతుంది? 

ఇందులో వుని ర్కిము భూమిలోకి యింకిపోతుంది. యిందులో వుని మాంసము కాలిపోతుంది. లేదా ప్పరుగులు త్తనేసాత యి. శరీర్ం ప్ృథివిలో 

కలిసిపోతుంది. వెంటుర కలు మాతర ం వెళ్ళీ చట్ు  మొదళీ ను ప్టుట కుంటాయి. ఈపాిత శరీర్మును చూస్కుని మనం ఎంో పగరుో 

ప్ర వరిసాత ము. రచిిపోతూ ఉంటాము. అహంకార్ంో ప్ర వరించి లేనిపోని పాప్ములను మూట్ కటుట కుంటూ ఉంటారు. ఎందుకు వచిిన భార ంత్త! 

కాబితట  దీనిని భాగవతంలో కువలయా పీడము అంటారు. జా్ఞనము లేనివ్యడికి యిది వ్యడిని వ్యడు పీడించుకోవడానికి ప్నికొస్త ంది. పాప్ం 

బ్రగా మూట్ కటుట కోవడానికి ప్నికొస్త ంది. ఒక మహా ప్పరుష్యనికి యిది ప్పణాం చేయించడానికి, వినయముో నమసాకర్ం చేయడానికి 

ఈశేరుని ఆర్దధించడానికి తాను యికకడ వునినాిళ్ళీ హాయిగా వుంది సంోష్ంగా ఉంది గట్టట కకడానికి ప్నికివస్త ంది. కంస్నియందు 



వుని కువలయాపీడము పాడుచేయడానికి ప్నికివస్త ంది. దానికి లోప్ల ఆ జా్ఞనము వుంది. ఈ కువలయాపీడమును కృష్యు డు 

సంహరంచాలి. కాబితట  కువలయాపీడమును ఆయన సంహరంచాడు. 

 

వ్యరు మరకొంత లోప్లికి వెళీగా చాణూర్ ముషిట కులు ఉనాిరు. మనలో ఉని కామకోర ధ్ములే చాణూర్ముషిట కులు. వ్యళ్ళీ మలు యుదిం 

చేసాత రు. వ్యళ్ళీ ప్టుట కు ప్టుట కు మనలను ప్డగొడతారు. ఇప్పాడు కంస్డు చాణూర్ ముషిట కులను ప్ర యోగించాడు. అజా్ఞనము ఎల్ప 

ఉంటుందో చూడండి. ముషిట కుడిో బలర్దముడిని, కృష్యు డిో చాణూరుని వేదకమీద మలు యుదిం చేయమనాిడు. వ్యరదారూ 

భయంకర్మయిన మలుు లు. బలర్దమకృష్యు లు చినిప్పలు లు. వ్యళీో ఈ చినిప్పలు లకు యుదిం ఏమిట్ని అకకడ వునివ్యరు 

ఆశిర్ాపోతునాిరు. వ్యళు కి వచిినవ్యడు ప్ర్దతారుడు అని తెలిసిపోోంది. ఇంతమందిని చంపాడు అని తెలిసిపోోంది. వ్యళ్ళీ అనాిరు 

– ‘ఇదేమీ వైెకుంఠ ప్పర్ం కాదు, కంస్ని సభ. ఇది సంసార్మును వదిలి పెటేట సిన వ్యర సభ కాదు. ఇది గరేంచి ఉని వ్యళీ సభ. ఇది 

నార్దుడు మీటే వీణ కాదు. ఇది కాలదండము ల్పంిత నా ప్పడిగుదాు. ఇది లకిీమదేవిో ప్ర్దచికములు ఆడడం కాదు. ప్పల్పు డా, మాోిత 

యుదిం చేసాత వ్య? నీవు ఎకకడికి పారపోతావు? పారపోవడానికి భకిుల గుండలు లేవు – సాగి నీవు నడవడానికి వేదాంత వీధి కాదు. ర్ద, నినుి 

మటుట  పెడతాము’ అనాిరు. చాణూరుడిో కృష్యు డు, ముషిట కునిో బలర్దముడు కలియబడాారు. బర హామండమయిన మలు యుదిం జరగింది. 

గరుడుడు పాములను ప్టుట కుని ఎగర్వస్కు పోయినటుు గా వ్యళ్ళీదారూ చాణూర్ముషిట కులను ఇదారనీ సంహరంచారు. వీళ్ళీదారూ 

మర్ణించగానే కంస్ని గుండ అదిరపోయింది. సింహాసనం మీద కూరుిని ఉనివ్యడు వెంట్నే కత్తత తీసి భటులను ప్పలిచి ‘వస్దేవుని 

సంహరంచండి – ఉగర సేనుని సంహరంచండి – ఈ గోపాల బ్రలుర్ను మటుట బట్ట ండి’ అని ఉనామదంో కేకలు వేస్త నాిడు.  

అప్పాడు కృష్యు డు సింహాసనం మీదకి ఒకక దూకు దూకి కంస్ని జుటుట  ప్టుట కునాిడు. అంతే కంస్డు ప్ంచతేమును పందేశాడు. వ్యడు 

చచిిపోయాడు.కంస్ని మీదకి కత్తత  విసర్లేదు.  



జర్దసంధ్రడు – కాలయవనుడు – ముచుకుందుడు  

తరువ్యత ఒక ముఖ్ామయిన ఘట్ట ం జరగింది. జర్దసంధ్రడు యుదిమునకు వచాిడు. కంస్నికి యిదారు భార్ాలు. వ్యరు జర్దసంధ్రని 

కుమారిలు. వీళ్ళీ వెళ్ళీ ‘కృష్యు డు మా భరి్ను సంహరంచాడు మాకు వైెధ్వాం వచిింది’ అని జర్దసంధ్రని వదాకు వెళ్ళీ మొర్పెటుట కునాిరు. 

జర్దసంధ్రడికి కోప్ం వచిి ఇరువది మూడు అకిౌహిణుల సైెనామును తెస్కొని శీర కృష్యు ని మీదకి యుదిానికి వచాిడు. ఇల్ప ప్దిహేడు మారుు  

వచాిడు. ప్దేహేడు మారూు  అనేక అకిౌహిణుల సైెనామును కృష్యు డు చంపాడు. ప్దునెనిమిదవ మాటు మర్ల జర్దసంధ్రడు 

వస్త నాిడు.ఇప్పాడు కృష్యు డు ఒక చితర మయిన ప్ని చేశాడు. జర్దసంధ్రడు మధ్రర్ద నగర్మును ముట్ట డిసేత  అమాయకులమయిన గోపాల 

బ్రలురు మర్ణిసాత ర్ని, తనకి కొంత చోటును యిసేత  అందులో జలదుర్గ ము కటుట కుంటానని సముదుర డిని చోటు అడిగాడు. సముదుర డు చోటు 

యిచాిడు. ఆనాడు విశేకర్మను అడిగి సముదర గర్భంలో దాేర్కానగర్ నిర్దమణం చేశాడు. ఆనాడు కితట న దాేర్క ప్ర్మ సతామని ఈనాడు 

బయట్ప్డిన అవశేష్ఠలు మనకి తెలియజేస్త నాియి. ఆ దాేర్కా నగరునకు తన మాయాశకిిో ఎవరకీ ప్ర మాదం ర్దకుండా ఎవరకీ 

తెలియకుండా అందరనీ దాేర్కకు చేర్విశాడు. తాను బలర్దముడు మాతర మే మధ్రర్లో ఉనాిరు.  

కాలయవనుడు అని ఒకాయన ఉనాిడు. ఆయన పెదా జడో నలు గా ఉంటాడు. ఆయనకు ఒక వర్ం ఉంది. యాదవులు ఎవరూ కూడా 

ఆయనను చంప్లేరు. ఆయన దగగ ర్కు వెళ్ళీ నార్దుడు ఒకమాట్ చపాాడు ‘ నీవు అందర మీదికి యుదిమునకు వెడుతుంటావు. అసలు 

నినుి చంప్గలిగిన వ్యడు, నీో యుదిం చేయగలిగిన వ్యడు, ఒకడు ఉనాిడు. అతనిని కృష్యు డు అని అంటారు. మధ్రర్లో ఉంటాడు. 

అకకడికి వెళ్ళీ అతనిో యుదిం చయిా’ అనాిడు. ఆ కాలయవనుడు అతని యవన సైెనామునంతితనీ తీస్కొని వచాిడు. కృష్యు డిో 

యుదిమునకు శతుర  సైెనామంతా కోట్బయట్ విడిదిచేసింది. మరునాడు ఉదయం కృష్యు డి సైెనాం బయట్కు వస్త ందని వ్యరు ఎదురు 

చూస్త నాిరు. కానీ లోప్ల సైెనాం ఎవర్యినా ఉంట్ట కదా! లోప్ల బలర్దమ కృష్యు లు మాతర మే ఉనాిరు. కృష్యు డు చాల్ప నిశశబాంగా రండు 

చేతులు వెనకుక పెటుట కొని నెమమదిగా కాలయవనుడి దగగ ర్కు వస్త నాిడు. అల్ప వస్త నాి వ్యనిని చూసి కాలయవనుడు ఆశిర్ాపోయాడు. 

కృష్యు డిని గురిు ప్ితట  కృష్ఠు , నీకోసమే వచాిను ఆగు’ అనాిడు. కృష్యు డు ప్రుగెతత డం మొదలుపెటాట డు. కృష్యు డు పారపోతునాిడని భావించి 

కాలయవనుడు గుర్ర ం మీద కృష్యు ని వెంబడించాడు. కృష్యు డు కాలయవనుడికి దొర్కకుండా ప్రుగెత్తత  ప్రుగెత్తత  ఒక కొండగుహ లోనికి 

దూరపోయాడు. గుర్ర మును వదిలివేసి కాలయవనుడు కూడా ఆ కొండ గుహలోనికి ప్ర వేశించాడు. కొండగుహలో దుప్ాిత ముస్గు పెటుట కొని 

ఒకాయన ప్డుకుని వునాిడు. కాలయవనుడు అకకడ కృష్యు డే దుప్ాిత కప్పాకుని నిదిర స్త నివ్యడిల్ప నితస్త నాిడని భావించి అతనిని 

కాలిో ఒకక తనుి తనాిడు. ‘ఎవడుర్ద ననుి నిదర లేప్పన వ్యడు’ అని ఆ ముస్గులో ప్డుకుని ఆయన లేచాడు. లేచి ఆయన తీవర ంగా 

చూసేసరకి కాలయవనుడు కిందప్డిపోయి బూడిద యిపోయాడు. అప్పడు ప్రీకిితుత  ఆ దుప్ాిత కప్పాకుని ప్డుకునివ్యడు ఎవరు?” అని 

శుకమహరిని అడిగాడు. శుకుడు దానికి జవ్యబు చపాాడు.  

తేర తాయుగంలో ఇకిాేకు వంశంలో మాంధాత కుమారుడు ముచుకుందుడనేవ్యడు ఒకడు ఉండేవ్యడు. ఆట్ను మహా తేజోసంప్నుిడు. గొప్ా 

భకిుడు. ర్దక్షససంహార్మునకు ఒకసార దేవేందుర డు సహాయం అడిగితే వెళాీడు. కుమార్సాేమి సర్ేసైెనాాధిప్తాం స్త్ేకరంచే వర్కు 

ర్దత్తర ంబగళ్ళీ యుదిం చేసి అనేకమంది ర్దక్షస్లను సంహరంచాడు. ఆఖ్రుకి కుమార్ద సాేమివ్యరకి దేవసేనాధిప్తాం ఇచాిక దేవతలు 

ఇతనిని ఏమి కావ్యలో కోరుకొనమని అడిగారు. అప్పడు ఆయన ‘నాకు నిదర పోవ్యలని ఉంది. ననుి ఎవరూ నిదార భంగం చేయకుండా నేను 

కొంతకాలం ఎకకడ నిదర పోవ్యలో చప్ాండి’ అనాిడు. వ్యళ్ళీ ఈ గుహ చూప్పంచి అందులో ప్డుకోమనాిరు. ‘నీకు ఎవర్యినా నిదార భంగం 

చేసేత  నీవు వ్యడికేసి చూసిన తక్షణం వ్యడు బూడిద అయిపోతాడు’ అని చపాారు. కృష్యు డికి ఈ ర్హసాం తెలుస్. అందుకని కాలయవనుడిని 

అకకడికి తీస్కళాీడు. కాలయవనుడు యాదవుల చేత్తలో మర్ణించడు కదా! ఈవిధ్ంగా ముచుకుందుడి వలన కాలయవనుడు 

మర్ణించాడు. 

ఇప్పడు ప్దునెనిమిదవ సార జర్దసంధ్రడు వచాిడు. బలర్దమ కృష్యు లిదారూ కోట్లోనుండి బయట్కు వచిి మర్ల ప్రుగు 

మొదలుపెటాట రు. జర్దసంధ్రడు వ్యరవెంట్ ప్డాాడు. ప్ర వరి్ణ ప్ర్ేతమనే పెదా ప్ర్ేతమును ఎకిక బలర్దమకృష్యు లు అకకడి పదలలోకి 

దూరపోయారు. అక్కడ ఇందుర డు వరి్ములను ఎకుకవగా కురప్పసూత  ఉంటాడు. చట్ు నీి చీకితో ఉంటాయి. వ్యళు కి బలర్దమకృష్యు లు 

కనప్డలేదు. అప్పడు జర్దసంధ్రడు ఆ ప్ర్ేతము నంతితనీ తగల పెట్టట యామణి తన సైెనికులను ఆజా్ఞప్పంచాడు. వ్యళ్ళీ మొతత ం 

ప్ర్ేతమంతా తగులపెటేట శారు. అప్పడు అగిిహోతుర ని కాంతులు ఆకాశమునకు అంటుకునాియి. బలర్దమకృష్యు లిదారూ కూడా నిశశబాంగా 

ప్ర్ేతం మీదనుండి సముదర ంలోనికి దూకేసి ఈదుకుంటూ దాేర్కానగర్మునకు వెళ్ళీపోయారు. కృష్యు డు, బలర్దముడు యిదారూ మర్ణించి 



ఉంటార్నుకుని జర్దసంధ్రడు వెళ్ళీపోయాడు. కృష్ు బలర్దములు మాతర ం కిేమంగా ఉనాిరు.  

ఇందులో మీరు తెలుస్కోవలసిన గొప్ా ర్హసాం ఉంది. ‘సంధి’ అనగా సగము. సంధికాలము వచిింది. యుగ సంధి వచిింది అంటారు. 

మనం ఎవరనయినా ఆశీర్ేచనం చేసేత  ‘శతమానం భవత్త శతాయు ప్పరుష్శశతేందిర యఆయుషేవేందిర యే ప్ర త్తత్తషా్తీ’ అంటూ నూరు 

సంవతార్ములు జీవించు అంటాము. నూరు సంవతార్ములలో సగము ఏభై. మీరు ఈశేర్దర్దధ్న ఈ ఏభై లోప్ల చయాాలి. ఏభై 

తరువ్యత చేసే ఆర్దధ్న మానసికమయినది. ఏభై తరువ్యత అంత కలివిడిగా శరీర్ముో ఈశేర్ సేవ చేయడం కష్ట ం. మనం చేసే పెదా పెదా 

యాతర లనీి ఏబది సంవతార్ముల వయస్ లోప్ల పూరి అవ్యలి. జర్దసంధ్రడు ప్టుట కోవడం అంటే వృదిాప్ాం ర్దవడం. వృదిాప్ాం వసేత  

కాలయవనుడు తరుముతాడు. మృతుావు వస్త ంది. ఇకకడ కృష్యు డు గుహలోకి దూరపోయాడు. అనగా హృదయగుహలోకి వెళ్ళీపోయాడు. 

ముచుకుందుడు నిదర లేచాడు. హృదయంలోకి వెళ్ళీపోయి ఆతమసిిత్త గతుడయిపోయిన వ్యడికి మర్ణం ఉండదు. కాలయవనుడు పోయాడు 

తప్ా ఈయనకి వచిిన నష్ట ం ఉండదు. జర్దసంధ్రని తప్పాకోవడానికి ప్ర వరి్ణ ప్ర్ేతమును ఎకాకడు. అల్ప చేయడం అనగా నిర్ంతర్మూ 

భకిిో ఉండడం. ప్ర్మభకిిో ఉంటే మృతుావు మిముమలను ఏమీ చేయలేదు. అప్పడు యమధ్ర్మర్దజు గారు మీ దాప్పలకు ర్దడు. 

ప్ర్మభకిుడయిన వ్యడిని తీస్కు వెళీడానికి నార్దయణుని పారి్దులు వసాత రు. శివుని పారి్దులు వసాత రు. యమదూతలు ర్దరు. ప్ర వరి్ణ 

ప్ర్ేతం అంతా కాలిపోయింది. సముదార ంతర్గ తమయిన దాేర్కను అనగా ఈశేర్ సిానమునకు చేరుకునాిడు. ఈవిధ్ంగా లోకమున కంతితకీ 

జీవయాతర ను ఈశేరుడు ఇల్ప బర తకడం నేరుికో అని నిరూప్పంచి చూప్పంచాడు.  

రుకిమణీ కళాాణం: 

భాగవతంలో దశమసకంధ్ము ఆయువుప్టుట . ఈ దశమ సకంధ్మును పూరోేతత ర్ భాగాములని మర్ల రండుగా విభజంచారు. 

పూర్ేభాగమును రుకిమణీకళాాణం దగగ ర్ పూరి చేసాత రు. భాగవతంలో రుకిమణీ కళాాణం వినింత మాతర ం చేత, రుకిమణీ కళాాణం చేసినందు 

వలన, చూసినందు వలన, వినినందు వలన, చదివినందు వలన కలిగ్వ ఫలితం చప్ాడానికి మాట్లు చాలవు. రుకిమణీ కళాాణం చదివితే 

ఖ్చిితంగా యోగుాడయిన వరుడు కనాకు వచిి తీరుతాడు. రుకిమణీకళాాణ ఘట్ట మును పార ర్ంభం చేసూత  పోతనగారు  

వినుము విదర్భదేశమున వీరుుఁడు కుండినభరి్ భీష్మకుం 

డను నొక దొడార్దజు గలుఁ; డాతని కేవురు ప్పతుర  లగర జుం 

డనయుుఁడు రుకిమనాుఁ బర్ుఁగు; నందఱ్కుం గడగొటుట  చలు లై 

మనుజవర్వణా! ప్పట్టట  నొక మానిని రుకిమణినాుఁ బర సిదియై. 

విదర్భ దేశమును భీష్మకుడు అనే దొడా ర్దజు ప్రపాలిసూత  ఉండేవ్యడు. ఆయనకు అయిదుగురు కుమారులు. వ్యళీ ప్రరుు  రుకిమ, 

రుకమబ్రహువు, రుకమకేశుడు, రుకమనేతుర డు, రుకమర్థుడు. వీరకి చిట్ట చివర్ ఒక ఆడప్పలు  జనిమంచింది. ఆ ఆడప్పలు  రుకిమణీదేవి.అయిదుగుర 

చలు లయిన రుకిమణి పెరగి పెదాది అవుోంది.  

 
ప్రర్వేర్ బొమమల పెండిు ండుు  చేయుచు నబలలోడ వియాంబు లందు; 

గుజజ నుఁ గూళ్ళలు గొమర్చప్ా వండించి చలులకుుఁ బితట ంచుుఁ జలువు మెఱ్సి; 

ర్మణీయ మందిర్దర్దమ దేశంబులుఁ బువుేుఁ దీగెలకును బోర ది చేయు; 

సదమల మణిమయ సౌధ్భాగంబుల లీలో భర్మడోలికల నూుఁగు 

బ్రలికలోడుఁ జలర్వగి బంతు ల్పడ శారకా కీర్ ప్ంకిికిుఁ జదువుుఁ జప్పా 

బరే సంఘములకు మురప్ములు గర్ప్ప మదమర్దళంబులకుుఁ జూప్ప మందగతులు. 

ఆతలిు  చినిప్ాితనుంచి కూడా బొమమల పెళ్ళీళ్ళీ చేసూత  ఉండేది. రుకిమణీ దేవి అంతుఃప్పర్ము నుండి ఎప్పాడూ డోలు, సనాియి 

వినబడుతూనే ఉండేవి. అమమవ్యర అనుగర హం ఉంటేనే కదా ఒక కనెిప్పలు  స్వ్యసిని అయేాది. అమమవ్యర అనుగర హం ఉంటేనే స్త్త రకి 

ప్స్ప్పకుంకుమలు నిలబడతాయి. ఆవిడ గుజజ నగూళీను ఒండించి వచిిన వ్యళీందరకీ బొమమల పెళ్ళీళ్ళీ చేసి పెడుతూ ఉండేది. 

ఆడవ్యలు చేసే ప్నులు ప్ర్మ సౌకుమార్ాంో ఉంటాయి. ఆవిడ లతలకు, తీగలకు చకకగా ప్ందిర వేసేది. ఎప్పాడూ ఊయలలు ఊగుతూ 

ఉండేది చిలుకలకు ప్లుకులు నేరుాతుండేది. హంసలకు నడకలు నేర్వాది. ఇటువంిత తలిు  శీర కృష్ు  భగవ్యనుని వివ్యహం చేస్కోవ్యలని 

నిర్ు యం తీస్కుంది. 



 

 

తండిర  అయిన భీష్మకుని దగగ ర్కు తర్చుగా భాగవతులు వసూత  ఉండేవ్యరు. వచిిన భకిులను ఆయన ఆదర్ణ చేసూత  ఉండేవ్యడు. వ్యరు 

ఎప్పాడూ భగవతాంబంధ్మైెన విష్యములను మాటాు డేవ్యరు. కృష్యు ని కథలు వ్యళ్ళీ చప్రావ్యరు. భీష్మకుడు వ్యితని వినేవ్యడు. ఆ 

సందర్భంలో రుకిమణి కూడా వ్యరు చప్రా కథలను వినేది. అందువలన కర మంగా ఆమె మనస్ా కృష్యు నియందు చేరంది. రుకిమణీ కళాాణ 

ఘట్ట మును కథగా వింటే మీకు కలిగ్వ ప్ర యోజనం తకుకవ. ఆ కథ దాేర్ద మీ ఇలుు  ఎల్ప ఉండాలో మీరు చూస్కోవ్యలి. మీ యింితకి 

వచేివ్యరు ప్దిహేను నిమిష్ములు మాటాు డితే కనీసంలో కనీసం అయిదు నిమిష్ములు భగవతాంబంధ్మో, ప్పలు లు వినాి ప్నికివచేి 

మాట్లో మాటాు డేవ్యడు అయి వుండాలి. అంతే కానీ యింితకి వచేివ్యడు లౌకికమయిన విష్యములు, వ్యడి మీద గోల, వీడి మీద గోల, 

అసలు ప్నికొచేి విష్యములు మాటాు డడం అలవ్యటు లేకపోయినట్ు యితే అదే సంసకృత్త ప్పలు లకు వస్త ంది. ఒక యింట్లు  ఇంటాయనకు 

ప్ర్మాచార్ా అంటే పార ణం అనుకోండి. ఆయన ప్ర్మాచార్ాను అసత మాను తలుచుకుంటుంటే యింట్లు  ప్పలు లకు పెదాలఎడ భకిి భావన 

గౌర్వము ఏర్ాడతాయి. యింట్లు  పెదావ్యళ్ళీ మాటాు డుకునే మాట్లు ప్పలు లకు గొప్ా సంసకృత్తని నేరుాతాయి. తన యింితకి వచిిన 

భాగవతుల మాట్ల వలన రుకిమణికి కృష్ు  ప్ర్మాతమయందు హృదయము కుదురు కొనినది. ఆయననే వివ్యహం చేస్కోవ్యలని మనస్ా 

నందు నిశియించుకుంది. ఆవిడ ధైర్ాము కలిగినదైె, ప్ర్బర హమతతేము తెలిసి వునిదైె ఇంతకూ పూర్ేం ఏ ప్పరుష్యనికీ తన హృదయంలో 

సిానము ఇవేనిదైె కులవత్తయై ఆచార్ము సంప్ర దాయము తెలిసి వునిదైె కేవలము కామముో ఎవరో ప్పరుష్యని పందేదాాము అని 

ప్ర యతిము ఉనిది కానిదైె ఇతుఃపూర్ేము వేర్చక ప్పరుష్యడు మనస్లో కూడా నిలబడని సేరూప్ము కలిగినదైె తన భరి్ను తాను 

ఎనుికొని స్త్త రగా రుకిమణీదేవి నిలబడి ఉనిది. ఆ సిాయిని అమమవ్యరు పందారు.  



బంధ్రవు లలు  గృష్యు నకు బ్రలిక నిచిద మంచు శేముషి 

సింధ్రవులై విచార్ములు సేయగా వ్యర్ల నడాుపెితట  దు  

సాంధ్రడు రుకిమ కృష్యు నెడ జ్ఞల విరోధ్ము జేసి మతత ప్ప 

ష్ాందయవేణి నితుత  శిశుపాలున కంచు దలంచ నంధ్రడై!! 

నలు ిత తుమెమదలు ఎల్ప ఉంటాయో అటువంిత జుటుట  గలిగిన రుకిమణీ దేవిని కళ్ళీ లేనివ్యడై పెదాని గార్యిన రుకిమ శిశుపాలునకు 

యిసాత నంటునాిడు. అమమవ్యరు జుటుట  నలుప్పకి రుకిమకి ఏమిిత సంబంధ్ం? అంధ్తేము చీకితని చూప్పస్త ంది. అమమవ్యర జుటుట  నలు గా 

ఉంటుంది. అమమవ్యర జుటుట కి ఒక లక్షణం ఉంది. నలు ని అమమవ్యర కబరీ బంధ్మును మీరు ధాానం చేసినట్ు యితే అజా్ఞనము నశిస్త ంది. 

శిశుపాలుడు రుకిమణీ దేవిని వివ్యహం చేస్కుందామని తర్లి కనాాదాతగార యింితకి వచేిశాడు. ఇంకా అమమవ్యరని పెళ్ళు  కూతురుని 

చయాాలి. శిశుపాలునిో జర్దసంధ్రడు మొదలయిన వ్యళ్ళీ వచాిరు. ఇప్పతూ రుకిమణి అగిిదోాతనుడు అనే బ్రర హమణుని ఆశరయించింది. 

ఆయనను ప్పలిచి ఒక మాట్ అంది. ‘మహానుభావ్య నేను శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమను వివ్యహం చేస్కోవ్యలని అనుకునాిను. కానీ నా 

అనిగార్యిన రుకిమ ననుి తీస్కొని వెళ్ళీ శిశుపాలున కిచిి వివ్యహం చయాాలని అనుకుంటునాిడు. అందుచేత నేను ర్దసిన ఈ లేఖ్ను 

ప్టుట కొని వెళ్ళీ దాేర్కా నగర్ంలో ఉని కృష్ు  ప్ర్మాతమకు అందించి ననుి కృతారిుర్దలిని చేయవలసింది’ అని అడిగింది. వెంట్నే 

అగిిదోాతనుడు ఆ లేఖ్ను ప్టుట కొని దాేర్కా నగర్మును చేరుకునాిడు. 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ అగిిదోాతనుడు వచాిడని తెలుస్కునాిరు. కానీ అగిిదోాతనుడు ఎకకడి నుండి వచాిడో తెలిసివుని వ్యడిల్ప 

ప్ర వరించలేదు. బ్రర హమణుడు వచాిడని ఆయనను గౌర్వించి, ఆయనకు అర్ఘ ా పాదాాదులు ఇచిిన తరువ్యత ఆయనకు 

మధ్రర్దనిములో భోజనం పెితట , ఆయన కూరుిని తరువ్యత ఆయన పాద సంవ్యహనం చేతూ అయాా మీరు ఏ దేశమునకు 

చందినవ్యరు. మీరు తృప్పత  కలిగి జీవిస్త నాిర్ద?’ అని అడిగాడు.అప్పడు అగిిదోాతనుడు ‘నేను భీష్మకుడను ర్దజు ప్రపాలిస్త ని కుండిన 

నగర్ం నుండి వచాిను. రుకిమణీ దేవి మీకు యిచిిన లేఖ్ను తీస్కువచాిను. ఈ లేఖ్ను మీరు అవధ్రంచవలసినది’ అని ఆలేఖ్ను తీసి 

కృష్యు నికి ఇచాిడు. 

ఆ లేఖ్ను తీస్కొని ప్ర్మాతమ దానిని చదువుతునాిరు. వ్యాసభగవ్యనుడు సంసకృతంలో ర్చించిన లేఖ్ను పోతనగారు తెలుగులో చకకని 

ప్దాములలో ఆంధ్రీర కరంచారు. వ్యాస భగవ్యనుని మూల శోు కములలోని శకిి పోతనగార ప్దాములలో ఉంది. ఆ ప్దాములు శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ 

దగగ ర్ విజా్ఞప్న చేసేత  గొప్ా ఫలితము కలుగుతుంది. కనెి ప్పలు లకు పెళ్ళు  అవుతుంది. రుకిమణీదేవి ఎంత గొప్ాగా అడిగిందో చూడండి ‘నీవు 

ధ్నుాడవు, ప్దిమందిని ధ్నుాలను చేసాత వు. లోకమంతితకీ ఆనందమును చేకూరుసాత వు. నీవు భగవంతుడవు, ఐశేర్ాము, బలము, జా్ఞనము, 

శకిి వీర్ాము, తేజస్ా కలవ్యడివి’ అని ఆవిడ భగవంతుని గుణములను ఆవిష్కరసోత ంది. నేను కాని గత జనమలలో ఎప్పాడయినా వర తం చేసిన 

దానను అయితే ఒక నోము నోచిన దానను అయితే ఒక మహానుభావుడయిన సదుగ రువు పాదములు ఒత్తత న దానను అయితే మనసూఫరిగా 

వ్యర పాదములు ఒకరకి పెితట న దానను అయితే నాకు అటువంిత ప్పణామే వుంటే అధ్ముడయిన చేది ప్ర భువు శిశుపాలుడు నీచేత్తలో 

మర్ణించుగాక! నేను నీ దానను ఔదును గాక! అంది. 

ఇందులో ర్హసాం అంతా ఉంది. భీష్మకుని అయిదుగురు కొడుకులకు రుకమముోనే ప్రరుు  పెట్ట బడాాయి. రుకమము అనగా బంగార్ము. 

బంగార్ము లోభమును కలిగిస్త ంది. మనకి అయిదు ఇందిర యములు. ఈ అయిదు ఎప్పాడూ చేది ప్ర భువును కోరుకుంటాయి. చితత  ప్ర భవమే 

కామము. ఇందిర యములను అణచడం అంత తేలిక కాదు. ముందు ప్పితట న ఈ అయిదుగురు యిందిర యములు. చేది ప్ర భువయిన శిశుపాలుడు 

కామం. రుకిమణి అంటే బుదిి, మనస్ా. ఈవిడ కృష్యు డు కావ్యలని కోరుకుంట్లంది. పందకుండా అడాుప్డుతునివి ఇందిర యములు. 

యిందిర యములను గెలవలేకపోతే శర్ణాగత్త చేయాలి. కృష్ఠు  నీవు చతుర్ంగ బలంో ర్దవ్యలి. ఈశేర్ సంబంధ్మయిన గుణములు 

నాయందు ప్ర వేశ పెటాటట లి. నీవే నా దగగ రకి ర్దవ్యలి. ననుి ధ్నుార్దలిని చయాాలి. నాకు వుని ఈ అరష్డేర్గ ములను అణచాలి. ఇందిర య 

లౌలామును తగిగ ంచాలి. తగిగ ంచి ర్దక్షస వివ్యహం దాేర్ద ననుి నీదానిని చేస్కోవ్యలి.  

రుకిమణీ నీవు చపాావు బ్రగానే ఉంది. నీవు ఎకకడో అంతుఃప్పర్ంలో ఉంటావు. నీదాకా వచిి నినుి నేను తీస్కు వెళాీలంటే ఎందరనో 



చంపాలి. అడాువసేత  భీష్మకుడిని చంప్వలసి ఉంటుంది. అప్పడు నా కోరక వలు  ఇల్ప అయిపోయార్ద అని నీకు మొహబుదిి ఏర్ాడితే 

అంటావేమో మా వ్యళ్ళీ ననుి పెళ్ళీకి ముందు ఊరచివర్ వునాి ప్ర్మశివుని యిల్పు లయిన పార్ేతీ దేవిో కలిసి కూరుిని 

మహాదేవుడయిన శంకరుని ఆలయమునకు ప్ంప్పసాత రు. నేను అకకడికి వచిి సర్ేమంగళాదేవిని అర్ిన చేసాత ను. ఆ సమయంలో నీవు వచిి 

ననుి నీ ర్థం ఎకికంచుకొని తీస్కు వెళ్ళీపో. అని ఉపాయం కూడా అమమవ్యరు బోధ్ చేసింది.  

అమమవ్యరు అల్ప చప్ాడంలో ర్హసాం అది సర్ేసా శర్ణాగత్త.  

పార ణ్యశ! నీ మంజు భాష్లు వినలేని; కర్ు ర్ంధ్ర ంబుల కలిమి యేల? 

ప్పరుష్ర్తిమ! నీవు భోగింప్ుఁగా లేని; తనులతవలని సౌందర్ా మేల? 

భువనమోహన! నినుిుఁ బొడగానుఁగా లేని; చకిురందిర యముల సతే మేల? 

దయిత! నీ యధ్ర్దమృతం బ్రనుఁగా లేని; జహేకు ఫలర్ససిదిి యేల? 

పార ణ్యశా! నీ గురంచి వినని ఈ చవులు వునాి ఒకటే ఊడిపోయినా ఒకటే. శిశుపాలుడు నీ గురంచి మాటాు డడు. అతను నీకు శతుర వు. 

అందుచేత అతని భరి్ృతేం నాకు అకకర్లేదు. నినుి చూడడానికి ప్నికిర్దని ఈ కళ్ళీ వునాి ఒకటే ఊడిపోయినా ఒకటే. నాకు ఎప్పాడూ 

కూడా నీ అధ్ర్దమృతం పానం చేయాలని ఉంటుంది. నీవు అనుభవింప్ని స్ందర్ స్కుమార్ శరీర్ ల్పవణాం ఎందుకూ కొర్గానిది. 

నిర్ంతర్మూ నినుి గాఢలింగనం చేస్కొని నీ మేడలో వుని వనమాల వ్యసన చూడాలని నాకు కోరక. ఎనిి జనమలత్తత తే ఎందుకు? ఎంత 

పెదాపెదా శరీర్ములు వసేత  ఎందుకు? నీ సేవ చేయని శరీర్ం ఉనాి ఒకటే, ఊడిపోయినా ఒకటే. 

ఏ నీ గుణములు గర్వు ందిర యంబులు సోుఁక దేహతాప్ంబులు దీఱిపోవు 

నే నీ శుభాకార్ మీకిింప్ుఁ గనుిల కఖల్పరి్ల్పభంబు గలుగుచుండు 

నే నీ చర్ణసేవ యే పర దాు చేసిన భువనోనితతేంబుుఁ బొందుఁ గలుగు 

నే నీ లసనాిమ మే పర దాు భకిిోుఁ దడవిన బంధ్సంతతులు వ్యయు 

నితట  నీ యందు నా చితత  మనవర్తము నచిి యునిది నీ యాన నాన లేదు, 

కరుణుఁ జూడుము కంసార! ఖ్లవిదార! శీరయుతాకార్! మానినీచితత చోర్! 

ఈశేర్ద, నీ గుణములు వింటుంటే, ఈశేరుని కథలు వింటుంటే సంసార్ంలో త్తర్గడం వలన కలిగిన తాప్ము ఉప్శాంత్త పంది మనస్ా 

చలు బడి హాయిగా ఉంటుంది. సంసార్ పాశములు తెగిపోయి ప్పనర్దవృత్తత ర్హిత శాశేత శివ సాయుజా సిిత్తని ఇవేగలిగిన నీ నామమును 

ప్లకగాలిగిన నాడు ణా నోరు నోరు. ఇందర ప్దవి అకకర్లేదు. ఈశేర్ద, నినుి చేరుకోవ్యలని కోరుకుంటునాిను. 

నీకు చందవలసిన ననుి శిశుపాలుడు పెళ్ళు  చేస్కోవ్యలనుకుంటునాిడు. వ్యడవరు ననుి చేస్కోవడానికి? నీవు ప్పరుష్ సింహానివి. 

సింహము త్తనవలసిన ప్దారి్ం నకక త్తందామనుకుంటే సింహము నకకను ఎల్ప చీలేిస్త ందో అల్ప నీవు వచిి నీ ప్ర తాప్ం ఏమిట్ల చూప్పంచి 

ఆ శిశుపాలుడిని ప్రమారి ననుి చేప్టాట లి. ఇది నా పార రి్న”.  

నీ పాదములనుండి సర వించే ఆకాశగంగ యందు మునక వేయాలని కోరుకునే మహాప్పరుష్యల వ్యలే ఈశేర్ద, ఈ జనమకే కాదు. నూరు 

జనమలయినా సర్వ పందితే నినేి పందుతాను. పందకపోతే నీకోసం వర తములు చేసాత ను. అంతేకానీ అనుాలను మాతర ం భరి్గా అంగీకరంచను’ 

అని ఆ లేఖ్లో విష్యములను పందుప్ర్చింది. 



 



సాేమి ఈ లేఖ్ను చదివి, దానిని ప్కకనపెితట  అగిిదోాతనునీో ‘ఈ ప్పలు  నాకు లేఖ్ వ్యర యడం కాదు. ఈ ప్పలు  గురంచి నేను ఎప్పాడో విని 

రుకిమణీదేవిని వివ్యహం చేస్కోవ్యలని నిదర  పోగొటుట కుంటునాిను. ఎంత తొందర్గా వదాామా అని అనుకుంటునాిను’ అనాిరు. ఈశేరుని 

దృషిట లో ర్దత్తర  నిదర లేదు అంటే ఎవరు తనని పందాలనుకుంటునాిరో అటువంిత వ్యరలో అజా్ఞనమును తీసి వ్యళీను తాను పందడానికి ఆ 

మహానుభావుడు ఆరి చందిపోతూ ఉంటాడు. అప్పడు అగిిదోాతనుడు అనాిడు “ఆ అమామయి నీకు తగినది. ఆమెకు నీవు తగినవ్యడివి. 

మేము గురువులము. నేను అగిిదోాతనుడిని. అగిి అనేది సేయం ప్ర కాశము. అజా్ఞనమును దగిం చేసేస్త ంది. అటువంిత భగవంతుని 

చూప్పంచేవ్యడు. గురువు ఈశేర్దర్శనాభిల్పషి అయిన వ్యడిని భగవంతుని వైెప్పకి తీస్కువెడతాడు. మేము గురువులము ఆశీర్ేచనం 

చేస్త నాిము. మీ యిదారకీ వివ్యహం అవుతుంది. ఇంకా ఎందుకు ఆలసాం? ఈలోకంలో ఒక గొప్ా సంప్ర దాయమును నిలబటుట . శర్ణాగత్త 

చేసిన వ్యరని ఈశేరుడు ర్కిిసాత డు అనే ఒక ధైర్ాం నిలబడాలి. కాబితట  కృష్ఠు  నీవు వెంట్నే బయలుదేర ర్దవలసినది’ అని చపాాడు. ఈమాట్ 

వినగానే వెంట్నే కృష్యు డు తన ర్థసార్థిని ప్పలిచాడు. అనిగారకి కూడా ఈవిష్యం చప్ాలేదు. మనసూఫరిగా ప్పలిచిన వ్యడికోసం 

ప్రుగెతత డానికి ప్ర్మాతమ ఎంత సిదింగా ఉంటారో చూడండి. సార్థిని ప్పలిచి ర్థం సిదిం చేయమనాిరు. అగిిదోాతనునిో కలిసి ర్థం 

మీద కూరుిని గబగబ్ర వచేిస్త నాిరు. 

‘తముమడు ఎకకడికి వెళాీడు?” అని బలర్దముడు అడిగాడు. ‘విదర్భర్దజాములోని కుండిన నగర్మునకు రుకిమణీ దేవిని ర్దక్షస వివ్యహం 

చేస్కొని తీస్కు ర్దవడానికి వెళాీరు అనాిరు. అనిగార ప్రర మ అనిగారది. తముమడు ఒకకడే వెళాీడని సైెనామును తీస్కొని వెనకాతల 

బలర్దముడు వెళాీడు. 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ కుండిన నగర్ వీధ్రలలో త్తరుగుతునాిరు. అకకడి వ్యరు ఆయనను చూసి ఏమి అందగాడుర్ద మహానుభావుడు- ఆ నెమలి 

ప్పంఛం, ఆ జుటుట , ఆ నోరు, ఆ గడాం, ఆ ముకుక , ఆ కిరీట్ం  

కసూత రీ త్తలకం లల్పట్ ఫలకే వక్షసిలే కౌస్త భం  

నాసాగ్వర  నవమౌకిికం కర్తలే వేణుం కర్వ కంకణం  

సర్దేంగ్వ హర చందనం చ కలయమ్ కంఠేచ ముకిావళ్ళం  

గోప్స్త్త ర ప్రవేషిట ో విజయతే గోపాల చూడామణిుః!! 

ఎంత అందంగా ఉనాిడు! నిజంగా వివ్యహం జరగితే రుకిమణీ కృష్యు లకే వివ్యహం జర్గాలి’ అని పంగిపోతుని సమయంలో అంతుఃప్పర్ం లోప్ల 

పాప్ం రుకిమణీదేవి కంగారు ప్డుోంది. 

ఘను డా భూస్రు డేగెనో? నడుమ మార్గ శార ంతుుఁ డై చికకనో? 

విని కృష్యు ం డది తప్పాగాుఁ దలుఁచనో? విచేిసెనో? యీశేరుం 

డనుకూలింప్ుఁ దలంచునో తలుఁప్డో? యార్దా మహా దేవియున్ 

నను ర్కిింప్ నెఱంగునో యఱుఁగదో? నా భాగా మెటుు నిదో? 

‘అగినిదోాతనుడు వెళాీడో లేదో! మార్గ మధ్ాంలో ఏదయినా బడలికను పందాడో! ఒకవేళ నిజంగా అంతుఃప్పర్ంలోకి వెళ్ళు  నేను ర్చించిన లేఖ్ను 

ఇచిినప్ాితకీ ఆడప్పలు  ధూరి్తనంో యిల్ప ర్దయడమేమిట్ని కృష్యు డు ర్దనని అనాిడో! నేను కృష్యు ని పందగలనో లేదో’ అని ఆవిడ 

వ్యాకులత చందుోంది. కానీ కృష్యు ని చూసిన ఊళ్ళీ వ్యళ్ళీ అనుకుంటునాిరు  

"తగు నీ చకిర  విదర్భర్దజస్తకుం; దథాంబు వైెదరభయుం 

దగు నీ చకిర కి; నింత మంచి దగునే? దాంప్తా మీ యిదాఱ్ం 

దగులం గితట న బర హమ నేర్ారగదా; దర్దాహతార్దత్తయై 

మగుఁడుఁ గావుతుఁ జకిర  యీ ర్మణికిన్ మా ప్పణామూలంబునన్." 

‘నిజంగా చతురుమఖ్ బర హమగారు ఎంత గోప్ావ్యరో! కృష్యు డి కోసం రుకిమణిని ప్పితట ంచాడు. రుకిమణి కోసం కృష్యు డిని ప్పితట ంచాడు. వీరదారూ 

దంప్తులయితే ఎంత బ్రగుంటుందో! కానీ తండిర  ఈమెను శిశుపాలునకిచిి వివ్యహం చేసాత ను అంటునాిడు. వీళ్ళీదారకీ వివ్యహం అవడానికి ఆ 



శిశుపాలుడి అడాం తొలగిపోయి కృష్యు డు ఈవిడ ప్కకన చేర్డానికి మా ప్పణాములననిిితని యిచేిసాత ము. మా ప్పణా ఫలములను కూడా 

ఆవిడే తీస్కొని కృష్యు ని భరి్గా పందాలి’ అని ఆ ఊళ్ళీ వ్యళ్ళీ అనుకుంటునాిరు. ఈశేరుని చూసేసరకి ఆ జననీ జనకులిదారూ 

సింహాసనం మీద కనప్డాలని లోకం తాప్తర య ప్డిపోతుంది. 

అమమవ్యరు అని మాట్లో ‘ఆర్దామహాదేవి’ అనే ఒక గమమతత యిన మాట్ వుంది. ఇదే రుకిమణీ కళాాణమునకు ఆయువుప్టుట  అంటారు 

పెదాలు.  

బ్రణతేం వృష్భతే మరి్వప్పష్ఠ భార్దాతే మార్దాప్తే 

ఘోణితేం సఖతా మృదంగవహతా చేతాాది రూప్ం దధౌ 

తేతాాదే నయనార్ాణంచ కృతవ్యన్ తేదాేహభాగో హరుః 

పూజ్ఞాత్ పూజాతర్ సా ఏవహి నచేత్ కోవ్య తదనోాధికుః!! 

శీరమహావిష్యు వు శంకరుని అనేక రూప్ములో సేవించి సేవించి ఆర్దామహాదేవి అనే ప్రరుతొ ప్ర్మశివుని ఇల్పు లు అయినాడు. ఈ 

ఆర్దామహాదేవికి సంబంధించిన ప్దాం వినాి, చదివినా, ఒక ఫలితం వస్త ంది. ఆడప్పలు  నొసట్న అల్పాయురా్దయం ఉనివ్యడు లేదా 

ఐశేర్ా భంగమైెపోయినవ్యడు లేదా సంతానమును పందలేని వ్యడు ఇల్పంిత భంగపాటుు  ఉని ప్పరుష్యనిో వివ్యహం అవ్యలని ఆడప్పలు కు 

ర్దసి వుంటే ఎవరు ఈ ప్దాములు వింటునాిరో, ఎవరు ఈ ప్దాములు చదువుతునాిరో, ఎవరు రుకిమణీ కల్పాణం చూస్త నాిరో, వ్యర 

నొసట్వ్యర త మార శిశుపాలుడు తప్పా కృష్యు డు వచిినటుు  యోగుాడయిన వరుడు వసాత డు. అందుకని పూర్ేం కనెిప్పలు ల చేత రుకిమణీ 

కళాాణం చదివించేవ్యరు. రుకిమణీకళాాణం చదివినా, చూసినా మనకి కొనిి కోట్ు  జనమలనుండి వస్త ని పాప్ర్దశి వలన ఏర్ాడిన 

కర్మవ్యసనలు తొలగి బుదిి చేత ఈశేర్ పాదములు ప్ట్ట గలుగుతాము. అది పెళ్ళు  అయిపోయిన వ్యళు కి వచేి ఫలితం. కాబితట  అనిి 

సిాయిలలో ఉని వ్యళీని రుకిమణీ కళాాణం ఉదిరంచేస్త ంది. 

ఇప్పాడు అగిిదోాతనుడు రుకిమణీ దేవి వదాక ప్రుగెతుత కు వచిి ‘కనాకా! కృష్యు డు నీ గుణములు మెచుికునాిడు. నీవంిత శిష్యార్దలికి 

గురువు నయినందుకు నాకు ఎంో ధ్నమునిచాిడు. స్దర్శన చకరమును ప్టుట కొని వచేిశాడు. దేవతలు ర్దక్షస్లు కలిసివచిినా సర్వ 

ర్దక్షస వివ్యహంో నినుి తీస్కువెడతాడు. నీ జీవితం ఫలించింది’ అనాిడు. ఇప్పాడు రుకిమణీదేవి ప్ర్మసంోష్మును పందింది. 

అమమవ్యరు రుకిమణీదేవి పార్ేతీ ప్ర్మేశేరుల ఆర్దధ్న చేసింది. ఆడప్పలు  అయిదవతనం నిలబడాలంటే గౌరీతప్స్ా చేయాలి. గౌరీతప్స్ా 

చేయించేట్ప్పాడు ఆమెచేత అమమవ్యరకి కుంకుమార్ిన చేయిసాత రు. అమమవ్యర అనుగర హమును ఆ కుంకుమార్ిన వలననే 

పందగలుగ తారు. కన్య స్వ్యసినిగా మార్బోోంది. ఆ ప్పలు  ఆ తరువ్యత తలిు  కావడానికి అనిిితకి కావలసిన అదృష్ట ం అప్పాడే 

కతాకిింప్బడుతుంది. గౌరీతప్స్ా జరుగుతునింత సేప్ప ఆడప్పలు  తదేక దృషిట ో పార్ేతీదేవిని ఆర్దధ్న చేయాలి. అందుకే రుకిమణీ దేవి 

ఎవరో మాటాు డకుండా మౌనంగా దేవ్యలయమునకు వెళ్ళీంది. భీష్మకుడు కొనిి మంగళ సూతర ములు చేయించి వృది ముతెద దువులకి 

ఇప్పాంచాడు. గౌరీతప్స్ా అయేావర్కు ఆ ప్పలు  మాటాు డకూడదు. మీరు మాటాు డించకూడదు. ఆమె గౌరీదేవి మీద కుంకుమ వేసూత  తదేక 

ధాానంో ఆ నామములు వినాలి. అపాాలు ప్ర్మ ప్వితర మయిన వంట్కము. భీష్మకుడు అపాాలు వండించి ఒకొకకక అప్ాం, చర్కు కర్ర , 

మంగళసూతర ం రుకిమణి చేత ముతెద దువలకు ఇప్పాంచాడు. అప్పాడు చప్పాంది  

నమిమత్త నా మనంబున సనాతను లైన యుమామహేశులన్ 

మిముముఁ బుర్దణదంప్తుల మేలు భజంతుుఁ గదమమ! మేిత పె 

దామమ! దయాంబుర్దశివి గదమమ! హరం బత్తుఁ జేయు మమమ! ని 

నిమిమనవ్యర కనిితకి నాశము లేదు గదమమ! యీశేరీ!” 

సనాతనులయిన పార్ేతీ ప్ర్మేశేరులను నేను మదిలో నముమకుని ఉనాిను. మీరు యిదారు కూడా సనాతనముగా ఆదిదంప్తులు. 

అమామ, నీవు తర్గని అయిదవ తనంో ఉనాివు. అల్ప ననుి కూడా అయిదవతనంో నిలబట్ట వ్య! ఓ యీశేరీ, నీవు దయకు 

సముదర ము వంిత దానివి. కృష్యు ని నాకు భరి్గా చేయవలసింది. నినుి నమిమన వ్యళు కు ఎనిితకీ నాశనమనిది లేదు. ర్కిించి తీరుతావు’ 



అంది. తాను చేసిన ఆర్దధ్నకు కృష్యు డు వచిి తీరుతాడని తలచినది.  

రుకిమణీదేవి సౌందర్ామును చూసిన ఎందఱో ర్దజులు తటుట కోలేక తమ తమ ర్థముల నుండి కిర ంద ప్డిపోయారు.  

కనియన్ రుకిమణి చందర మండలముఖుం, గంఠీర్వేందార వల 

గుి, నవ్యంభోజదళాకిుుఁ, జ్ఞరుతర్వకిున్, మేఘ సంకాశదే 

హు, నగార్దత్తగజేందర హసత నిభబ్రహుం, జకిర ుఁ, బీతాం బరున్, 

ఘనభూష్ఠనిేతుుఁ గంబుకంఠు, విజయోతకంఠున్ జగనోమహనున్!! 

రుకిమణీ దేవికి, ర్థంలో నిలబడి ప్టుట పీతాంబర్ము కటుట కొని, ఎడం చేత్తో అలవోకగా ప్గగ ములు ప్టుట కుని చిరునవుేో రుకిమణీదేవి వంక 

చూసూత , నవుేతూ నిలబడిన కంబుకంఠుడయిన ప్ర్మాతమ దర్శనం అయింది. ప్గగ ములు విడిచిపెటాట డు. ర్థమును దిగాడు. శర్ణాగత్త 

చేసిన వ్యర కోసం తానే దిగివచిి నడిచి వచాిడు. శర్ణాగత్తలో ఈశేర్ వైెభవం ప్ర కాశించింది.  

ఈశేర్ ప్ర త్తజా! తానే ర్థం దిగి నడిచి వచాిడు. అలవోకగా అమమవ్యర చయిా ప్టుట కునాిడు. తన ర్థం ఎకికంచుకునాిడు. ఇంతమందీ 

వ్యళ్ళీదారనీ చూసూత నే ఉనాిరు. ఎవరకీ సాృహ లేదు. ర్థమును ోలుకుంటూ వెళ్ళీపోతునాిడు. తరువ్యత వీళీందరకీ సాృహ 

వచిింది. కృష్యు డు రుకిమణీ దేవిని ఎతుత కుపోయాడు అనాిరు. ప్రుగు ప్రుగున వెళ్ళు  ఈ విష్యమును శిశుపాలుడికి, జర్దసంధ్రడికి 

చపాారు. కొంతమంది కృష్యు ని ప్టుట కుందామని కృష్యు ని ర్థం వెంట్ ప్డాారు. కృష్యు డు స్దర్శన చకర ంో వ్యర కుతుత కలను కత్తత రంచేశాడు. 

శిశుపాలుడు జర్దసంధ్రడి దగగ ర్కు వెళాీడు జర్దసంధ్రడు అనాిడు  

బర తకవచుి నొడల పార ణంబులుండిన. బర తుకు కలిగెనేని భార్ా కలదు 

బర త్తకితీవు; భార్ాప్టుట  దైెవమెరుంగు, వగవ వలదు చైదా! వలదు వలదు!! 

శిశిపాల్ప, నీవు చాల్ప అదృష్ట వంతుడివి. కృష్యు డి దగగ ర్కు వెళ్ళు  చచిిపోకుండా వెనకిక వచాివు. పెళ్ళు  అయిపోతే పోయింది. మర్చక భార్ా 

దొరుకుతుంది. బర త్తకానని సంోష్ప్డు’ అనాిడు. ఒకక రుకిమ మాతర ం ఒక గోపాల బ్రలుడు తన చలిు ని అప్హరంచడం ఏమిట్ని 

అపార్మయిన ఆవేశంో కృష్యు ని ర్థం వెంట్ ప్డి  

మా సరవ్యడవ్య మా పాప్ గొనిపోవ? నేపాిత గలవ్యడ? వేది వంశ? 

మెందు జనిమంచిత్త? వెకకడ బరగిత్త? వెయాది నడవడి? యవేడరుగు?  

మానహ్నుడ వీవు? మర్దాద లరుగవు; మాయ గైెకొని కానీ మలయ ర్దవు; 

నిజరూప్మున శతుర  నివహంబుపైె బోవు; వస్ధేశుడవు గావు వ్యవి లేదు; 

కొమమ నిముమ; నీవు గుణర్హితుండవు, విడువు; విడువవేని విలయకాల 

శిఖశిఖ్య సమాన శిత శిలీముఖ్ముల గర్ేమెలు  గొందు గలహమందు!! 

రుకిమ తెలియకుండానే స్త త్త చేసేస్త నాిడు. ‘నువుే గోపాల బ్రలుడివి. ఎకకడో ప్పితట న వ్యడివి. ఆలమందల వెనకాల త్తరగిన వ్యడివి. నీకు 

మా ప్పలు  కావలసి వచిిందా! మా ప్పలు ను ఎతుత కు పోతావ్య? నిలు నిలు కృష్ఠు , నినుి యిప్పాడే తుదముితట ంచేసాత ను’ అని వస్త నాిడు. 

కృష్యు డు చూశాడు. రుకిమ తనను ఇంత నిండా చేస్త నాిడు. కానీ అది స్త త్తపాఠం అయిపయింది. నిజంగా ప్ర్మాతమకు జనమమేమిిత? కులం 

ఏమిిత? వంశం ఏమిిత? ఇది తెలియక వెరర వ్యడు ప్ర లప్పస్త నాిడు. కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఒకకసార స్దర్శన చకరమును చే తో  ప్టుటట కొని సంకలాం 

చేస్త నాిరు.  

అని డగుగ త్తకో మహాభయముో నాకంప్పతాంగంబుో 

వినత శార ంత ముఖ్ంబుో శుర త్తచలదేేణీకల్పప్ంబుోుఁ 

గనుదోయిన్ జడిగొని బ్రష్ాములోుఁ గనాాలల్పమంబు మొర  

కికన రుకిమం దెగవేర యుఁబోక మగిడం గృష్యు ండు రోచిష్యు ుఁడై. 

అసలు కనుిలమమట్ నీరు పెట్ట వలసిన అవసర్ం లేక తన కడగంిత చూప్పలో లోకమునకు ఐశేర్ాము నీయగలిగిన శీరమహాలకిిమ 



తనోడబుితట న వ్యడు మర్ణిసాత డేమోనని యింకా పెళ్ళీ కాకుండానే కృష్యు డిో వెళ్ళతునిది, భయప్డి పోయి వణికిపోతుని శరీర్ముో 

ఆయన కాళ్ళీ ప్టుట కొని కళీ వెంబడి నీళ్ళీ కారపోతుండగా ఈశేర్ద, నా అనికు పార ణ భిక్ష పెటుట ’ అని ఆయన పాదములు ప్టుట కుంది. 

అప్పడు కృష్యు డు ‘వీనికి పార ణం తీసినంత ప్ని చేసాత ను’ అని కిందికి దిగి, కత్తత  తీసి, రుకిమ తల ప్టుట కొని పాయలు పాయలుగా తల గెడాం 

గొరగ్వసి వదిలి పెటేట శారు. వ్యడు గుంజుకుంటుంటే కృష్యు డు తనపైె ఉతత రీయము తీసి రుకిమని బండికి వేసి కటేట సి తల గొరగి విరూప్పని చేసి 

వదిలేశారు. రుకిమణీదేవి చాల్ప బ్రధ్ ప్డింది. బలర్దముడు వచిి ఓదార్దిడు.  

తదనంతర్ రుకిమణీ కృష్యు లు హాయిగా దాేర్కా నగర్మును చేరుకునాిరు.  

ధ్రర వకీరిన్ హర పెండిు యాడ నిజ చేోహారణిన్ మాన వైె 

భవ గాంభీర్ా విహారణిన్ నిఖల సంప్తాకరణిన్ సాధ్ర బ్రం 

ధ్వ సతాకరణిుఁ బుణాచారణి మహాదారదర ా సంహారణిన్ 

స్విభూష్ఠంబర్ ధారణిన్ గుణవతీచూడామణిన్ రుకిమణిన్. 

ఆరోజున శీర కృష్యు డు రుకిమణీదేవిని పెండిు  చేస్కునాిడు. మంచి ప్టుట ప్పట్ట ం కటుట కునిది, దరదర మును నాశనం చేయగలిగినది, ఇంితకి వచిిన 

బంధ్రవులను సేిహితులను ఆదర్ముో చూడగలిగినది, ప్పతర పౌతార భివృదిిగా వంశమును పెంచగలిగినది, చకకిత చిరునవుేో అందరని 

ఆదరంచే సేరూప్ం ఉనిది, మంచి గుణములు కలిగినది, అయిన రుకిమణీ దేవిని కృష్యు డు దాేర్కా నగర్మునందు పెదాలందర సమక్షములో 

వివ్యహమును చేస్కునాిడు.  

అనఘ! ఆదిలకిిమయైన రుకిమణి ోడ గీర డ సలుప్పచుని కృష్యు  జూచి  

ప్ట్ట ణంబులోని ప్ర జలులు సిలిు ర, పీర త్త లగుచు ముకి భీతు లగుచు!! 

ఆ శీరమహాలకిిమయే రుకిమణీ దేవి. ‘ఆవిడ ప్కకన కృష్యు డు కూరుింటే ఆవిడ మన మొర్లు వినిప్పస్త ంది. దయాశాలియై మనలను ర్కిిస్త ంది. 

ఇంక మనకి ఏమి కావ్యలి! మనం అందర్ం భయములను వదిలిపెితట  ప్ర్మసంోష్ంగా ఉండవచుి’ అని ప్ర జలందరూ భావించార్ని 

శుకయోగీందుర డు ప్రీకిితుత కు రుకిమణీకళాాణగాథ వినిప్పంచాడు. 



 

దశమ సకంధ్ము - ఉతత ర్ భాగము  

ప్ర దుామికుమార్ చరతర   

పోతనామాతుాల వ్యరు దశమ సకంధ్ము ఉతత ర్ భాగమును పార ర్ంభిసూత  అంటారు  

శీర కర్!ప్రోషితర్తాికర్! కమనీయ గుణగణాకర్! కారు  

ణాాకర్! భీకర్శర్ ధార్దకంప్పత దానవేందర ! ర్దమనర్వందార !! 

వ్యరు ఏది పార ర్ంభం చేసినా ఒకకసార ర్దమచందర  ప్ర భువును పార రి్న చేసాత రు. ‘శీర కర్’ – సమసత  ఐశేర్ాములను కటాకిించువ్యడా! అపార్మయిన 

కారుణామునకు అవధి అయిన వ్యడా! శతుర వులను ప్రమార్ికలిగిన వ్యడా! ర్దమచందర  ప్ర భో! భాగవతం ఉతత ర్ భాగమును ఆంధ్రీర కర్ణం 

పార ర్ంభం చేస్త నాిను’ అనాిరు. దీనిలో మనం తెలుస్కోవలసిన విష్యం ఒకిత ఉంది. మనము ఏ ప్నిమీద త్తరుగుతునాి భగవంతుని 

సమర్ణ మాతర ం విడిచిపెట్ట కూడదు. దేహముో తాదాతమాత చందిపోకూడదు. ఏ ప్ని చేస్త నాి ఈశేరుడి ప్ట్ల కృతజాత భకిుడయిన 

వ్యడికి అలవ్యటు కావ్యలి. అందుకని సంతతము ఆ భగవంతుడిని జా్ఞప్కం తెచుికుంటూ ఉంటాడు. ‘నా అంతిత వ్యడిని నేను’ అని అనడు. 

అల్ప అంటే మీ సిిత్త ఏమిట్ల చూప్పంచడానికి ఈశేరుడికి ఒకక క్షణం చాలు. కానీ ఆయన మహా దయాళ్ళవు. అల్ప చయాడు. ఆయన ఎనిి 

ఆగడములనయినా సహిసాత డు. అందుకనే ఎంత గొప్ామాట్ అంటారో చూడండి! కమనీయ గుణగణాకర్! కారుణాాకర్!’ మహా కారుణాము 

కలిగినటువంిత వ్యడా – ర్దమచందర ప్ర భో! అని పార ర్ంభం చేశారు. మనం కూడా దీనిని అలవ్యటు చేస్కోవలసిన అవసర్ం ఉంటుంది. 

భాగవతమును వినేవ్యడు, భాగవతమును చదివేవ్యడు జీవితములో ప్ర తేాకముగా అసత మానూ ఈశేరుడిని జా్ఞప్కమునకు తెచుికోవడం, 

కష్ట ం వచిినా స్ఖ్ం వచిినా దానిని ఈశేరునిో అనుసంధానం చేస్కోవడం అలవ్యటు చేస్కోవ్యలి. మీకు జీవితంలో ఇంతకనాి గొప్ా 

వర్ం ఉండదు. 

రుకిమణీ కృష్యు ల వివ్యహం పూరి్యింది. రుకిమణీదేవికి ఒక కుమారుడు జనిమంచాడు. ఆ ప్పరుితకందుని చూస్కొని ఆమె ప్ర్వశించి పోయింది. 



ఆవిడ ఆదిలకిిమ. ఆమె నుండియే మిగిలిన అష్ట లకిిమలు వసాత యి. ఆవిడ ఒక నర్కాంతగా ఉనిప్పాడు ఆవిడ కూడా తలిు  ప్రర మకు అతీతముగా 

ఉండడానికి యిష్ట ప్డదు. ఆవిడ తలిు  ప్రర మను తలిు  ప్రర మగానే ఉంచుతుంది. అందుకే ఆ ప్పరిత మంచం మీద బ్ధడాడికి పాలు యిచిింది.బ్ధడాడిని 

నిదర ప్పచిి తాను నిదర పోయింది.  

ఆ ప్పలు వ్యడు నిదర పోతుండగా శంబర్దస్రుడనే ర్దక్షస్డు అంతుఃప్పర్ంలోకి కామరూప్పయై ప్ర వేశించాడు. ప్పరిత పత్తత ళీలో ఉని 

ప్ర దుాముిడనబడే ఏ చిని బ్ధడాడిని అప్హరంచి తీస్కొని వెళ్ళీపోయి ఆ ప్పలు వ్యడిని చంప్పవేయడానికి ఒక మహాసముదర ంలో పార్వశాడు. ఇది 

మీరు జ్ఞగర తత గా గమనించ వలసిన లీల. ఈ లీలను గాని మీరు చాల్ప జ్ఞగర తత గా ప్టుట కోగలిగార్ంటే ఈశేరుని దివామయిన అనుగర హం, 

కారుణాం, ఆయన ఎంత లకకలు వేసి ఉంచే మనిషి, ఆయన సంకలాముో ఎల్ప ఏమి జరుగుతాయనిది మీకు అరి్ం అవుతుంది. 

అప్పాడు మీయందు భకిి ప్ర చోదనం అవుతుంది. ఎంత గొప్ా ప్దామును ఇచాిరో చూడండి! 

తామర్సాకిునంశమున దర్ాకుుఁ డీశేరుకంితమంట్లం 

దా మును దగిుుఁడై; ప్పదప్ుఁ దతార్మేశుని దేహలబి్ధకై 

వేమఱ నిషా్ుఁ జేసి హర వీర్ామునం బర భవించ రుకిమణీ 

కామిని గర్భమం దస్ర్ఖ్ండను మాఱ్ట్ మూరియో యనన్!! 

ఒకానొకప్పాడు ప్ర్మశివుడు తప్స్ా చేస్త నాిడు. పార్ేతీదేవి ఆయనకు ఇల్పు లు కావ్యలి. లేకపోతే తార్కాస్ర్ సంహార్ం జర్గదు. 

ప్ర్మశివుని కుమారుడు మాతర మే తార్కాస్రుని నిరజ ంచగలడు. ఆ మేర్కు తార్కాస్రుడు వర్మును పంది వునాిడు. అందుకని పార్ేతీ 

ప్ర్మేశేరులను కలప్డం కోసమని మనమథుడు బయలుదేర్దడు. మనమథుడు శీరమహావిష్యు వు కుమారుడు. శీరమహావిష్యు వు అందం అంతా 

మనమథునికి వచిింది. మనమథుడు అనగా మనస్ాలను మథించగలిగిన వ్యడు అని అరి్ం. ఆయన ప్పష్ా బ్రణుడై అవతలవ్యర 

మనస్ాలను కదుప్పతాడు. ఇందుర డు అడిగితే అతడు ప్ర్మశివుని మీదకు బ్రణ ప్ర యోగం చేయబోయాడు. ఇంతలోనే శివునిలో చిని 

మారుా వచిింది. ఆయన అనుమానం వచిి చూశాడు. పదలో కూరుిని వింితనార సారస్త ని మనమథుడు కనప్డాాడు. అంతే! 

మూడవకనుి తెరచాడు. కాముడు భసమమయిపోయాడు. అతను హర్ తేజస్ాచేత కాలిబడాాడు. అది మామూలు అగిిహోతర ం కాదు. 

మూడవకంిత మంట్. ఇంక డానికి ఎదురులేదు. అటువంిత మంట్యందు మనమథుడు దగిమయి పోయాడు. శివుడికి ఉని మూడు నేతర ములే 

సూర్ాచందర  అగిిహోతర ములు. అటువంిత అగిిహోతర ముచేత కాలి బూడిదర్దశియై ప్డిపోయాడు.  

మనమథుడు కాలిపోవడం ప్ర్మశివునకు విజయము. ఎందుకనగా ఆయన కామదహనం చేశాడు. కామునికి లొంగడు. కాని మనమథుడు దహింప్ 

బడడం వలన ర్తీదేవికి అప్కార్ం జరగింది. ర్తీదేవికి భరి్ పోయాడు. ఇప్పడు ఆమెకు ఎవరు అయిదవతనమును ఇవేడంలో సమరిులో, 

ఎవరని ప్ర్మశివునిో చేర్ిడం వలన వ్యళ్ళీదారకీ కలిగిన కుమారుడి వలన దేవతలు ప్ర యోజనము పండుతార్నే భావనచేత మనమథుడు 

బ్రనప్ర యోగం చేశాడో, అటువంిత భరి్ను తనకు యిమమనమని పార్ేతీదేవిని, పార్ేతీ ప్ర్మేశేర్ కళాాణం తరువ్యత ర్తీదేవి అడిగింది. 

అందువలన ప్ర్మేశివుని మంట్ చేత కాలిపోయిన మనమథుని మర్ల పార్ేతీదేవి బర త్తకించినది. అమమవ్యర శకిికి ప్రమిత్త లేదు. 

అందువలననే కాలి బూడిద అయిపోయిన వ్యనిని త్తరగి బర త్తకించగలిగినది. ఆవిడ ఏదయినా చేయగలదు. అటువంిత శకిి సేరూప్ం ఆవిడ! 

ఆమె ర్తీదేవికి ఒక వర్ం యిచిింది. నీ అయిదవతనమునకు భంగం లేదు. నీ భరి్ అనంగుడు అవుతాడు. శరీర్ం ఉండదు. కానీ నీకు 

కనప్డతాడు. పైెన ఎవేరకీ కనప్డడు. నీకు మాతర ం కనప్డతాడు’ అని వర్ం యిచిింది. ర్తీదేవికి తన ప్త్తని శరీర్ముో చూడాలని కోరక 

కలిగింది. అప్పడు ప్ర్మశివుడు మనమథునిో అనాిడు ‘వచేిసార శీరమనాిర్దయణుడు శీర కృష్యు డిగా అవతరంచినప్పడు నీవు ఆయనకు 

కుమారుడిగా జనిమంచదవుగాక! అప్పాడు ర్తీదేవి నినుి శరీర్ంో చూడగలదు’ అని వర్ం ఇచాిడు. 

ఈ ప్పితట న మనమథుడు ర్దక్షస సంహార్మునకు శీరమనాిర్దయణుడే మర్చక అవతార్ం ఎతాత డా అనిటుు గా ఉనాిడు. అప్పాడు హరుని 

కంితమంట్చేత కాలిపోయిన వ్యడు యిప్పాడు శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమకు కుమారుడిగా జనిమంచాడు. భూదేవి వెళ్ళు  పార రి్న చేసేత  శీరమనాిర్దయణుడు 

‘తాను ర్దక్షస సంహార్ం చేసి భూభార్మును తగిగ సాను’ అని అభయం యిచాిడు. ఇప్పాడు ఆయన ఒకిత, ఆయన కుమారుడు ఒకిత 

కాదుకదా! ఈయన కూడా ర్దక్షస సంహార్ం చేయవలసి ఉంది. ఈయన ప్పట్ట గానే ఈయన వలన మర్ణించేవ్యడు ఒకడు ఉనాిడు. అతను 

శంబర్దస్రుడు అనే ర్దక్షస్డు. వ్యనికి ఈ విష్యం తెలుస్. తన మృతుావునకు ఏది కార్ణమని భావించాడో దానిని తీసివేసే ప్ర యతిం 

చేశాడు. అందుకని శంబర్దస్రుడు ప్ర దుాముిడిని సముదర ంలోకి విసిర్వశాడు. ప్పలు వ్యడు చచిిపోయి ఉంటాడని భావించి తన గృహమునకు 

వెళ్ళీపోయాడు.  



కానీ ఈశేర్ సంకలాం చేత ఆ బ్రలుడు బర త్తకాడు. విచితర ం ఏమిట్ంటే ఆ ప్పలు వ్యడు శంబర్దస్రుని ఇంితకే వెళాీడు. శంబర్దస్రునిచే విసిర 

వేయబడిన వ్యడిని ఒక చేప్ మింగ్వసింది. ఆ చేప్ను జ్ఞలరుు  వలవేసి బయట్కు తీసి ఒడాుకు వచిి ర్ంప్ముో దాని కడుప్ప కోయగా 

కడుప్పలో చంిత ప్పల్పు డు కనప్డాాడు. ఆశిర్ాపోయారు. ఆ ప్పలు వ్యడిని కానుకగా ప్ర భువుకు ఇదాామని వ్యళీ ప్ర భువు అయిన శంబర్దస్రుని 

వదాకు వెళ్ళు  జరగింది చపాారు. శంబర్దస్రుడు మాయకు వశుడయాాడు. ఈలోగా ర్తీదేవి తన భరి్ మనమథుడు కృష్ణ ప్ర్మాతమకు 

కొడుకుగా, ఈ మాంస నేతర ముో చూడగలిగ్వ వ్యనిగా ప్పడతాడని ఎదురుచూసోత ంది. అందుకని ర్తీదేవి మాయాదేవి అనే ప్రరుతొ 

శంబర్దస్రుని వంట్శాలలో ఉంది. ఈమె శంకర్దస్రుని వదాకు వెళ్ళు  ఆ ప్పలు వ్యడిని తనకివేమని, వ్యనిని తాను పెంచుకుంటానని చప్పాంది. ఆ 

ప్పలు వ్యడిని ఆమెకు ఇచేిశాడు.  

ప్ర ప్ంచంలో ఎవర్యినా తన భరి్ను భరి్గా మాతర మె చూడగలరు. కానీ భరి్ను ప్సిప్పలు వ్యనిగా ర్తీదేవి సాకింది. ఈయన పెరగి 

పెదావ్యడయాాడు. ర్తీదేవి తన భరి్ అనే భావనోనే పెంచి పెదా చేసింది. ఆయనకు తాను మనమథుడనని తెలియదు. ర్తీదేవికి తెలుస్. 

ప్ర దుాముిడికి యౌవనము వచిిన తరువ్యత ఈమె ప్ర వరి్నయందు చేషిట తములను కనిపెటాట డు. ఈమె ప్ర వరి్నయందు దోష్మును కనిపెితట  

‘నీవు మాతృతేమునకే కళంకం తెస్త నాివు. నీ ప్ర వరి్న యందు దోష్ం కనప్డుోంది. ఎందుకు నీయందు ఈ విధ్మయిన విచితర మయిన 

ప్ర వరి్న జరుగుోంది?’ అని అడిగాడు. అప్పడు ఆవిడ జరగిన విష్యమును తెలియజప్పా ఆ అమమకు వునాి కష్ట మును ప్రమారి నీవు 

మర్ల అమమవదాకు చేర్వదాా’ అని అడిగింది. ఆయనలో వుని మాతృ భావమును ఎవర వైెప్పకి త్తర్గాలో వ్యర వైెప్పకి త్తప్పాంది. అవతార్ 

ప్ర యోజనమును పూరి చేయిసోత ంది.  

అప్పాడు ప్ర దుాముిడు ‘ఉతత ర్ క్షణం నేను ణా తలిు ని చేరుకోవ్యలనుకుంటునాిను. కాబితట  నేను వెంట్నే శంబర్దస్రుణిు  చంప్రసాత ను’ 

అనాిడు అప్పడు ఆమె ‘నీవు అంత తొందర్గా వ్యడిని చంప్లేవు. వ్యడి దగగ ర్ గొప్ా మాయలు ఉనాియి. ఆ మాయలను నిరజ ంచడం 

ఎవరవల్పు  కాదు. కాబితట  నీకిప్పాడు ఒక మం రో ప్దేశం చేసాత ను. ఒక విదాను నీకు ఉప్దేశిసాత ను. ఆ విదాప్రరు మహామాయా విదా’ అని ఆ 

విదాను బోధ్చేసింది. అమమవ్యరకి ప్నెిండు మంది ఉపాసకులను చప్పతారు. 

మనుశిందర  కుబేర్సా లోపాముదార చ మనమథుః అగస్త్త ర్గిిసూర్ాశి  

ఇందర సకంధ్శిశవసత థా కోర ధ్భటాట ర్కోదేవా దాేదశాని ఉపాసకాుః!! 

అను ఈ ప్నెిండుమంది అమమవ్యర ఉపాసకుల గురంచి వినాి, వ్యళీ గురంచి చప్పానా అమమవ్యర అనుగర హం కలుగుతుంది. అమమవ్యరు 

ప్ర్మ పీర త్త చందుతుంది. అందుకే రుకిమణీ కళాాణం ప్ర కకనే ప్ర దుామోిపాఖ్యానమును ఇచాిరు. స్త్త రలు పెళ్ళీ అయిన తరువ్యత 

మాతృతేమును కోరుకుంటారు. ఆ మాతృతేం నిలబడడానికి మహామాత అనుగర హం కలగాలి. అందుకని రుకిమణికి ప్ర దుాముిడు 

ప్పట్ట డమును అడాుపెితట  అమమవ్యర అనుగర హమును పోతనగారు కథలోకి తీస్కువచాిరు. చూడండి ఆయన ఉప్కార్ం. ప్ర దుాముిడు మహా 

మాయా తతత ేమును పంది శంబర్దస్రుని మీదికి యుదిమునకు వెళాీడు.  

వ్యడికి ఈ సతాం తెలియగానే ోక తొర కికన తార చుల్ప లేచి ప్ర దుాముిడిో యుదిమునకు బయలుదేర్దడు. ప్ర దుాముిడు తనకు 

ఉనిటువంిత మహా మాయాశకిి చేత అనిి అసత రశసత రములను అణచివేసి తరువ్యత కత్తత లో శంబర్దస్రుని కుతుత క ఖ్ండించివేశాడు. 

ఎవరచేత్తలో శంబర్దస్రుద్ చచిిపోవ్యలని ఈశేరుడు సంకలాం చేశాడో వ్యనిచేత్తలోనే శంబర్దస్రుడు చచిిపోయాడు. అల్ప చంప్పవేసిన 

తరువ్యత ఒక చితర ం జరగింది. వెంట్నే ప్ర దుాముిడు అమమని చూడడానికి వెళాీలి కదా! ఇకకడ జరుగుతుని విష్యములనీి కృష్యు డికి 

తెలుస్. కానీ ప్ర దుాముిడి జ్ఞడ తెలియనటుు  ఊరుకునాిడు. శంబర్దస్ర్ సంహార్ం జర్గాలని ఆయనకి తెలుస్. అందుకే కృష్ు  

ప్ర్మాతమ చప్పాంది మాతర మే మనం చయాాలి తప్ా ఆయన చేసింది మనం చేయకూడదు. కృష్యు డిది ప్రపూర్దు వతార్ం. కృష్యు డిని 

అనుకరంచకూడదు. 

ప్ర దుాముిడు ర్తీదేవిో కలిసి ఆకాశమార్గ ంలో రుకిమణీదేవి అంతుఃప్పర్మునకు వెళాీడు. అకకడ ఒక ఆశిర్ాకర్ సంఘట్న జరగింది. 

కృష్యు డు ఎల్ప ఉంటాడో ప్ర దుాముిడు కూడా ముదర  గుదాినటుు  అల్పనే ఉంటాడు. అంతుఃప్పర్ ప్రచారకలు అచిం శీర కృష్యు నిల్ప ఉని 

ప్ర దుాముిని చూసి కృష్యు డే వస్త నాిడని ఎకకడి వ్యళ్ళీ అకకడే సత ంభముల చాటుకి తప్పాకునాిరు. కొందరు కృష్యు ని కొడుకుల్ప 

ఉనాిడు అనుకునాిరు. రుకిమణీదేవి మందిర్ం ఎకకడ ఉనిదా అని అమమ గురంచి వెతుకుతునాిడు ప్ర దుాముిడు. ప్రచారకలు 

రుకిమణీదేవి వదాకు వెళ్ళు  ‘అమామ, ఎవరో ఆకాశమునుండి మన మందిర్ంలోకి దిగారు. అచిం కృష్యు డి ల్పగానే ఉనాిరు. మీరు చూడవలసినది’ 

అని చపాారు. వెంట్నే రుకిమణీదేవి గబగబ్ర మేలిముస్గుో వచిి చూసింది. ఆవు దూడను చూసినప్పాడు ఎల్ప ఉంటుందో ఆమె చూప్ప 



అల్ప అయిపయింది. ఆమెలో ప్పతర వ్యతాలాం తనుికు వచిి ఆమె సత నాములలో పాలు చేప్పనకు వచాియి. ఆవిడ అంది “ఈప్పలు వ్యడు 

చాల్ప అందంగా ఉనాిడు. నా కొడుకు బర త్తకి ఉనిట్ు యితే యిప్ాితకి యింత అయి ఉండేవ్యడు. ఈతడు నా కొడుకే అయివుండాలి’ 

అనుకుంది. అమమ యిరువది అయిదేళీ తరువ్యత తన కుమారుని గురిు ప్టేట సింది.  

ఈలోగా అకకడికి కృష్ు  భగవ్యనుని తీస్కువచాిరు. ఆయన మహా మాయావి. ఆయన వచిి ఒకసార రుకిమణి వంక, ఒకసార ప్ర దుాముిని 

వంక చూసి ప్ర దుాముిని ‘నీవు ఎవరు?’ అని ప్ర శిించారు. ప్ర దుాముిడు సమాధానం చప్రాలోప్ల అకకడికి మహా జా్ఞని అయిన నార్దుడు 

వచాిడు. ‘అయాా! నీకు తెలియని విష్యమా! ఆనాడు మనమథుడు కాలి బూడిద అయిపోతే వర్ం యిచాిరు కదా! దాని ప్ర కార్ం 

మనమథుడు ప్ర దుాముిడిగా జనిమంచాడు. చినితనంలో శంబర్దస్రుడు అప్హరంచాడు. తరువ్యత యితడు శంబర్దస్రుణిు  

సంహరంచాడు. ఈనాడు ర్తీదేవిో కలిసి వచాిడు. నీ యింితకి కొడుకు కోడలు కూడా ఈశేర్ వర్ంగా వచాిరు. ఇది ప్ర దుాముిడు 

ఎంచుకుని చేస్కుని పెళ్ళీ కాదు. ఇది జనమజనామంతర్ స్కృతం. ఇల్పంిత కొడుకు కోడలు సృషిట లో ఉండరు. ప్పితట న ప్పలు వ్యడిని పెంచి పెదా 

చేస్కొని తన భార్ాతేమును నిరూప్పంచుకొని, భరి్ను తీస్కుని వచిి తలిు కి అప్ాజప్పాన కోడలు! అతత గారయందు అంత గౌర్వమును 

చూప్పంచిన కోడలు! యింక యింతకని నీకు ఏమికావ్యలి?’ అని చపాాడు. 

రుకిమణీదేవి గబగబ్ర వచిి ప్ర దుాముిడిని, ర్తీదేవిని ఆపాాయతో కౌగలించుకుంది. కృష్యు డు సంోషించాడు. అంతుఃప్పర్ం అంతటా 

భేరీలు మోర గాయి.  

చచిిపోయాడని మనం అనుకుని ప్పలు వ్యడు బత్తకి వచాిడు. ఆహా! రుకిమణీ దేవి ఎంత తప్స్ా చేసినదో! మర్ల కొడుకు యింతవ్యడయి 

కనప్డాాడు’ అని గోప్కులందరూ ఆనందముో వసంతములు జలుు కుని పంగిపోతుంటే రుకిమణీ కృష్యు లు పంగిపోతూ కొడుకునూ కోడలినీ 

యింట్లు కి తీస్కువెళ్ళీ పెదా సంబర్ములు చేస్కునాిరు. 

 



సామంతక మణి ఉపాఖ్యానము  

ఒకనాడు శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ బలర్దమునిో కలిసి అంతుఃప్పర్ంలో కూరుిని ఉండగా సతార జతుత  దాేర్క నగర్మునకు విజయం చేశాడు. 

ఆయనను చూసి దాేర్కా నగర్ంలో ఉండే గోపాలుర్ందరూ కూడా సూర్ానార్దయణుడే నడిచి వస్త నాిడని భర మప్డాారు. ఎందఱో 

మహరిులు, తప్శాశలురు, తేజోమూరిులు దేవతలు కృష్యు డి దర్శనమునకు వసూత  ఉండడం అకకడ రవ్యజు. కాబితట  సూర్ానార్దయణుడే 

నడిచి వస్త నాిడని వ్యళ్ళీ అనుకునాిరు. అనుకుని ప్రుగు ప్రుగున వెళ్ళు  కృష్ు  భగవ్యనుడికి చపాారు. అప్పాడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఒక 

చిరునవుే నవిే ఆ వస్త నివ్యడు సూర్ా భగవ్యనుడు కాదు. సతార జతుత  అనే ర్దజు. ఆర్దజు సూర్ా నార్దయణ మూరికి చేసిన ఆర్దధ్నకు 

ప్ర సనుిడయిన ప్ర్మాతమ ఆయనకు సామంతక మని అనబడే మణిని బహూకరంచారు. ఆ సామంతకమణిని ధ్రంచి సతార జతుత  నడిచి 

వస్త ంటే ఆయనను చూసి మీరు సూర్ా నార్దయణుడే అని భర మప్డాారు’ అని చపాాడు. 

సతార జతుత  ధ్రంచిన మణికి ఒక ప్ర తేాకత ఉనిది. సాధార్ణంగా మణులు ఏడో అలంకార్ పార యమైె మేడలో వేస్కునేందుకు ప్నికి వసాత యి. కానీ 

ఈ సామంతకమణి ఒక విచితర మైెన లక్షణం కలిగి ఉంది. ఎకకడ సామంతక మణి ఉంటుందో అకకడ దురభక్షము ర్దదు. అకకడ రోగములు 

ర్దవు. అకకడ ఉనిటువంిత వ్యరు ఏ విధ్మయిన మానసికమయిన పీడలు పందకుండా ఉండగలరు. ఇనిి లక్షణములో పాటుగా ఆ 

సామంతక మణికి ఒక శకిి ఉంది. అది ప్ర త్తరోజూ తెలు వ్యర్వ సరకి ఎనిమిది బ్రరువుల బంగార్మును పెడుతుంది. ఆమణిని ధ్రంచి మణులలో 

కల్పు  మణి అయినవ్యడు ఎవడు ఉనాిడో అితట  కృష్ు  ప్ర్మాతమ దగగ ర్కు వస్త నాిడు. ఈ వ్యరి్ ముందే కృష్యు నకు చేరంది. వస్త నివ్యడు 

సతార జతుత  అని తెలుస్కునాిడు. సతార జతుత  సామంతకమణిో వచిి కృష్ు  దర్శనం చేశాడు.  

కృష్ు  ప్ర్మాతమ నోరువిప్పా మాటాు డుతునాిడు. ఆయనకి లేక కాదు! ఆయనకు చేత కాక కాదు! కేవలం తన మాయాశకిి చేత ఎకకడో 

మథుర్లో ఉండే కొనిి లక్షలమంది ప్ర జలను సముదర ంలో దాేర్కానగర్ నిర్దమణం చేసి జర్దసంధ్రనికి దొర్కకుండా, ఒకక ఆవు కూడా 

మర్ణించకుండా అందరనీ తీస్కువచిి దాేర్కా నగర్మునకు చేరిన మహా ప్పరుష్యడికి సతార జతుత  దగగ ర్ ఉని మణి అడిగితే తప్ా 

ఆయనకు ఐశేర్ాం ఉండదా? ఆయన మాధ్వుడు. లకిీమప్త్త. లకిీమదేవి ఆయనకోసం రుకిమణిగా నడిచి వచిింది. ఆయనకు ఉని 

ఐశేర్ాంలో సతార జతుత కు ఉని ఐశేర్ాం ఏపాిత! సతార జతుత ను చూసి కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఈ మణిని నీవు ఉగర సేనుడికి ఇచేిసేత  బ్రగుంటుంది. ఈ 

మణి ర్దజు దగగ ర్ ఉంటే కొనిి ప్ర యోజనములు ఉంటాయి. ర్దజామునందు ఏ విధ్మయిన అరష్ట ము ప్ర బలదు. నీ ఒకకడి దగగ ర్ ఉండడం 

వలన అది నీకు కొంత యిబబంది కలిగించవచుి. కాబితట  ఆ సామంతకమణిని ప్ర భువుకి బహూకరంచు అని కృష్ు  ప్ర్మాతమ అనాిరు. 

అనగానే వచిిన సతార జతుత  మనస్ాలో ఒక ఆలోచన బయలుదేరంది. ఆమణిని యాదవ విభునకీయవలసినదని కృష్యు డు చప్రత  సతార జతుత  

ధ్నేచాచేత ఆ మణిని యివేడానికి అంగీకరంచలేదు. మణిని యివేకపోతే కృష్యు డు తనను ఏమీ చేయలేడని భావించాడు. కోటాు ది 

రూపాయలు మీ దగగ ర్ ఉనిప్ాితకీ ఈశేర్దనుగర హం కొదాిగా ప్కకకి తొలగినట్ు యితే ఉప్దర వం మిమమలిి సముదర ం ముంచత్తత నటుు  

ముంచతేత స్త ంది. కొదాిగా ఈశేర్దనుగర హం కలిగిందంటే ఎంతిత ప్ర మాదము కూడా వ్యనిని ఏమీ చేయదు. ప్ర మాదము తప్పాకుంటుంది. 

కృష్యు డు ‘నేను చపాాను. వినలేదు. నీవే ప్ర్ావసానమును తెలుస్కుంటావు’ అని మనస్లో అనుకునాిడు. సతార జతుత  తన గృహమునకు 

వెళ్ళీపోయాడు. కృష్యు డంతిత వ్యడు తనను మణి అడిగాడని చప్పాకోవడానికి సతార జతుత కు అవకాశం దొరకింది. కృష్యు డు ఎందుకు అడిగాడు 

అనిది మరచిపోయాడు. కృష్యు డు అడిగాడని మాతర ం ప్ర చార్ం చేస్కుంటునాిడు. ఒకరోజున సతార జతుత  తముమనికి ఒక చితర మయిన కోరక 

ప్పితట ంది. ఆయన ప్రరు ప్ర సేనుడు. తాను ఆ మణిని ధ్రంచి వేట్కు వెడతానని అనిగారని అడిగాడు. అందుకు సతార జతుత  అంగీకరంచాడు. 

అప్పడు ప్ర సేనుడు మణిని మెడలో ధ్రంచి వేట్కు వెళాీడు. వ్యని మెడలో ఉని మణిని ఒక సింహము చూసి మాంస ఖ్ండం అనుకోని 

అమాంతం వచిి ప్ర సేనుడి మీదకి దూకి అతనిని సంహరంచి అతని మెడలోని మణిని తీస్కుని నోట్ కరుచుకుని వెళ్ళీపోోంది. అటునుండి 

జ్ఞంబవంతుడు వస్త నాిడు. జ్ఞంబవంతుడు ఆనాడు ర్దమావతార్ంలో వర్ం అడిగాడు. కానీ ఆ కోరక కృష్ఠు వతార్ంలో తీరుోంది. సింహము 

మణిని ప్టుట కు పోతుంటే జ్ఞంబవంతుడు చూశాడు. సింహంో యుదిం చేసి సింహమును చంప్ప జ్ఞంబవంతుడు తన గుహలోకి వెళ్ళీపోయాడు. 

అది త్తనే ప్దారి్ం కాదని కేవలం ఒక మణి అని జ్ఞంబవంతునికి తెలుస్. జ్ఞంబవంతునికి కొడుకు ప్పితట  ఉనాిడు. ఆకొడుకు ఆడుకోవడానికి 

ఉయాాల పైెభాగంలో ఈ మణిని కటాట డు. ఆ ప్పలు వ్యడు దానిో ఆడుకోవడం పార ర్ంభించాడు.  



సతార జతుత  మణి గురంచి ఎంతమంది సైెనామునో ప్ంప్పంచాడు. ఎనోిచోట్ు  వెత్తకించాడు. అసలు ప్ర సేనుడు చచిిపోయిన చోటుకాని, గుర్ర ం 

కాని కనప్డలేదు. కృష్యు డే ప్ర సేనుడిని సంహరంచి ఆ మణిని అప్హరంచాడు’ అని ప్ర చార్ం చేశాడు. ఇప్పడు కృష్యు డు తనమీద వచిిన 

అప్నింద పోగొటుట కోవ్యలని అనుకునాిడు. ప్ర సేనుడు వేస్కుని వెళాీడు అని తెలుస్కుని బంధ్రమితార దులను తీస్కుని మణిని వెదకడానికి 

అడవిలోకి బయలుదేర్దడు. అడవిలో ఒకచోట్ ప్ర సేనుడి గుఱ్ఱ ము, అతని కళ్ళబర్ము కనప్డాాయి. ప్ర సేనుడిని ఎవరో చంప్ప ఉండాలని గర హించి 

వెతకగా సింహం అడుగుజ్ఞడలు కనప్డాాయి. వ్యిత దగగ ర్ భలూు కప్ప అడుగుజ్ఞడలు కనప్డాాయి. అంటే సింహమును భలూు కం చంప్ప 

ఉంటుందని భావించారు. ఈసార భలూు కం వెళ్ళీన వైెప్ప వెళీగా గుహలో ఉయాాలమీద మణి వేర ల్పడుోంది. కృష్యు డు ఆ మణిని తీస్కుని 

వెళ్ళతుండగా జ్ఞంబవంతుడు వచాిడు. ఆకార్ సేరూప్ముల చేత కృష్యు డు తన సాేమియే అని గురించలేకపోయాడు. వ్యరరువుర మధ్ా 

భయంకర్మయిన యుదిం జరగింది. జ్ఞంబవంతుడు కృష్యు నిో యుదిం చేసి డసిాపోయి ఒంితలోంచి ర్కిం కారుతుండగా కిర ంద ప్డిపోయాడు. 

తనని ఓడించినది ఎవర్ద అని చూడగా ఈ కృష్యు డు ఆ ర్దముడు ఒకకడే అని తెలుస్కుని ఆయన పాదముల మీద ప్డి సోత తర ం చేసి మణిని, 

జ్ఞంబవత్త అనే కుమారిను కృష్యు నికి ఇచిి వివ్యహం చేసి ప్ంప్పంచాడు.  

తరువ్యత బలర్దముడు మొదలయిన వ్యర్ందరో సభాచేసి సతార జతుత ను ప్పలిచి అందరూ చూస్త ండగా నేను అప్హరంచాను అనాివు. 

దీనిని జ్ఞంబవంతుడు తీస్కు వెళాీడు. నీ మణిని నీవు తీస్కో’ అని మణిని ఇచిివేశాడు. మణిని తీస్కొని ఇంితకి వచేిశాడు సతార జతుత . 

కొనాిళీకి సతార జతుత లో కృష్యు ని అనవసర్ంగా నిందించాననే భావన ఏర్ాడి జ్ఞంబవంతుడు ఏం చేశాడో తాను కూడా అదే 

చేయాలనుకునాిడు. సతాభామ ర్దజనీత్తజాుర్దలు, యుది నీత్తజాుర్దలు. ఆమెకు ఎనోి విదాలు తెలుస్. అనిిితకీ మించి 

సౌందర్దాత్తశయములు కలిగినటువంిత స్త్త ర. శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ దగగ ర్కు వెళ్ళు  సతాభామను మణిని స్త్ేకరంచమని అడిగాడు. శీర కృష్యు డు 

సతాభామను వివ్యహం చేస్కుని మణిని నిర్దకరంచాడు. కొనాిళ్ళీ అయిపయింది. కృష్యు డు దాేర్కలో లేని సమయం చూసి సతార జతుత ను 

చంప్ప సామంతకమణిని ఎతుత కు ర్దవడానికి శతధ్నుేడు సతార జతుత  అంతుఃప్పర్మునకు వెళాీడు.సతార జతుత  గాఢనిదర లో ఉనాిడు. 

శతధ్నుేడు సతార జతుత ను చంప్పవేసి మణిని తీస్కుని పారపోయి కృతవర్మ, అకూర రుల వదాకు వెళీగా ఇదారూ కృష్యు డు నినుి వదలడు, 

ఎప్పాడూ మా దగగ ర్ కనప్డకు అనాిరు. శతధ్నుేడు తెలు బోయాడు. మణి దగగ ర్ ఉనిదంటే దానినుండి ప్ర కాశం వచేి ప్ర కాశం వలు  ఎకకడ 

వునాి తన ఉనికిని ప్టేట సాత రు. అందుకని మణిని అకూర రుని యింట్లు  ప్డవేసి శతధ్నుేడు పారపోయాడు. సతార జతుత  మర్ణ వ్యరి్విని కృష్యు డు 

వెంట్నే వచిి అంతేాషిట  సంసాకర్మును చేశాడు. సతార జతుత  చివర్కు ఆ మణి వలననే చచిిపోయాడు.  

శతధ్నుేడి వలు  సతార జతుత  మర్ణించాడని తెలుస్కుని కృష్ు  ప్ర్మాత శతధ్నుేడు ఎకకడ ఉనాి చంప్రసాత నని ప్ర త్తజా చేసి 

బయలుదేర్దడు. కృష్యు డిో పాటు బలర్దముడు కూడా బయలుదేర్దడు. శతధ్నుేడు మిథిల్పనగర్ం వర్కు వెళ్ళీపోయాడు. కృష్ు  

ప్ర్మాతమ చకరమును ప్ర యోగించాడు. శతధ్నుేడు మర్ణించి గుర్ర ం మీద నుంచి కిర ంద ప్డిపోయాడు. వ్యని దగగ ర్ వెతకగా మణి కనప్డలేదు. 

బలర్దముడు వీడు ఖ్చిితంగా తన సేిహితులయిన వ్యర యింట్లు  ఆ మణిని పెితట  ఉండవచుి అనాిడు. కృష్యు డు వచిి అకూర ర్ద నీవు 

సామంతకమణిని తీశావ్య అని అడుగుతాడేమోనని భావించి మణిని తీస్కుని అకూర రుడు ఊరు విడిచి వెళ్ళీపోయాడు. అకూర రుడు ఇల్ప 

చేసాత డని మనం ఊహించం. ఎందుకు అల్ప చేశాడో మనం తెలుస్కోవ్యలి. సతార జతుత  మా ప్ర్మాతమ మీద యినిి నిందలు వేసాత ర్ద అని 

కడుప్పలో ఆగర హం పెంచేస్కుని ఎల్పగైెనా సతార జతుత ను చంప్పంచాలని కృష్యు డు లేని సమయం చూసి శతధ్నుేని రచిగొటాట రు. వ్యళ్ళీ 

అనుకుని ప్ని పూరి్యిపోయింది. కృష్యు డిో వైెర్ం వ్యళీకి అకకర్లేదు. శతధ్నుేడు చచిిపోయాడు. కానీ మణి అకూర రుని చేర ఉంది. 

మణి ఉనిదని తెలిసేత  కృష్ు  ప్ర్మాతమ అడుగుతార్వమో నని వ్యరకి ప్శాితాత ప్ం కలిగింది. భగవంతునికి దూర్ం అయిపోయారు. అత్త భకిిో 

చేసిన తప్పాదములు ఈశేరునికి దూర్ం చేసాత యి. అత్తభకిి ప్నికిర్దదు. ఎంత దూర్మయినా వ్యరదారకీ కృష్యు డి మీద గొప్ా భకిి ఉనిది. 

అకూర రునిలో మూడు లక్షణములు కలిసి వచాియి. ఒకిత అతడు జనమతుః సాధించుకుని ఫలితం, రండు మహాప్పరుష్యని తేజస్ా, మూడు 

అలవిమీరన కృష్ు  భకిి. ఈశేరుడే అకకడ వునాి భకిుడు వెళ్ళీపోవడం వలన దాేర్కలో వరి్ములు కుర్వడం ఆగిపోయాయి. ఈవిష్యం 

కృష్యు డు తెలుస్కునాిడు. అటువంిత మహాతుమడు ఊరు విడిచిపెితట  వెళీడానికి వీలులేదు. మీరు వెళ్ళు  కృష్ు  భగవ్యనుడు ప్ర్మ సాదర్ంగా 

తీస్కు ర్మమంటునాిడు అని అకూర రునికి చప్పా తీస్కుర్ండి’ అని తన సేవకులకి ఆజా్ఞప్పంచాడు. వ్యళ్ళీ వెళ్ళు  అకూర రుడికి సాేగతం 



చపాారు. తాను తెలిసో తెలియకో ఆగర హంో కృష్ు  భకిిలో పర్పాటు చేశానని అకూర రుడు ప్శాితాత ప్ప్డాాడు. భకిి సంయమనం ఎంత 

అవసర్మో సామంతకోపాఖ్యానం నిరూప్ణ చేస్త ంది. కృష్ు  ప్ర్మాతమ అకూర రునికి సాేగతం చప్పా కూరోిపెితట  అర్ఘ ాపాదాాదులిచిి భోజనం 

పెితట  నిండు కొలువుచేసి అకూర రునిో ఒక మాట్ అనాిరు. ‘మహానుభావ్య, నీవు చాల్ప గొప్ావ్యడివి, గొప్ా భకిుడివి. నీవు వెళ్ళీపోతే 

యికకడ వరి్ములు ప్డలేదు. మణి నీ దగగ ర్వ ఉంది. మణిని నేను అప్హరంచలేదు అనే విష్యం మా అనియాకు తెలియాలి. లేకపోతే మా 

అనియాకు అనుమానం వస్త ంది. నినుి శికిించి తేవడం ణా అభిమతం కాదు. ఎందుకనగా నీవు నా భకిుడవు. నీ అంత నీవుగా 

యిచిివేయడమే నాాయంగా ఉంటుంది. నీ తప్పా దిదాుకోవడం అవుతుంది. ప్శాితాత ప్ం అవుతుంది. నా అనిగార ప్ట్ు  నేను దోష్ం లేని 

వ్యడనైె నిలబడినటుు  ఉంటుంది’ అనాిడు. 

అంతకుమించి అకూర రుని నిగర హించలేదు. వెంట్నే అకూర రుడికి కనుిల వెంట్ నీరు కారుతుండగా నా వలన నా సాేమికి నింద ర్దవడమా అని 

తన బట్ట లోు  దాచుకుని మణిని తీసి ఇచిివేశాడు. కృష్యు డు దానిని సభలోని వ్యర్ందర్కూ చూప్పంచి అకూర రునికి ఇచిి వేశాడు. దానిని 

అకూర రుడు తీస్కువెళ్ళీ తన యింితలో బంగారు వేదిక మీద పెటాట డు. అది రోజూ ఎనిమిది బ్రరువుల బంగార్మును పెటేట ది. దానిో 

అకూర రుడు ప్ర త్తరోజూ చకకగా యజాయాగాది కర తువులు చేసూత  భగవంతుడికి సమరసూత  కాలం గడిపాడు. జీవితాంతం అల్ప సేవించుకోగలిగిన 

ఫలితమును కృష్ు  ప్ర్మాతమ అకూర రునికి యిచాిడు. ఇప్పాడు ఆ సామంతక మణి ఈశేర్దర్ినకు ఉప్యోగప్డింది. ఈశేర్దర్ినకు దగగ ర్ 

పెటుట కుని వ్యనికి మణి బరువు కాదు. అకూర రుడు చేసే యజా యాగాదుల వలు  చకకగా వరి్ములు ప్డేవి. దానివలు  అందరూ శోభిలుు తూ 

ఉండగా ఈ మణి అకూర రుని వదా శాంత్తంచినది. ప్ర్మోతుకరష్ట మయిన ఈ ఆఖ్యానమును ఎవరు వింటునాిరో వ్యర్ందరకీ ఒక దివామయిన 

ఫలితం వస్త ందని చప్ాబడింది. చాల్పకాలము నుండి తను చయాని నేర్మునకు తనమీద అప్నిందో ఉనివ్యడు ఎవర్యినా 

ఉనిట్ు యితే తన మీద వునాి అప్నింద తాను తొలగించుకోలేకపోతే ఈ ఉపాఖ్యానమును చదివినా వినాి, మనస్ాలో ఒకకసార 

తలచుకునాి వ్యరకి ఉతత ర్ క్షణం ఆ అప్నింద పోయే అవకాశం కలుగుతుంది. మహా భకిుడయిన అకూర రుని చరతర  అంతరీు నంగా వెళ్ళీంది 

కాబితట  వ్యరకి ఉనిటువంిత పాప్ర్దశి ధ్ేంసం అయిపోతుంది. ఇది జర్గాలి అంటే భగవంతుని మీద మనకు అతాంత విశాేసం ఉండాలి. 

దీనిని మాతర ం మనం మర్చిపోకూడదు. 



 

శీర కృష్యు ని అష్ట  భార్ాలు 

 

కృష్ు  భగవ్యనుడు ఇందర ప్ర సింలో వుని పాండవుల వదాకు వెళాీడు. అకకడ పాండవుల చేత సేవింప్బడుతునాిడు. కుంతీదేవి 

కృష్ు ప్ర్మాతమను ఎప్పాడూ కేవలం ఆమె దేహబంధ్రవుగా చూడలేదు. ఆవిడ ఎప్పాడూ ఆయన యందు ప్ర్మాతమ తతత ేమును చూసూత  

కృష్ు  ప్ర్మాతమను సోత తర ం చేసూత  ఉండేదో. ఆయన కుంతీదేవి చేత, ధ్ర్మర్దజు చేత యితర్ పాండవ ప్ర ముఖుల చేత స్త త్తంప్బడాాడు. కృష్ు  

ప్ర్మాతమకు అరుజ నునియందు పీర త్త ఎకుకవ. అందుకనే ఆయన అరుజ నునకు సార్ధ్ాం చేసూత  ఉంటాడు. దాని వెనకాతల వుని ర్హసాం 

వేరు.  

యాతర  యోగ్వశేర్ుః కృష్ణు  యాతర  పారిో ధ్నురి్ర్ుః! 

తతర  శీర రేజయో భూత్తుః ధ్రర వ్య నీత్తర్మత్తర్మమ!! 

ఎకకడయితే మన జీవన ర్థమును నడప్డానికి చోదకునిగా, సార్థిగా శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఉంటారో, అకకడ మన వెనకాతల కూరుిని మన 

ర్థమును ఆయన నడిప్పస్త నాిర్ని నమిమ, ఆయనకు ప్గగ ములు అప్ాజప్పాతే వ్యరకి జీవితంలో విజయం తప్ా అప్జయము ఉండదు. 

ఎప్పాడూ కృష్ు  ప్ర్మాతమ అరుజ నుని ర్థమునకు సార్థాం చేసూత  ఉంటారు. అటువంిత మహానుభావుడు ఇందర ప్ర సిమును చేరన తరువ్యత 

ఒకరోజు అరుజ నునిో కలిసి వేట్కు బయలుదేర వెళాీరు. అనేకమయిన మృగములను వేటాడి డసిాపోయారు. దాహం వేసింది. ఇదారూ 

యమునా నదిలోని నీితని దోసిళీో తీస్కుని తార గారు. ఇదారూ ఒడాున కూరుినాిరు. వేటాడిన మృగములనిింితని ఇందర ప్ర సిమునకు 

ప్ంప్పంచారు. వ్యరదారూ మాటాు డుకుంటూ వుండగా యమునా నదిలో నుండి ఒక స్త్త ర బయట్కు వచిింది. ఆవిడ నిండు యౌవనంలో ఉంది. 

మహా సౌందర్ావత్త. ఆవిడ ఒడాున త్తరుగుతుంటే అరుజ నుడు వెళ్ళు  ప్లకరంచాడు. ‘అమామ నీవు చాల్ప అందగతెత వి. మంచి యౌవనములో 



వునాివు. నీ ప్ర వరి్న చూస్త ంటే నీవు వివ్యహమునందు ఆసకిిని కుదురుకుని దానిల్ప వునాివు. కాబితట  నీవు ఎవరని వలచి ఈ 

పార ంతమునందు త్తరుగుతునాివో తెలియజేయవలసింది’ అని అడిగాడు. అప్పడు ఆవిడ ఒక చితర మయిన జవ్యబు చప్పాంది. ‘నేను సూర్ా 

నార్దయణ మూరి కుమారిను. ననుి కాళ్ళంది అని ప్పలుసాత రు. నేను యమునానదిలో ఉంటూ వుంటాను. నేను జనిమంచినప్పాడు నాతండిర  

ఒకమాట్ చపాాడు. యమునానది ఒడాున ఒకరోజున కృష్ు  ప్ర్మాతమ దాహం వేసి దాహారి తీరుికోవడానికి యమునలోని నీళ్ళీ తాగుతారు. 

ఆనాడు నినుి చూసాత రు. చూసి నినుి ప్రణయం చేస్కుంటారు’ అని మా తండిర గారు నాకు చప్పా ఉనాిరు. అందుచేత నేను కృష్యు డిని 

భరి్గా పందడానికి ఈ ఒడాున త్తరుగుతునాిను’ అని చప్పాంది. అప్పడు అరుజ నుడు కృష్ు  భగవ్యనుని చూప్పంచి ‘వ్యర్వ కృష్ు  భగవ్యనుడు’ అని 

ఆమెకు చప్పా ఆమెను మొదట్ ఇందర ప్ర సిమునకు ప్ంప్పసాత డు. తరువ్యత కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఆమెను దాేర్కకు తీస్కువెళ్ళీ అకకడ కాళ్ళందిని 

వివ్యహం చేస్కునాిడు. ఇప్ాితకి కృష్యు ని భార్ాలు నలుగురు అయాారు. రుకిమణి, సతాభామ, జ్ఞంబవత్త, కాళ్ళంది. 

ఆతరువ్యత ఒకసార కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఖ్యండవ వనమును దహించడం కోసం అరుజ నుని తీస్కువెళాీరు. ఖ్యండవ వన దహనం అయిన 

తరువ్యత అగిిహోతుర డు సంోషించి గాండీవమును అక్షయ బ్రణ తూణీర్ములను అరుజ నునకు బహూకరంచాడు. కృష్యు డు ప్కకన లేకపోతే 

అరుజ నుడికి శతుర  సంహార్ం చేయగలిగిన యింత సామగిర  ర్దవడం కూడా కష్ట మే. కృష్యు డు తాను శతుర  సంహార్ం చేశాడు. ఆరుజ నుడిని శతుర  

సంహార్ం చేయగల రీత్తలో మలచుకునాిడు. అదీ శీర కృష్యు ని గొప్ాతనం. తదనంతర్ము నందు మయుడనే ర్దక్షస్డు ఖ్యండవ వనం దహింప్ 

బడుతుంటే కృష్ఠు రుజ నుల చేత ర్కిింప్బడాాడు. ఆయనే మయసభను నిరమంచి పాండవులకు కానుకగా ఇచాిడు. 

అవంతీ ర్దజామును విందానువిందులు అనబడే వ్యరు ప్రపాలిసూత  ఉండేవ్యరు. వీర తలిు గార ప్రరు ర్దజ్ఞధిదేవి. ఆవిడ శీర కృష్యు ని మేనతత . 

ఆవిడకి ఒక కుమారి ఉంది. ఆవిడ ప్రరు మితర వింద. మితర విందను ఆమె సోదరులయిన విందానువిందులు దురోాధ్నునికిచిి వివ్యహం 

చేయాలని సంకలాం చేశారు. వ్యళు కి కౌర్వులంటే పీర త్త. కానీ కృష్ు  ప్ర్మాతమ తన మేనతత  కూతుర్యిన మితర విందను వివ్యహం 

చేస్కోవ్యలని సంకలాముో ఆ సేయంవర్ మంట్ప్మును చేరుకొని, ర్దజులందరని ప్రమారి సేయంవర్ మంట్ప్ంలో మితర విందను 

భార్ాగా స్త్ేకరంచాడు.  

కోసల ర్దజామును నగిజతుత  అనబడే ర్దజు ప్రపాలిసూత  ఉండేవ్యడు. ఆయనకు ఒక కుమారి ఉంది. ఆమె ప్రరు నాగిజత్త. ఆయన ఒక 

చితర మయిన ష్ర్తు పెటాట డు. ‘నా కుమారిను ఎవరు వివ్యహం చేస్కోవ్యలని అనుకుంటునాిరో వ్యరు నా దగగ ర్ వుని ఏడు పగరు మోతు 

ఎదాుల పగరు అణిచి గెలుసాత రో వ్యనికి మాతర మే నా కుమారి అయిన నాగిజత్తని యిచిి వివ్యహం చేసాత ను’ అనాిడు. కృష్ు  ప్ర్మాతమ 

కోసల ర్దజామును చేరుకొని ఆ ఏడు ఎదాుల పగరు అణిచి వ్యితని ఓడించి వీర్ా శులకంగా ప్ర కితంప్బడిన నాగిజత్తని తన భార్ాగా 

స్త్ేకరంచారు. 

కృష్ు  భగవ్యనుడి వేర్చక మేనతత  ఉంది. ఆవిడ ప్రరు శుర తకీరి. శుర తకీరికి ఒక కుమారి ఉంది. ఆమెప్రరు భదర . ఆమెకు చినితనం నుండి కృష్యు డిని 

వివ్యహం చేస్కోవ్యలని కోరక. కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఆ కనాను వివ్యహం చేస్కునాిరు. 

తదనంతర్ము మదర ర్దజు కుమారి అయిన లక్షణ అనబడే కనాను వివ్యహం చేస్కునాిరు.  

అల్ప భగవ్యనుడికి ఎనమండుగురు భార్ాలయాారు. అష్ట భార్ాలో సర్ే సంప్దలో భగవ్యనుడు తులతూగుచునాిడు. 

ఎనమండుగురు భార్ాలు అని చప్ాడం వెనక ఒక ర్హసాం ఉంది. యథారి్మునకు కృష్ు  భగవ్యనుడు అంతమంది స్త్త రలను వివ్యహం 

చేస్కుని దకిిణ నాయకుడై వీళీందరో సర్ససల్పు ప్ములో కాలం గడపాలని వచిిన అవతార్ం కాదు. కృష్ు  ప్ర్మాతమ అవతార్మును 

అరి్ం చేస్కోవడం చాల్ప కష్ట ం.  

భార్ా అనే శబాము చేత ఆరు లక్షణములను ఆవిష్కరసాత రు. భార్ా అనగానే ఆమె భరి్ో ఆరు ర్కములయిన సంబంధ్ములను కలిగి 

ఉంటుందని మనము అరి్ం చేస్కోవ్యలి. ఈ ఆరు లక్షణములు ఆమెకు వేర్చక ప్పరుష్యనిో ఉండవు. భార్ా అనునది భరి్కి మాతర మే 

చందినది. ఈశేర్ చైతనాం లేకప్తే ఎనిమిది వస్త వులు జడం అయి ఉండిపోతాయి. ప్ర కృత్త ఎనిమిది ర్కములుగా భాసిసూత  ఉంటుంది.  

భూమిర్దపోనలో వ్యయుుః ఖ్ం మనో బుదిిర్వవ చ! 

అహంకార్ ఇతీయం మే భినాి ప్ర కృత్త ర్ష్ట ధా!! 



అవే ప్ృథివి ఆప్స్ తేజో వ్యయు ఆకాశములనబడే ప్ంచభూతములు మరయు మనస్ా బుదిి అహంకార్ములు. మొతత ం ఎనిమిది. ఈ 

ఎనిమిదింిత సంఘాతమే ఈ శరీర్ము. ఈశేరుడు ప్పరుష్యడై జడమయిన ప్ర కృత్తకి చైతనాము కలిగిసాత డు. ఈ ఎనిమిది ఈశేరుడు లోప్ల 

ఉనిప్పాడు మాతర మే కదులుతునాియి. ఈశేరుడు లేకపోతే శివము శవము అయిపోతుంది. ఈ ఎనిమిదింితని కదుప్పతునివ్యడు ఎవరో 

వ్యడు ప్పరుష్యడు. కాబితట  కృష్యు డు ఎనమండుగురనే చేస్కోవ్యలి. అందుకనే కృష్యు నికి భార్ాలు ఎనిమిదిమంది. ఇదీ అందులో వుని 

ర్హసాం.  

జా్ఞన సిాయిలో దర్శనం చేసిన వ్యరకి మాతర మే ఈ విష్యం అవగాహన అవుతుంది. అందుకనే భాగవతమును రండుగా వినాలని చప్పతారు. 

అరి్మయిన చోట్ జా్ఞనిగా వినాలి. అరి్ం కాని చోట్ భకిునిగా వినాలి. 

 

నర్కాస్ర్ వధ్: 

కృష్ు  భగవ్యనుడు తనంతతానుగా శకిిమంతుడు. కృష్యు డు లేని నాడు అష్ట ప్ర కృతులకు కదలిక లేదు. అత్త చినితనంలోనే ఎందఱో 

ర్దక్షస్లను ప్రమార్దిడు. నర్కాస్రుడిని సంహరంచడంలోకి వచేిట్ప్ాితకీ సతాభామను తీస్కువెళాీడు. తన ఎనమండుగురు 

భార్ాలలో ఒకక సతాభామను తప్ా మిగిలినవ్యర నెవేరనీ తీస్కువెళీలేదు. ఇల్ప ర్దమాయణంలో దశర్థమహార్దజుగారు కైకమమను 

తీస్కు వెడితే మనకు ర్దమాయణం అంతా వచిింది. సతాభామో కృష్యు డు యుదిమునకు వెళీడం వలన మనకు దీపావళ్ళ ప్ండుగ 

వచిింది.  

ఒకనాడు కృష్ు  భగవ్యనుడు కొలువుతీర ఉండగా దేవతలు ఇందుర డు దుర్దేసమహరి వీళీందరూ వచాిరు. వచిి ‘మహానుభావ్య కృష్ఠు , 

నర్కాస్రుని ఆగడములు రోజురోజుకూ మిత్తమీర పోతునాియి. నర్కాస్రుడు దేవతలకు తలిు  అయిన అదిత్త కుండలములను 



తసకరంచాడు. వరుణుడి ఛతర మును ఎతుత కుపోయాడు. దేవతలందరూ విహార్ము చేసి మణిప్ర్ేతమును ఎతుత కుపోయాడు. వ్యని 

ఆగడములు అనీి యినీి కాదు. కృష్ఠు , నీవే వ్యనిని ప్రమార్దిలి’ అనాిరు. అప్పడు కృష్యు డు తాను తప్ాకుండా నర్కాస్ర్ సంహార్ం 

చేసాత ను’ అని చప్పా దేవతల నందరని సాంతేన ప్రచాడు. తరువ్యత తాను యుదిభూమికి బయలుదేర్డం కోసమని ర్థమును 

ఎకుకతునాిడు. సరగాగ  అదే సమయమునకు సతాభామ అకకడికి వచిింది. 

సతాభామ అనే ప్రరు చాల్ప గమమతత యిన ప్రరు. శీర కృష్యు ని వదా సతాభామ పందిన సిానం చాల్ప గొప్ాది. సతాభామ అనేక ర్ంగములలో 

ప్ర వీణుర్దలు. ఆ తలిు  కృష్ు  భగవ్యనుని దగగ ర్కు వచిి ఒక మాట్ అడిగింది. ‘నాథా, మీో యుది భూమికి వదాామనుకుంటునాిను’ అంది. 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ అనాిరు – ‘ సతాభామా! యుదిం అంటే ఏమిట్ల సర్దాగా ఉంటుందని అనుకుంటునాివు. రోజూ నాతొ ప్ర ణయ 

విల్పసాలో తేలియాడుతూ ఇది కూడా ఏదో ఉదాానవనంలో విహరంచడం అనుకుంటునాివు. యుదిభూమి అంటే తుమెమదల 

ఝంకార్ములు వినప్డవు. బర హామండమయిన ఏనుగులు తొండములను ఎత్తత  ఘంకార్ములు చేస్త ంటాయి. అకకడ ప్దమములనుండి వచేి 

ప్పపాడిో కూడిన గాలి ర్దదు. శర్వేగంో ప్రుగెతేత  గుర్ర ములు యుదిభూమిలో వెళ్ళీపోతుంటే వ్యిత డకకలనుండి పైెకి ర్వగిన ధూళ్ళ వచిి 

మీద ప్డుతుంది. అక్కడ సరోవర్ముల నుండి వచేి చలు ని గాలి ర్దదు. శతుర వులు విడిచి పెితట న బ్రణప్ర్ంప్ర్లు వచిి మీదప్డిపోతాయి. 

అకకడ కలహంసలు మొదలయిన ప్కిులో కూడిన సరోవర్ములు ఉంటాయని నీవు అనుకుంటునాివేమో భయంకర్మయిన శతుర వులు 

ర్దక్షస్లో కూడిన యుదిభూమి ఉంటుంది. నేను ర్దక్షస్లను ప్రమారి త్తరగి తొందర్గా వచేిసాత ను. నీవు నాో ర్దవదాు’ అనాిరు.  

అప్పడు సతాభామ కృష్ు  ప్ర్మాతమ దగగ ర్కు వచిి ఆయన చవిలోకి మాతర మే వినప్డేట్టుు గా ఎంో ప్పర యముగా చకకిత మాట్ చప్పాంది. 

ఆయుదిభూమిలో ఉనివ్యరు ర్దక్షస్లే అయినా అకకడ దైెతా సమూహములే ఉనాి నాకేమీ భయం లేదు. నీ భుజములనబడే దుర్గ ముల 

చాటున నేను ఉంటాను. నీ యుదిం చూడాలని అనుకుంటునాిను. అని పార రి్న చేసింది. కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఆమెను యుద్ధ్ ర్ంగమునకు 

తీస్కువెళీడానికి అంగీకరంచాడు. ఇదారూ గరుతమంతుని అధిరోహించి యుదిభూమిని వెళాీరు.  

పార గోజ ాత్తష్ప్పర్మునకు చేరుకునాిరు. అకకడ నర్కాస్రుడు ప్రపాలన చేస్త నాిడు. ఆ నర్కాస్రుడికి నమిమన బంటుు  వంిత 

ముర్దస్రుడు, నిశుంభుడు, హయగీర వుడు ఉనాిరు. హయగీర వుడు అంటే లకిీమ హయగీర వుల అవతార్ంలోని హయగీర వుడు కాదు. ఇకకడ 

చప్ాబడిన హయగీర వుడు ర్దక్షస్డు. అకకడ దుర్గ ములు చాల్ప ఉనాియి. ప్ర్మాతామ ఒకకసార తన చేత్తలో ప్టుట కుని గద చేత 

ప్ర హార్ము చేసూత  ఆ దుర్గ ములననిిితనీ నేలకూలేిశాడు. పాంచజనామును చేత్తలో ప్టుట కొని ప్ర ళయ కాలంలో మేఘము ఎల్ప 

ఉరుముతుందో అల్ప పాంచజనామును పూరంచారు. ముర్దస్రుడు అకకడ ఉని జలదుర్గ ంలో ప్డుకుని నిదర పోతునాిడు. పెదా జడ 

వేస్కునాిడు. వ్యడు పార గోజ ాత్తష్ ప్పర్మును ముర్దపాశములో కితట  ఉంచుతాడు. కృష్ు  ప్ర్మాతమ తన చేత్త ఖ్డగ ంో ఆ పాశములను 

ఖ్ండించారు. ముర్దస్రుడు పైెకి వచాిడు. తన అయిదు తలలో వ్యడు బర హామండములో ఉనిటువంిత ప్ంచ భూతములను మిర ంగివేసేల్ప 

ఉనాిడు. వ్యని జడ సాగిన అగిిహోతర ంల్ప ఉంది. అటువంిత జడో వ్యడు నీితలోనుండి పైెకి లేచి కృష్యు ని వంక చూశాడు. ప్ర్మాతమ తన 

గదా ప్ర హార్ముో ముర్దస్రుని శిర్స్ాని బర దాలు చేశాడు. వ్యడు మర్ణించాడు. ముర్దస్రుడు మర్ణించగానే వ్యని కుమారులు ఏడుగురు 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ మీదికి యుదిమునకు వచాిరు. ఆ ఏడుగురని కూడా కృష్ు  ప్ర్మాతమ నిరమంచారు. ఈవ్యరి్ నర్కాస్రుడికి చేర 

యుదిమునకు వచాిడు.  

నర్కాస్రుడు ఆదివర్దహ మూరికి భూదేవికి కలిప్ప జనిమంచిన వ్యడు. వ్యడు ప్ధాిలుగు భువనములను గెలిచినవ్యడు. సతాభామ తానే 

సేయంగా యుదిం చేసాత నని కృష్యు డిో చప్పా గభాలున లేచి ముందుకు వచిింది.  

తన పెదా జడను కదలకుండా గితట గా ముడివేసింది. తను వేస్కుని హార్ములు అవీ బయట్కు వేర ల్పడకుండా అమరక చేసేస్కుంది. ఆమెలో 

ఎకకడ భయం కనప్డడం లేదు. ముఖ్ం దేదీప్ామానం అయిపోతూ ఉండగా ప్మిట్ వేర ల్పడకుండా బొడాులో దోప్పకుంది. కృష్యు ని ముందుకు 

వచిి ‘నాథా, ధ్నుస్ాను ఇల్ప యివేండి’ అని అడిగింది. కృష్యు డు తెలు బోయాడు. ఆయన ఏమీ తెలియని వ్యడిల్ప ఒక నవుే నవ్యేడు. 

ఆయనకు తెలియనివి ఏమి ఉంటాయి.  

ర్దక్షస్ల మసత కమును ఖ్ండించడానికి అనువయిన సమసత  శకిులను కోర డీకరంచుకుని ధ్నుస్ాను సాేమి సతాభామ చేత్తకి ఇచాిరు. ఆ 



ధ్నుస్ాను ఎడమచేత్తో ప్టుట కుని ఒంచి వింితనారని విప్పా వంగి కుడిచేత్తో కితట ంది. ఈ దృశామును చూసి కృష్ు  ప్ర్మాతమలో పాటు 

ర్దక్షస్లు కూడా తెలు బోయారు. ఆ ధ్నుస్ాను ప్టుట కోగానే ఆవిడలో ఒక గొప్ా తేజస్ా కనప్డింది. వెంట్నే యుదామును పార ర్ంభించి 

ఒకొకకక బ్రణము తీసి అభిమంత్తర ంచి విడిచి పెడుోంది. ఆవిడ ఒకొకకక బ్రణమును తీసి తొడుగుతుంటే వీర్ ర్సము, శృంగార్ ర్సము, 

భయ ర్సము, రౌదర  ర్సములు ఆమెలో తాండవిస్త నాియి. ర్దనుర్దను యుదిం పెరగిపోోంది. స్త్త ర అని ఉప్రకిిసేత  వీలు లేదని ర్దక్షస్లలో 

వీరులందరూ ముందుకు వచిి ఆమెపైె బ్రణములను ప్ర యోగించడం పార ర్ంభించారు. ,మూడు లోకములలో ఉనివ్యళ్ళీ తెలు బోయే రీత్తలో 

అందరూ ఆశిర్ాపోయి చూసేట్టుు గా సతాభామ యుదిం చేసోత ంది.  

భయంకర్మయిన యుదిం చేసి చమట్ ప్టేట షి ముంగురులనీి నుదుితకి అనుత కుపోయిన సతాభామ వంక చూసి కృష్యు డు ‘సతాా, నీ 

యుదిమునకు నేను ఎంో పంగిపోయాను. అని ఆ ధ్నుస్ా ప్టుట కునాిడు. అప్ాితకే అందరూ నిహతులయి పోయారు. నర్కాస్రుడు 

మాతర ం ఇంకా పార ణములో నిలబడి ఉనాిడు. అప్పడు నర్కాస్రుడు అనాిడు ‘చేతకాని వ్యడివైె భార్ా యుదిం చేస్త ంటే నీవు ప్కకన 

కూరుినాివు. పౌరుష్ం ఉనివ్యడివైెతే యిప్పాడు యుదిమునకు ర్దవలసింది’ అనాిడు. ఈమాట్లు విని నినుి నిరజ ంచడానికే కదా నేను 

వచాిను’ అని తన చేత్తలో వుని స్దర్శన చకరమును ప్ర యోగించారు. ప్ర యోగించగానే స్దర్శన చకర ధార్ల చేత తుర ంప్బడిన నర్కాస్రుని 

శిర్స్ా కుండలములు ప్ర కాశిసూత  ఉండగా దుళ్ళీ నేలమీద ప్డింది. నర్కాస్రుని వధ్ జరగిన వెంట్నే నర్కాస్రుడు మర్ణించాదనే ప్ర్మ 

సంోష్ంో దేవతలు అందరూ వ్యర వ్యర లోకములయందు దీప్ములను వెలిగించారు. వ్యడు అమావ్యసా నాడు చచిిపోయాడు. అందుకనే 

మనం దీపావళ్ళ అమావ్యసా అంటాము.  

దీని వెనకాతల ఉండే ర్హసామును మనం జ్ఞగర తత గా అరి్ం చేస్కునేందుకు ప్ర యతిం చేయాలి. యథారి్మునకు నర్కాస్రుడు అనేవ్యడు 

మనలోనే ఉంటాడు.నర్కాస్రుడు ఆదివర్దహ మూరికి, భూదేవికి జనిమంచాడు. అనగా ప్ర కృత్త ప్పరుష్యల సంయోగ ఫలితమే నర్కాస్రుడు. 

భూదేవి అతని తలిు . పార క్ – జోాత్త అనగా మొదిత నుండి వుని జోాత్త – అనగా ఇకకడే ఉని ఆతామ వస్త వు. ఈ ఆతామ వస్త వును 

తెలుస్కోవడానికే మనం ఈ శరీర్ంలోకి వచాిము. ఇందులోకి ర్దగానే వ్యడు పార గోజ ాత్తష్ప్పర్మునకు దూర్ంగా ఉండడం మొదలు పెటాట డు. 

మాహిష్మతీ ప్పర్మునకు వెళాీడు. మాహిషి అనగా మహిష్ ప్ర వృత్తత  –దునిపోతు లక్షణం. వ్యడు ముర్దస్రుడు, నిశుంబుడు, హయగీర వుడు 

అనబడే ముగుగ రు సేిహితులను ప్టుట కునాిడు. సతేర్జసత మో గుణములనే మూడు గుణములో సేిహమును ఏర్దాటు చేస్కునాిడు. 

ఎప్పాడూ ఈ మూడు గుణములలో త్తరుగుతునాిడు. పార గోజ ాత్తష్ప్పర్మునుంది మాహిష్మతీ ప్పర్మునకు వచేిశాడు.  

బర హమగార గురంచి తప్స్ా చేయగా బర హమగారు ప్ర తాక్షమైె’నీకు ఏమి కావ్యలి’ అని అడిగారు. ఇది భాగవతం లోనిది కాదు. తనకు మర్ణం 

ఉండకూడదని అనాిడు. ‘కుదర్దు మర్చకవర్ం కోరుకొనమ’ని చపాారు. వ్యడు ఏమి అడుగుదామా అని ఆలోచిస్త ండగా బర హమగారు ‘అమమ 

చేత్తలో చచిిపోయేల్ప నీకు వర్ం యిసాత ను, ప్పచుికుంటావ్య’ అని అడిగారు. అంటే వ్యడు అనుకునాిడు ‘అమమకి పెంచడం తెలుస్ తప్ా 

చంప్డం తెలియదు కదా! కాబితట  నాకు చావు ఉండదు అని భావించాడు. ఆ మేర్కు బర హమగార వదానుండి వర్మును పందాడు. తాను 

అమమచేత్తలో పోతాడు కాబితట  తన తలిు  ఎవరు అని వెతకడం మొదలు పెటాట డు. తెలుస్కోలేక అదిత్త కుండలములను అప్హరంచాడు. 

ఆకాశమునకు ప్ర కాశించే రండు కుండలములు సూర్ా చందుర లు. వ్యితని దొంగిలించాను, కాలము యొకక ప్ర సర్ణ తనమీద లేదనాిడు. 

తనకు మర్ణం లేదనాిడు.  

మాయ అనగా ప్ర కృత్త. ప్ర కృత్త అంటే ప్ధాిలుగు భువనములు. అవే చతురా్శి. చతురా్శీ కనాను వివ్యహం చేస్కునాిడు. అనగా 14 

భువనముల మాయకు చికిక ఈ భోగ భాగాములనీి శాశేతము అనుకునాిడు. అనేకమంది ర్దజుల దగగ రకి వెళ్ళు  వ్యరని చంప్ప ఆ ప్పలు లను 

తీస్కువచేి వ్యడు. తాను తెచిిన ఏ స్త్త రనీ అనుభవించలేదు. కార్దగార్ంలో పెటాట డు. నర్కాస్ర్ వధ్ అయిన తరువ్యత కృష్ు  ప్ర్మాతమ 

వ్యరని దాేర్కానగర్ం ప్ంప్పంచి వేసి యిందుర డి దగగ ర్కు వెళ్ళు  వచిిన తరువ్యత ఈ 16 వేల మందికి 16వేల అంతుఃప్పర్ములను కితట  

ఏకముహూరి్ము నందు ఒకే కృష్యు డుగా కనప్డుతూ 16వేల రూప్ములో వివ్యహం చేస్కునాిడు. 16వేలమందిని చర్సాలలో పెట్ట డం 

అంటే ఈశేరుని ప్దహారు కళలు. బర హమగార వర్ం ప్ర కార్ం నర్కాస్రుడు తలిు  చేత్తలోనే చచిపోవ్యలి. ఆ భూదేవి అంశగానే సతాభామ 

వచిింది.  



సతా అనగా మార్నిది అని అరి్ం. ఈ ప్ర ప్ంచంలో మార్దనికి ప్ర్మేశేరుడు మాతర మే. మార్ని వ్యడు సతాము అయితే ఆ సతాము ‘భా’ – 

అనగా కాంత్త – ‘మ’ అనగా సంప్ద – సతాము కాంత్త వలన వచేి సంప్ద. ఇది మనకు భూమిలో కనప్డుతుంది. భా – ఈశేరుడు ‘మ’ – 

సంప్ద. సతాభామ – భూదేవి – ఐశేర్ాం. 

గరుతమంతుని మీద కృష్యు ని ప్కకన సతాభామగా కనప్డుతునిది ఈశేరుని సోతత యిన భూసంప్ద. లకిీమ అంశ రుకిమణి, భూ అంశ 

సతాభామ. సతాభామాదేవి వృతాత ంతమును ఎవరు వింటునాిరో వ్యరకి బర హమ జా్ఞనము ఒక జనమలోనయినా కలుగుతుంది. సతా-భ-మ 

ఈశేరుడి కాంత్త సంప్ద యుదామును వింటునాిరు. ఆ యుదిము అజా్ఞనము మీద ఉంటుంది. కాబితట  అది వినివ్యడు జోాత్తనే 

పందుతాడు. మనకోసమని ప్ర్మాతమ నర్కాస్ర్ సంహార్ంలో ఇంత గొప్ా లీల చేశాడు. 



 



ఒకనాడు కృష్ు భగవ్యనుడు ప్ర్మసంోష్ంగా రుకిమణీ దేవి మందిర్ంలోకి ప్ర వేశించారు. అది అస్ర్సంధ్ా వేళ దాితన కాలం. ఆ యిలుు  

కరూార్ము అగరు మొదలయిన స్వ్యసనలో ఉంది. కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఆగమనమును తెలుస్కుని రుకిమణీదేవి గబగబ్ర వెళ్ళు  ఆ ప్రచారక 

చేత్తలో ఉని దండమును తాను తీస్కొని కృష్ు  ప్ర్మాతమకి విస్రుోంది. కృష్యు డు రుకిమణి వంక చూసి ప్ర్మ ప్ర సనుిడై ఆమెో “రుకిమణీ, 

నినుి చూసేత  నీవు చాల్ప పర్పాటు చేశావేమో అనిప్పసోత ంది. నేను ఐశేర్ా హ్నుడను, దరదుర డను. ఎకకడో సముదర గర్భంలో యిలుు  కటుట కుని 

వ్యడిని. నీకు శిశుపాలుడి వంిత మహా ఐశేర్ావంతునిో వివ్యహం సిదిం చేశాడు నీ అని. నిష్ఠకర్ణంగా అంట్ మంచి సంబంధ్ం విడిచి పెితట  

ఏమీ చేతకాని వ్యడిని, ప్పరకివ్యడిని సముదర  గర్భంలో ఉనివ్యడిని, దరదుర డిని అయిన ననుి నీవు చేప్టేట వేమో అనిప్పసోత ంది. నీవు చేసిన 

పర్పాటును దిదాుకోవ్యలని నీ మనస్లో కోరక ఉంటే అల్పంిత అవకాశం కలిాంచడానికి నేను సిదింగా ఉనాిను. ఈమాట్లు వింటునిప్పాడు 

రుకిమణీ దేవి ముఖ్ కవళ్ళకలు మారపోవడం పార ర్ంభించాయి. ఒళీంతా అదిరపోయి సాృహ తప్పా కిర ంద ప్డిపోయింది. అప్పడు ఇనిి మాట్లు 

మాటాు డిన కృష్యు డు గబగబ్ర రుకిమణీ దేవి దగగ ర్కు వెళ్ళీ రండు చేతులో ఎత్తత  ఆమెను తన ఒడిలో కూరోిబటుట కుని ఆవిడ ఒళ్ళీ 

చలు బడడం కోసం ఒళీంతా గంధ్మును ర్దశాడు. కళీనుండి వెలువడే కనీిితని ప్నీిితో కదిగాడు. కరూార్ వ్యసనవచేి ప్లుకులు ఆమె 

చవులలోకి ఊదాడు. ఆమె నేలమీద ప్డిపోయినప్పాడు ఆమె వేస్కుని హార్ములనీి చికుకప్డిపోయాయి. వ్యిత చికుకలు విడదీసి 

గుండల మీద చకకగా వేశాడు. చమట్ ప్టేట సి కరగిపోతుని కుంకుమను చకకగా దిదాి చమట్నంతా తుడిచివేశాడు. తామర్ ప్పవుేర్వకులో 

చేసిన పెదా విసనకర్ర ను తెప్పాంచి దానిో విసిర్దడు. అమమవ్యరకి ఉప్శాంత్త కలిగ్వట్టుు  ఆమె ప్ర సని మయేట్టుు  ప్ర వరించి ఆవిడను తన 

ఒడిలో కూరోిపెటుట కుని అదేమిిత రుకిమణీ నేను నీో విర్సోకిుల్పడాను. ఆ మాట్లకు నీవు ఇంత నొచుికుని అల్ప ప్డిపోయావేమిిత’ 

అనాిడు. 

 

కృష్యు డి ల్పంిత సాేమి యిల్ప మాటాు డవచుినా? అని మనకి అనుమానం ర్దవచుి. కృష్యు డు అల్ప మాటాు డడానికి ఒక కార్ణం ఉంది. 

రుకిమణీదేవి యందు చిని దోష్ం కలిగింది. అటువంిత చిని దోష్మును సాేమి సతాభామ యందు భరసాత డు కానీ రుకిమణీదేవియందు 

భరంచడు. రుకిమణీ దేవికి కొదాిపాిత అత్తశయం వచిింది. ‘అష్ట మహిష్యలలో నేను ప్ట్ట మహిషిని. కాబితట  కృష్ు  ప్ర్మాతమ తప్ాకుండ నా 

మందిర్మునకు విచేిసూత  ఉంటారు’ అని ఆమె మనస్ాలో కొదాిపాిత అహంకార్ం పడసూప్పంది. కానీ యథారి్మునకు కృష్ు  ప్ర్మాతమ 16వేల 

ఎనిమిది మంది గోప్పకల ఇంట్లు నూ కూడా కనప్డతాడు. ప్ర త్తరోజూ ఉంటాడు. అందరోనూ కీర డించినటుు  ఉంటాడు. కానీ ఆయన అసఖ లిత 

బర హమచార. అది మన మేధ్కు అందే విష్యం కాదు. రుకిమణీదేవికి కలిగిన చిని అత్తశయం పెరగి పెదాదయి పతే ఆవిడ ఉప్దర వమును 

తెచుికుంటుంది. అల్ప తెచుికోకూడదు. ఆవిడ లకిిమ అంశ. కారుణామూరి అయి ఉండవలసిన తలిు . ఈ అత్తశయ భావనను ఆమెనుండి 

తీసివేసేత  ఆమె ప్ర్మ మంగళప్ర దుర్దలిగా నిలబడుతుంది. అందుకు కృష్యు డు ఆమెను దిదాుబ్రటు చయాాలని మాటాు డిన మాట్ తప్ా 

ఆయన ఏదో కడుప్పలో పెటుట కుని మాటాు డిన మాట్ కాదు. కాబితట  యిప్పడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ రుకిమణీదేవి ప్ట్ు  ప్ర వరించిన తీరు ఆమె 

అభుానిత్త కొర్కు ప్ర వరించిన ప్ర వరి్న. 

 

కృష్యు ని మాట్లు విని తరువ్యత అమమవ్యరు చాల్ప అదుభతమయిన విష్యమును చప్పాంది. ‘కృష్ఠు ! మీరు చప్పాన అనీి ప్ర్మ 

యదారి్ములు. నేను చేస్కుంటే మిమమలేి చేస్కోవ్యలని, మీకు మాతర మే ప్త్తిని కావ్యలని ప్లవరంచి ప్లవరంచి మీకు భార్ానయాాను. 

మీరు లోకులు అందరవల ఉండేవ్యరు కాదు. మీరు ప్ర్మాతమ. అందుకే మిమమలిి చేరుకునాిను. ధ్నగర్ేం కలిగిన ఐశేర్ావంతులవరు 

నీకు చుటాట లు కారు. తాము ఐశేర్ావంతులమనే గర్ేం కలిగి మిగిలిన వ్యరని చినిచూప్ప చూసే వ్యరు నీకు చుటాట లు కారు. అనీి ఉనాి 

అనిిితనీ విడిచిపెితట  ఈశేరుడే మాకు కావ్యలని భగవంతుని కోసమే జీవితం గడిప్ర ప్ర్మ భాగవోతత ములు ఎవరు ఉంటారో, అటువంిత 

వ్యరకి చందినవ్యడవు నీవు. ఎప్పాడూ కూడా ప్ర్బర హమ సేరూప్పడవు. నీ నడవడి ఒకరు అరి్ం చేస్కోలేని రీత్తలో ఉండేవ్యడవు. అనీి 

విడిచిపెటేట సి ఒకక ఈశేరునే చయిా చాప్ప అడగడమే తప్ా, వేర్చకర దగగ ర్ చయిా చాప్నని అనివ్యడి దగగ ర్ చయిా చాప్రవ్యడివి. 

 

సౌందర్ా వంతులయిన కాంతలో నీకు ప్ని లేదు. నీకు బ్రహా సౌందర్ాముో ప్నిలేదు. నీకు కావలసినది అంతుఃసౌందర్ాము. కృష్ఠు , నీవు 



అనిన మాట్లలోత  చమతాకర్మును నేను గర హించగలిగాను. ఇటువంిత వ్యడివి కాబటేట  నినుి చేరుకునాిను. ఇంత తప్స్ా చేసి నినుి 

పందడానికి కార్ణం అదే. చాతక ప్కిి వల నా జనమ ఉనింత కాలము నీ పాదములను సేవించే దానను తప్ా అనుాల ప్కకకి మనస్ా 

చేతకాని, వ్యకుక చేతకాని, చేర్వదానను కాను. ఈశేర్ద, నీవు ఇవేగలిగిన వర్ం ఉనిట్ు యితే నాకు దానిని యివుే’ అని అడిగింది. కృష్యు డు 

‘రుకిమణీ! నీవు ప్ర్మ ప్త్తవర తవు. ఇప్ాిత వర్కు కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఎవర దగగ ర్యినా నిలబడి తనను క్షమించమని అడిగిన సందర్భం లేదు. 

మొట్ట మొదిత సార రుకిమణీ దేవి దగగ ర్ అడిగాడు. అనగా ఈశేరుడు తన కింకరుడిగా ఉండాలని కోరుకుని వ్యని దగగ ర్ ఎల్ప ఉంటాడో 

చూడండి. ఈశేరుడు అంతవశుడు అవుతాడని తెలియజేసూత  మిమమలిి మీరు సంసకరంచుకోవలసిన విధానమును విర్సోకిిని రుకిమణి ప్ట్ు  

ప్ర దరశంచినటుు గా చూప్పంచిన ఒక మహోతకృష్ట మయిన ఘట్ట ం ఈ ఘట్ట ం. రుకిమణీ దేవి కృష్యు డిని వశం చేస్కుని తన వ్యడిని చేస్కుంది. ఇది 

రుకిమణీ విజయం. దానిని మన విజయంగా మనం మారుికోవడంలో భాగవతం వినడం చేత మనం పందవలసిన విజయము. 

 

బలర్దముడు రుకిమని చంప్పట్ 

 

రుకిమకి రుకిమణీ దేవి అంటే చాల్ప ఇష్ట ం. కానీ కృష్యు ని మీద మాతర ం అంత పెదా పీర త్త లేదు. పాము చుట్ట ం ప్డగ విరోధ్ం. ఇది చాల్ప 

ఆశిర్ాకర్ంగా ఉంటుంది. చాల్ప కుటుంబ్రలలో ఈ లక్షణం ఉంటుంది. అలుు డుగారు కావ్యలి. కానీ అలుు డుగార నాని గారు, అమమగారు 

కానీ ఉండకూడదు. ఆ అబ్రబయి వీళ్ళీంితకి అలుు డు అవ్యేలి. ఆ ప్పలు వ్యడికి అకక చలు ళ్ళీ, ఉండకూడదు. అలుు డు గారు తన భార్ా అకక 

చలు ళీను ఎంతగానో ఆదరంచాలి. కానీ ఆ ప్పలు వ్యడు తన అకకచలు ళీను చూడకూడదు. కొంతమంది ఆలోచనలు ఇంత హేయంగా 

ఉంటాయి. ఇది వాకిులకు ఉండవలసిన లక్షణం కాదు. రుకిమకి సంబంధించిన ఈ ఘట్ట ం యిందుకు సంబంధించిన విష్యములను 

విశదప్రుస్త ంది. ప్పర్దణమును మన జీవితమునకు సమనేయము చేస్కోవ్యలి. అప్పాడు మాతర మే దాని వలన మనం ప్ర యోజనమును 

పందగలుగుతాము. లేకపోతె అది మన జీవితమును ఉదిరంచదు. 

 

రుకిమకి రుకిమణి అంటే ోడప్పితట ంది కాబితట  ప్రర మ. కృష్ు  భగవ్యనుడు అంటే అంత పీర త్త లేదు. రుకిమ తన కుమారి అయిన రుకమవత్తని 

మేనలుు డయిన ప్ర దుాముిడికి ఇచిి వివ్యహం చేశాడు. తన వేర్చక కుమారి అయిన చారుమత్తని కృతవర్మకు యిచిి వివ్యహం చేశాడు. 

మనవర్దలయిన రుకమలోచనను కృష్యు ని మనుమడయిన అనిరుదిునకిచిి వివ్యహం చేశాడు. ప్ర దుాముిని కుమారుడు అనిరుదిుడు. 

అనిరుదిుని వివ్యహమునకు కృష్ు  ప్ర్మాతమ బలర్దమునిో కలిసి విదర్భ ర్దజామునకు వెళాీరు. అకకడ వివ్యహ వేడుకలు చాల్ప 

సంోష్ంగా జరగిపోయాయి. వేడుకలు పూరి అయిన ప్పమమట్ కొతత  పెళ్ళీ కొడుకు, పెళ్ళీ కూతురు అందరు బయలుదేర పోవడానికి 

సిదిప్డుతునాిరు. అకకడికి కళ్ళంగర్దజు వచాిడు. కళ్ళంగ ర్దజు లేనిపోని పెదారకం తెచిిపెటుట కునే తతత ేం కలిగిన వ్యడు. కడుప్పలో చాల్ప 

బ్రధ్ ప్డిపోతునాిడు. వ్యర్ందరూ అల్ప స్ఖ్ంగా ఉండడం అతనికి సహింప్ర్దనిది అయింది. వెంట్నే అతను రుకిమ దగగ ర్కు వెళ్ళు  ‘ఏమయాా 

నీకేమయినా బుదిి వునిదా? నీకు జరగిన అవమానమును ఎంత తొందర్గా మరిపోయావు. నీ కూతురుని కృష్యు డు కొడుకుకు యిచిి 

వివ్యహం చేసాత వ్య. ఆరోజున కృష్యు డు తన ఉతత రీయం తీసి నినుి బండి చకరమునకు కితట  కత్తత ప్ితట  నీ జడను పాయలు పాయలుగా గొరగి 

వదిలిపెటాట డు. అప్పడు ర్దజులందరూ నినుి చూసి నవిేతే నీవు భోజ కట్కమును ర్దజధానిగా చేస్కుని ఉండిపోయావు. ఇవ్యళ ఆ రుకిమణీ 

దేవికి కృష్యు నియందు ప్పితట న కొడుకిక నీ కూతురును ఇచిి పెళ్ళీ చేసాత వ్య! నీకు జరగిన అవమానం చాల్ప తొందర్గా మరిపోయావే. నీ 

మనస్ా మంచిదే. నీవు చాల తొందర్గా నీ అవమానములు మరిపోతావు’ అనాిడు. 

 

ఇతని మాట్లు విని రుకిమ ‘బలర్దమ కృష్యు లను ఎల్ప అవమానించ గలను?’అని కళ్ళంగ ర్దజుని అడిగాడు. అప్పడు కళ్ళంగ భూప్త్త ‘ఏమీ 

లేదయాా బలర్దముడికి దూాతం ఆడడం అంత బ్రగా ర్దదు. దూాతమునకు ర్మమనమని ఆహాేనిసేత  ర్దనని అనడు కదా! కాబితట  

బలర్దముణిు  దూాతమునకు ర్మమనమని ప్పలు. అతను వసాత డు. ప్ందెములు పెటుట . వరుసగా ఓడిపోతాడు. ఓడిపోయినప్పాడల్పు  నవుేతూ 

ఉండు. బలర్దముడు కుప్పతుడయిపోతాడు. అనిగారు అల్ప ఓడిపోతూ నువుే నువుేతుంటే కృష్యు డి మనస్ా ఖేదప్డిపోతుంది. అల్ప నీవు 



నీకు వచిిన పాచికలో వ్యళీని అవమానం చయిా’ అనాిడు. 

 

ఇప్ాిత వర్కు వ్యళ్ళీ ఎంో సంోష్ంగా ఉనాిరు. రుకిమ బలర్దముని దూాతమునకు ప్పలిచి ఓడిపోయినప్పాడల్పు  ఉండేవ్యడు. 

బలర్దముడు సహిస్త నాిడు. కృష్యు డు అనీి ఎరగి వునివ్యడు కాబితట  ఏమీ తెలియని వ్యడిల్ప చూస్త నాిడు. ఆఖ్రున బలర్దముడికి 

కోప్ం వచిి లక్ష రూకలను ఒడాాడు. బలర్దముడు గెలిచాడు. ‘నేను గెలిచాను’ అనాిడు బలర్దముడు. నువుే గెలవలేదు అనాిడు రుకిమ. 

అకకడ కూరుిని వ్యరు రుకిమ ప్క్షం వహించినటుు గా ఏమీ జవ్యబు చప్ాకుండా ఊరుకునాిరు. అప్పడు బలర్దముడు సర్వ వేర్చకసార లక్ష 

ఒడాుతునాిను అని మళ్ళీ ఆడి గెలిచాడు. ఇప్పాడు కూడా నేనే గెలిచాను అని అనాిడు రుకిమ. అశరీర్వ్యని ఈ ఆట్లో బలర్దముడే 

గెలిచాడు అని ప్లికింది. ఇంత అశరీర్ వ్యని చప్పానా రుకిమ నవుేతూ నువుే గొలు లలో ప్పితట న వ్యడివి, ఆవుల వెంట్, దూడల వెంట్ 

అర్ణాములలో త్తరుగుతూ గోవులను కాస్కునే వ్యడివి. నీవు ర్దజులో దూాతం ఆడడం ఏమిిత? నీవేమి మాటాు డుతునాివు? అనాిడు. 

బలర్దముడు ఇంక వీడిని ఊరుకోవడానికి వీలు లేదని అనుకునాిడు. రుకిమని పోర తాహించిన కళ్ళంగ భూప్త్తని చూసి తను కూరుిని 

ఆసనం మీదనుంచి లేచి కళ్ళంగ భూప్త్త ముఖ్ం మీద చయిా వేసి మెడ విరచేశాడు. ప్ళ్ళీ ఊడిపోయి కిర ంద ప్డిపోయి కళ్ళంగ భూప్త్త నెతుత రు 

కకుకకుని చచిిపోయాడు. రుకిమ దగగ ర్కు వచిి కంఠం కిర ంద చయిా వేసి పైెకత్తత  ఒకకదెబబ కొటాట డు. మూత్త వెనకుక వెళ్ళీపోయి నెతుత రు 

కకుకకుని రుకిమ చచిిపోయాడు. అప్పడు కృష్యు డు లేచి ‘రుకిమణీ బయలు దేర్దామా’ అనాిడు. అయోా తప్ాకుండా బయలుదేర్దాము 

అనిది. ఆవిడకి కృష్యు డు ఎంత చప్రత  అంతే. తన ప్పితట ంితవ్యర్నే మమకార్ములు ఆవిడకు లేవు. ‘నా భరి్ ధ్ర్మమూరి. ఆయనకు తెలుస్ 

ఏమిచేయాలో, ఆయన ఏమి చేసేత  అదే యదారి్ం. అని ఆమె భావించింది. తన భరి్ో కలిసి రుకిమణీ దేవి ర్థం ఎకిక వెళ్ళీపోయింది. 

బలర్దముడు వెళ్ళీపోయాడు. యాదవులు వెళ్ళీపోయారు. 

 

ఉష్ఠ ప్రణయం: 

పూర్ేం బ్రణాస్రుడనే ఆయన ఉండేవ్యడు. ఆయనకి వేయి బ్రహువులు. బలిచకర వరికి నూరుగ రు కుమారులు. ఆ నూరుగ రు కుమారులలో 

పెదావ్యడు బ్రణాస్రుడు. ఆట్ను శోణప్పర్మును ప్రపాలన చేస్త నాిడు. వేయి చేతులు వుని బ్రణాస్రుడు ఒకరోజున కైల్పస ప్ర్ేతం 

మీదికి వెళాీడు. అది అస్ర్సంధ్ా వేళ. ఆ సమయంలో ప్ర్మశివుడు తాండవం చేస్త నాిడు. బ్రణాస్రుడు అకకడ ఉండేట్టువంిత 



అయిదువందల వ్యదా ప్రకర్ములను తీస్కుని తన వేయి చేతులో మోర గించాడు. ప్ర్మశివుడు తాండవం చేసిన ప్పదప్ సింహాసనం మీద 

కూరుిని పంగిపోయాడు. ‘వేయి చేతులో అయిదువందల వ్యద్య ప్రకర్ములను ఎంో గొప్ాగా వ్యయించావు’ అని బ్రణాస్రుడిని 

మెచుికునాిడు. ఆట్ను ప్రుగుప్రుగున వచిి శంకరుని సోత తర ం చేశాడు. బ్రణాస్రుడు చేసిన సోత తర మును విని శంకరుడు ‘నీకు ఏమి 

కావ్యలో కోరుకో, ఇసాత ను’ అనాిడు. అప్పడు వ్యనిలో వుని అస్రీ ప్ర వృత్తత  బయట్కు వచిింది. అతడు ఎంత చితర మయిన కోరక కోర్దడో 

చూడండి. “ఈశేర్ద! నేను ఎప్పాడూ నీ పాదములను ఆశరయించి ఉంటాను. నీవు మాతర ం నాకొక ఉప్కార్ం చేసిపెటాట లి. పార్ేతీ దేవిో 

కలిసిన వ్యడివైె, నేను కోట్లోప్ల ఉంట్ట నీవు నా కోట్ బయట్ కాప్ల్ప కాసూత  ఉండాలి. ఇది నా కోరక. నీవు భకిుల కోరకలు తీర్ిడంలో 

వశుడవయిపోయే వ్యడివి కదా! అందుకని నాకీ కోరక తీరుసాత వ్య” అని అడిగాడు. 

అప్పడు శంకరుడు వ్యనికేసి చితర ంగా చూశాడు. కాని ఈశేరుని కారుణాము చాల్ప గొప్ాది. బ్రణాస్రుని కోరక తీర్ిడానికి 

అంగీకరంచాడు.పార్ేతీదేవిో కలిసి త్తర శూలం ప్టుట కుని కోట్ బయట్ అటు యిటూ త్తరుగుతునాిడు. శంకరునిో పాటు ఆయన 

అనుయాయులు అందరూ కూడా అకకడికి వచేిశారు. ఈవిధ్ంగా శంకరుడు కోతబయత తన ప్రవ్యర్ంో ఉంటూ కోట్ను ర్కిిసూత  

ఉండేవ్యడు.ఎప్పాడయితే ప్ర్మశివుడు బ్రణాస్రుని కోట్కు కాప్పదలగా ఉనాిడని తెలిసిందో యిక బ్రణాస్రుని వైెప్ప కనెిత్తత  చూసిన 

వ్యడు లేడు. ఒకరోజు కోట్ బయట్ కాప్ల్ప కాస్త ని శంకరుని వదాకు వచిి ‘శంకర్ద! ఆరోజు నేను కోరన కోరకను మనిించి మీరు వచిి నా 

కోట్కు కాప్ల్ప కాస్త నాిరు. ఎవడూ వచిి నాతొ యుదిం చేయడం లేదు. కానీ నాకు యుదిం చేస్త ంటే ఎంో సంోష్ంగా ఉంటుంది. మీరు 

ఏమీ అనుకోకపోతే దయచేసి నాో ఒక ప్ర్దాయం యుదిం చేయవలసింది’ అని కోర్దడు. భగవంతుని కారుణాం వ్యనికి చులకనగా 

కనప్డింది.  

ఈశేరుడు తెలు బోయాడు. అప్పడు ఆయన అనాిడు – ఇప్పడు ఈశేరునికి ఒక ఇబబంది వచిింది ర్కిించవలసినవ్యడూ తానే. వ్యడు 

అడిగిన కోరకకు శికిించవలసిన వ్యడూ తానే. ఈ రూప్ంో ర్క్షణ చేసూత  శిక్షను ఈయనకు వుని ఇంకొక రూప్ంో వేయాలి. ‘నాో 

సమానమయిన ఇంకొకడు నీ దగగ ర్కు వసాత డు. వ్యని ర్దకకు గురిుగా నీ ర్థమునకు వుని జండా కిర ంద ప్డిపోతుంది. అప్పాడు నీకు తగిన 

యుదిం దొరుకుతుంది. అప్పాడు నీకుని వాగర త పోతుంది’ అనాిడు. ప్ర్మేశేరుని మాట్లు విని బ్రణాస్రుడు చాల్ప సంోషించాడు. 

ఆరోజు గురంచి ఎదురుచూస్త నాిడు.  

ఇప్పడు శివుడు సిిత్తకారుడై కేశవుడిగా ర్దవ్యలి. ప్పర్దణమును అరి్ం చేస్కుంటే అల్ప ఉంటుంది. అరి్ం చేస్కోకపోతే శివ కేశవులు 

కొటుట కునాిర్ని అనిప్పస్త ంది. మన అజా్ఞనమును బ్రణాస్రుని సిాయికి తీస్కువస్త ంది. ఇప్పడు ఈశేరుడు ఒక చమతాకర్ం చేశాడు. 

బ్రణాస్రునికి మంచి యౌవనంలో వుండి అత్త సౌందర్ావత్త అయిన కుమారి ఒకతె ఉనిది. ఆమె ప్రరు ఉష్. ఆమె ఒకరోజు ర్దత్తర  నిదర పోోంది. 

ప్పరుష్యల గురంచి ఆమెకు ఏమీ తెలియదు. నిదర పోతుని ఉష్ కలలోకి కృష్ు  భగవ్యనుడి మనుమడయిన అనిరుదిుడు వచిి ఆమెో 

ర్మించాడు. ఆమెకు స్ఖ్యనుభూత్త కొనిి కొనిి గురిుల చేత సాష్ట ముగా తెలిసింది. ఆవిడ నిదర లేచింది. కానీ ఆవిడ నినిర్దత్తర  కలలో ఎ 

ప్పరుష్యడిని చూసిందో ఆ ప్పరుష్యడి కోసమని ఆమె మనస్ా గత్తతప్పా త్తర్గడం మొదలుపెితట ంది. అందువలన ప్ర త్తరోజూ ఎల్ప ఉంటుందో 

అల్ప ఉండలేకపోయింది. చాల్ప దిగులు చందింది. ఈమెకు చితర లేఖ్ అనబడే అనుంగు చలికతెత  ఒకతె ఉనిది. ఆవిడ వచిి “నీవు ఎందుకు 

అల్ప ఉంటునాివు? నీ ప్ర వరి్నలో వచిిన మారుావలన నేను ఒక విష్యమును గమనించాను. నీవు ఎవరో ఒక ప్పరుష్యని వలప్పలో 

ప్డాావని నేను అనుకుంటునాిను. నేను నీ చలికతెత ను. పార ణ సేిహితుర్దలను. కాబితట  అసలు జరగిన విష్యం ఏమిట్ల నాకు చప్ావలసింది’ 

అని అడిగింది. అప్పడు ఉష్ తన సేప్ి వృతాత ంతం చప్పాంది.  

అప్పాడు చితర లేఖ్ సఖీ! నీవేమీ బంగ పెటుట కోవదాు. నీకు కలలో కనిప్పంచిన వ్యడు ఎల్ప ఉంటాడో నీవు చపాావు. నేను ఎందఱో 

ర్దజ్ఞధిర్దజులను చూశాను. వ్యళీ చితర  ప్ట్ములను గీసాత ను నేను. అవి చూసి ఇందులో ఎవరు కనప్డాారో చప్పా’ అని ర్దజకుమారుల 

బొమమలను చితీర కరంచింది. ప్పమమట్ ఉష్ఠదేవిని ప్పలిచి ఆ చితర ములను చూడమని చప్పా వ్యళీందర గురంచి ప్రరుప్రరునా వివరంచింది. 

అనిరుదిుని చితర మును ఆమె గురించింది. అప్పడు చితర లేఖ్ ‘ఆయన ప్రరు అనిరుదిుడు. ఆయన యందా నీవు మనస్ ప్డాావు. సఖీ! 

ఇప్పాడు నేను నీకొక గొప్ా ఉప్కార్ం చేసాత ను. నాకు కామరూప్ం తెలుస్. అందుకని ఇవ్యళ ర్దత్తర  నేను దాేర్కానగర్ ప్ర వేశం చేసి నిదర పోతుని 



అనిరుదిుడిని అప్హరంచి తీస్కువచిి నీ హంస తూలికా తలాం మీద ప్డుకోబడతాను. నీవు హాయిగా నీ ప్పర యుడిో కీర డించు.’ అని చప్పా 

ర్దత్తర కి ర్దత్తర  దాేర్కకు బయలుదేరంది. బయట్ మూడుకనుిలుని వ్యడు ఆమె వెళీడం చూసి కూడా ఊరుకునాిడు. ఈయన వర్ం 

నిలబట్ట వలసిన వ్యడు అకకడ ఉనాిడు. శివకేశవుల ఇదార మనస్ాలు ఒకకటే. అందుకని అకకడ కృష్ు  భగవ్యనుడు అకకడ ఏమీ 

తెలియనటుు  ప్డుకునాిడు. చితర లేఖ్ అనిరుదిుని మందిర్ంలో ప్ర వేశించి నిదర పోతుని అనిరుదిుని ఒకకసార సమోమహనం చేసి ఆయనను 

తీస్కొని ఆకాశమార్గ ంలో త్తరగి వచేిసి త్తరగి లోప్లి వెళ్ళీపోయింది. చితర లేఖ్ మర్చక ప్పరుష్యని తీస్కొని కోట్లోప్లికి వెళీడం బయట్ 

కోట్కి కాప్ల్ప కాస్త ని మూడు కనుిలవ్యడు చూశాడు. ఏమీ అభాంతర్ పెట్ట లేదు. 

చితర లేఖ్ అనిరుదిుడిని తీస్కువెళ్ళీ ఉష్ఠదేవి మందిర్ంలో హంసతూలికా తలాం మీద ప్డుకోపెటేట సింది. ఇదంతా ప్ర్మాతమ సంకలాం. 

ఆయన దాేర్కలో కృష్యు డిగా ఉనాిడు. ఇకకడ శివుడిగా ఉనాిడు. ఒక మూరియే రండుగా ఉనాిడు. ఉష్ఠదేవి తన ప్పర యుడిని గురించింది. 

అనిరుదిుడు కూడా వేరు అభాంతర్ం చప్ాకుండా ఆమెో ఆట్పాట్లు మొదలుపెటాట డు. వ్యరదారూ సంోష్ంగా అల్ప అంతుఃప్పర్ంలో కాలం 

గడిప్రస్త నాిరు. నెలలు నెలలు కాలం గడిచిపోతునిది. కానీ కాలం ఎలు ప్పాడూ ఒకేరీత్తగా ఉండదు. ఉష్ఠదేవి యందు గరభణి చిహిములు 

కనప్డాాయి. ఈ విష్యమును ప్రచారకలు వెళ్ళీ బ్రణాస్రునికి చపాారు. బ్రణాస్రునికి ఎకకడలేని ఆగర హం వచిి ఎవరు ఈ తుంట్ర 

ప్ని చేసినవ్యడు అని ఉష్ఠదేవి అంతుఃప్పర్మునకు వచిి కూతురుని అడిగాడు. ఎదురుగా అనిరుదిుడు కనప్డాాడు. అనిరుదిుని బంధించమని 

భటులను ఆజా్ఞప్పంచాడు. భటులు వెళ్ళు  అనిరుదాుడిని బంధించడానికి ప్ర యత్తించగా అనిరుదిుడు తన గదా ప్ర హార్ములో వ్యరనందరనీ 

ప్రమారుస్త నాిడు. బ్రణాస్రునికి ఆగర హం వచిి అనిరుదిుని నాగ పాశముల చేత బంధించాడు. అల్ప బంధింప్బడిన అనిరుదిుడు యిక 

కదలలేక నిలబడిపోయాడు. ఇది చూసి ఉష్ఠదేవి విలప్పసోత ంది. ఇదే సమయంలో అకకడికి భటులు వచిి ప్ర భూ మీ ర్థం మీద ఉని జండా 

విరగి కిర ందప్డిపోయింది అని చపాారు. తనో యుదిము చేయడానికి ఎవరో వచేిశార్ని అతడు భావించి ఇనాిళీకు తన కోరక 

తీర్బోతునిదనుకొని బయలుదేర్దడు. అస్రీవృత్తత  ఎటువంితదో చూడండి. వ్యనికి కూతుర గొడవ అకకర్లేదు. యుదిం కావ్యలి.  

ఈలోగా అకకడ నార్దుడు దాేర్కలో దిగాడు. ఏమీ ఎర్గని వ్యడిలో అనిరుదిుని కోసం వెతుకుతునిటుు  నితస్త నాిడు కృష్యు డు. నార్దుడు 

“అనిరుదిుడిని బ్రణాస్రుడు నాగ పాశములో బంధించాడు. నీవు వెంట్నే బయలుదేర్వలసినది’ అని చపాాడు. వెంట్నే బలర్దముడు, 

కృష్యు డు, సాతాకి, ప్ర దుాముిడు అందరూ కొనిి కోట్ు  సైెనాంో నదులు పంగి ప్ర వహిస్త నాియా అనిటుు  బయలుదేర శోణప్పర్ం మీదికి 

యుదిమునకు వెళాీరు. బ్రణాస్రునికి ఎకకడలేని సంోష్ం వచేిసింది. వ్యడు శంకరుని ప్పలిచి “నీవు ననుి ర్క్షణ చేయడానికి కదా కోట్కు 

కాప్ప వునాివు. నీవు కృష్యు డు కోట్లోప్లికి ర్దకుండా యుదిం చేయాలి. అప్పాడు మాతర మే నీవు నాకిచిిన వర్ం నిలబితట నటుు  అవుతుంది. 

కాబితట  ముందుగా నీవు యుదిం చేసి, కృష్యు డు తన ప్రవ్యర్ంో కోట్లోకి ర్దకుండా ఆప్వలసింది’ అని అనాిడు. 

శంకరుడు భకి వతాలుడు. భకిునికి ఇచిిన మాట్ తప్ాడానికి వీలు లేదు.కాబితట  యిప్పడు శంకరుడు కృష్యు డిో యుదిం చేయాలి. కృష్యు డి 

చేత్తలో ఓడిపోవ్యలి. శంకరుడు భకివశంకరుడై తనో యుదిం చేస్త నాిడని కృష్యు డికి తెలుస్. యుదిం పార ర్ంభం అయింది. శివుడు యుదింలో 

లొంగనంత సేప్ప బ్రణాస్రుని జోలికి కృష్యు డు వెళీడానికి వీలులేదు. తన వర్ం నిజం కావ్యలంటే కృష్యు డి చేత్తలో తాను ఓడిపోతే అవతల 

తానిచిిన వర్మునకు మినహాయింప్ప యిచిినటుు  అవుతుంది. శంకరుడు యుదిం చేసి కృష్యు డి చేత ప్ర యోగింప్బడిన బ్రణప్ప దెబబకు 

నందీశేరుని మీద వ్యలిపోయాడు. అప్పాడు కృష్యు డు బ్రణాస్రుని మీదకు యుదిమునకు బయలుదేర్దడు. అప్పడు శివజేర్ము అనబడే 

శకిి ఒకిత బయలుదేరంది. అది కృష్యు డిో యుదిం చేసోత ంది. కృష్యు డు వైెష్ు వ జేర్మును ప్ర కోప్ం చేశాడు. ఆ రండు శకిులు ఒకదానిో ఒకిత 

డీకొనాియి. ఆ రోజున శివజేర్ం విష్యు వును పార రి్న చేసింది.  

ఉష్ఠప్రణయ ఘట్ట ంలో పార్ేతీ ప్ర్మేశేరుల వలన, కృష్ు  భగవ్యనుడి వనాల లోకమునకు ఒక గొప్ా ప్ర యోజనం వచిింది. ఆ రోజున కృష్ు  

భగవ్యనుడు ఒక వర్ం ఇచాిడు. ఎవరు ఉష్ఠప్రణయ ఘట్ట ంలో శివజేర్ం, విష్యు జేర్ం యుదిం చేయడం అనే ఘట్ట ంలో శివజేర్ం చేసే 

శర్ణాగత్త వినాిరో, వ్యరకి ఎప్పాడూ కూడా పార ణాంతకమయినదిగా జేర్ము బ్రధించడానికి వీలులేదు. ఆ మేర్కు నేను వర్ం యిస్త నాిను 

అనాిడు. కాబితట  ఎప్పాడయినా జేర్ము చేత పార ణాంతకం అవుోందని అనుకుంటే ఉష్ఠ ప్రణయమును శర్ణాగత్త తతత ేమును 

చదువుకోవడం కోసమని ఒకసార పార్దయణం చేసాత రు. అంత గొప్ా వర్మును యిసేత  ఆ రోజున శివజేర్ం ఉప్శాంత్తని పందింది.  



వెంట్నే బ్రణాస్రుడు యుదిమునకు వచాిడు. ప్ర్మాతామ చేసిన యుదిం వలన ఆ రోజున బ్రణాస్రుడు ప్డిపోయే ప్రసిిత్త వచిింది. తన 

కొడుకును ఎల్పగైెనా ర్కిించుకోవ్యలని బ్రణాస్రుని తలిు యైన కోట్ర్ ఆ రోజున యుదిమునకు వచిి ఒంితమీద ఉని వలువలనిిితని 

విప్రాసి, జుటుట  విర్బోస్కుని చేతులు పైెకత్తత  హాహాకార్ం చేసూత  కృష్యు డికి ఎదురు నిలబడింది. ఒక స్త్త ర వివసత రయై జుటుట  విడివడి 

ఎదురునిలబడితే ఛీ అని తల త్తప్పాకుని ధ్నుస్ా ప్కకన పెితట  కృష్ు  ప్ర్మాతమ యుదిం ఆప్రశాడు. బ్రణాస్రుడు కోట్లోకి పారపోయాడు. 

మరునాడు మర్ల యుదిం పార ర్ంభం అయింది. అప్పడు శంకరుడు కృష్యు ణిు  పార రి్న చేశాడు. ‘నేను కోట్ బయట్ ర్క్షణగా ఉనింత కాలం వీడు 

ప్డిపోవడానికి వీలులేదు. కాబితట  తగిన విధ్ంగా నీవు వ్యనికి శిక్ష వేయవలసినది అని.  

శివకేశవుల హృదయములు ఒకరకొకరు తెలుస్. ఉని ఒకక ప్దారి్ం రండుగా కనప్డుోంది. కాబితట  ఆరోజు కృష్ు  భగవ్యనుడు  

బ్రణాస్రునకు ఉని బ్రహువులలో 996బ్రహువులను స్దర్శన చకర ధార్ల చేత తెనేిశాడు. నాలుగు బ్రహువులను వదిలేశాడు. అప్పడు 

వ్యనికి ధ్ర్దమరి్ కామ మోక్షములు తెలిశాయి. ఇప్పాడు వ్యని శరీర్మునందు ర్జోగుణ తమో గుణములు లేవు. శుది సతత ేంో ఉంటాడు. 

‘ఈశేర్ద వీడు నీ భకిులలో అగ్వర సరుడు అవుతాడు. బ్రణాస్రుడు అంటే గొప్ా శివభకిుడని చప్పాకుంటారు. ఎకకడ అస్ర్సంధ్ా వేళలో 

బ్రణాస్రుని చరతర , ఉష్ అనిరుదిుల చరతర  చప్పాకుంటారో అకకడ విజయములు సంభవిసాత యి. అందుకని నాలుగు చేతులో వీనిని 

వదిలేస్త నాిను. నీ ప్రవ్యర్ంలో వీడు అగ్వర సరుడు అవుతాడు. ఇంకా ఎప్పాడూ ప్ర మాదముో కూడిన ప్ర వరి్న వీడియందు ఉండదు’ అని 

ఆరోజున కృష్ు  భగవ్యనుడు వర్ం ఇచాిడు. శంకరుడు సంోష్మును పందాడు. 

ఇప్పాడు బ్రణాస్రుడు శివుని ప్రవ్యర్ంలో చేరపోయాడు. కాబితట  యిప్పడు వ్యడు కైల్పసం బయట్ కాప్ల్ప ఉండాలి. ఇప్పాడు అతను తన 

నిజసిిత్తని గురించాడు. సంోష్ంగా శంకరుడు కైల్పసం చేరుకునాిడు.  

బ్రణాస్రుడు కోట్లోకి వెళ్ళు  అనిరుదిుడికి, ఉష్ఠదేవికి వివ్యహం చేసి వ్యరకి వసత రములు మాలాములు ఆభర్ణములు బహూకరంచి ఉష్ఠ 

అనిరుదిులను కృష్ు  ప్ర్మాతమో దాేర్క నగర్మునకు సాగనంపాడు. ఈవిధ్ంగా ఉష్ఠప్రణయం అనే ఘట్ట ము ఎనోి ర్హసాములను 

ఆవిష్కరంచింది. 

ఎవరు ఈ ఘటాట నిి వింటునాిరో ఎవరు ప్ర్మ శివుడంతిత వ్యడిని కింకరునిగా చేస్కునాిడో ఎవరు తుట్ట తుదకు నాలుగు చేతులో, 

ప్ర్మశివునికే కింకరుడు అయాాడో కృష్యు ని విజయమునకు పంగిపోయిన వ్యళ్ళీ ఎవరు ఉంటారో, కల్పాంతం వర్కు ఎవరు ఈ బ్రణాస్ర్ 

కథ వింటునాిరో, కృష్ు  విజయం వింటునాిరో ఆయన నామం ఎవరు చప్పతారో వ్యరకి సమసత  విజయములు చేకూరుతాయి. వ్యళు కి ఓట్మి 

సంభవించదు. జయము కావ్యలనుకుని ప్రసిితులలో ఈ ఉష్ఠప్రణయఘట్ట మును, బ్రణాస్ర్ ఘట్ట మును ఒకకసార పార్దయణ చేస్కొని 

బయలుదేరుతుంటారు. ఇది అంతగొప్ా ఆఖ్యానము. 



 

నృగమహార్దజు చరతర ము: 

కృష్ు  పామాతమ అంతుఃప్పర్ ఉదాానవనంలో ఒక లోతయిన నుయిా ఉంది. ఆ ఉదాానవనంలో కృష్ు  ప్ర్మాతమ కుమారులయిన 

ప్ర దుాముిడు, సాంబుడు మొదలయిన వ్యర్ందరూ విహరస్త నాిరు. వ్యళు కి అలసట్ కలిగింది. అలసట్ తీరుికోవడం కోసమని కాసిని నీళ్ళీ 

తాగాలని అనుకునాిరు. అకకడ వునాి నూత్త దగగ ర్కు వచిి నూత్తలోకి చూశారు. అందులో పెదా ఊసర్వెలిు  ప్ది ఉంది. దానిని చూసి 

వ్యళ్ళీ తెలు పోయారు. దానిని పైెకితీదాామనుకునాిరు. పెదా తాళ్ళీ తెచిి దానికి కితట  దానిని పైెకి ల్పగడానికి ప్ర యత్తించారు. కానీ ఆ 

ఊసర్వెలిు ని పైెకి తీయలేకపోయారు. వెంట్నే వ్యరు ప్రుగుప్రుగున లోప్లికి వెళ్ళీ కృష్ు ప్ర్మాతమకు చపాారు. అప్పడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ 

బయట్కు వచిి నూత్తలోకి వంగి తన ఎడమ చేత్తో ఊసర్వెలిు ని ప్టుట కుని చాల్ప స్లువుగా ఒక గడాిప్ర్కను పైెకత్తత నటుు  నూత్తలోంచి తీసి 

బయట్ ప్డేశాడు. సర్ేజాుడు అయిన ప్ర్మాతమ సాంబుడు మొదలయిన వ్యరని అడాుపెితట  లోకమునకు ఒక గొప్ా ధ్ర్మమును ఉప్దేశం 

చయాాలని అనుకుని ఊసర్వెలిు ని ‘నీవు ఎందుకు ఎంత పెదా ఊసర్వెలిు  సేరూప్మును పందావు? ఎందువలన నీకీ జనమ వచిింది?’ అని 

అడిగారు. ఊసర్వెలిు  ఆయనకు నమసాకర్ం చేసి ‘మహానుభావ్య, నేను ఇకిాేకువంశంలో జనిమంచిన నృగ మహార్దజుని’ అని చపాాడు. 

నృగుడు ర్దమచందర మూరి జనిమంచిన వంశంలో జనిమంచిన వ్యడు.  

నృగ మహార్దజుగారు ర్దజామును ప్రపాలిస్త ని రోజులలో ప్ర్మ ధ్ర్దమతుమడు. ఆయన చేయని ప్పణాకార్ాం లేదు. ఆయన ఒకచోట్ 

భాగవతంలో చప్పాకునాిరు ‘నా గురంచి నేను చప్పాకుంటే ఆతమహతా చేసిన పాప్ం వస్త ంది. కాబితట  నేను చప్పాకోకూడదు. కానీ, కృష్ఠు  

ఈ భూమి మీద ర్వణువులను లకకపెట్ట వచుినేమో కానీ, నేను చేసిన దానములు లకకపెట్ట లేరు. నేను చయాని దానములు లేవు. ఒకనాడు 

నేను ఒక గోవును కశాప్పడు అనే బ్రర హమణునకు దానం యిచాిను. ఆ కశాప్పడు ఆ గోవును తీస్కువెళ్ళీ తన పెర్ితలో కటుట కునాిడు. 



మరునాడు ఆ గోవును ప్చిిగడాి మేయడం కోసమని వదిల్పడు. ఆ గోవు తప్పాంచుకుని అలవ్యటు ప్ర కార్ం ఇంతకు పూర్ేం తాను ఉండే 

మహార్దజుగార ఆలమందలోకి వెళ్ళీపోయింది. ర్దజు తాను దానం ఇచేిసిన గోవు త్తరగి మళ్ళీ వచిి తన మందలో కలిసిపోయింది అనే 

విష్యమును గురించలేక అదే ఆవును వేర్చక బ్రర హమణునకు దానం చేశాడు. వేర్చక బ్రర హమణుడు ఈ ఆవును ోలుకుని వెళ్ళీపోతునాిడు. 

కశాప్పడికి తాను దానం ప్పచుికుని ఆవు ఒకేఒక జీవనాధార్మైె ఉనిది ఇప్పడు ఆ ఆవు కనప్డడం లేదు. ఆ ఆవుకోసమని 

వెతుకుతునాిడు. దానిని వేర్చక బ్రర హమణుడు తీస్కువెడుతునాిడు. కశాప్పడు దానిని చూసి ఆ బ్రర హమణుడు దగగ రకి వెళ్ళు  ‘అది నా ఆవు. 

నృగ మహార్దజు గారు దానిని నాకు దానం చేశారు’ అని చపాాడు. అప్పడు ఆ బ్రర హమణుడు ‘నేను యిప్పాడే ప్పచుికునాిను. నేను 

గోచౌర్ాం చేసిన వ్యడిని కాదు. నేను యిప్పాడే ర్దజు దగగ ర్ ఈ గోవును దానం ప్పచుికుని తీస్కువెడుతునాిను’ అనాిడు. ‘లేదు ఈ గోవు 

నాది’ అనాిడు కశాప్పడు. ‘కాదు ఈ గోవు నాది’ అనాిడు బ్రర హమణుడు. వ్యళ్ళీదార మధ్ా పెదా ర్భస బయలుదేరంది. ఇదారు కలిసి నృగ 

మహార్దజు దగగ రకి వెళాీరు. ‘అయాా, ఈ గోవును యింతకు పూర్ేం నాకు దానం యిచాివు. అదే ఆవు నీ మందలో కలిసిపోయింది. నీవు 

మర్ల ఈ ఆవును వేర్చక బ్రర హమణునకు దానం యిచాివు. కాబితట  నా అవును నాకు యిప్పాంచు’ అని ర్దజును కశాప్పడు అడిగాడు. అప్పడు 

ర్దజుగారు రండవ బ్రర హమణునిో ‘నా వలు  పర్పాటు జరగింది. నీకు దానం యిచిిన గోవు ఇంతకు పూర్ేం కశాప్పనకు దానం యిచేిసిన 

గోవు. కాబితట  ఆ గోవును నీవు యిచేిసినట్ు యితే ఆ గోవును కశాప్పనకు యిచేిసాత ను. అనాిడు. అప్పడు రండవ బ్రర హమణుడు తనకు ‘ఆ 

ఆవే కావ్యలి’ అని తన దగగ ర్ ఉని ఆవును త్తరగి ఇవేడానికి అంగీకరంచలేదు. అప్పడు ర్దజుగారు ‘నీకు లక్ష గోవులను యిసాత ను. ఈ 

గోవును విడిచిపెటుట ’ అనాిడు. ‘నాకు ఎనిి గోవులు యిచిినా అకకర్వు దు. నాకు ఈ గోవే కావ్యలి’ అని రండవ బ్రర హమణుడు ఆ గోవును 

ప్టుట కుని వెళ్ళీపోయాడు.  

అప్పడు ర్దజు కశాప్పని చూసి ‘నీకు నా ర్దజాంలోని భాగమును ఇమమంటే ఇసాత ను. లేదా నీకు ఎనిి వేల గోవులు కావ్యలంటే అనిి వేల 

గోవులను యిసాత ను. తీస్కువెళ్ళీ’ అనాిడు. అప్పడు కశాప్పడు ‘నేను అడిగిన గోవును ఇవేలేక పోయావు. ఇంక నాకు యివేవలసినది 

ఏమీ లేదు’ అని వెళ్ళీపోయాడు. కొంతకాలం అయిపోయింది. నృగ మహార్దజుగార శరీర్ం కూడా ప్తనం అయిపయింది. ఈయనను 

సేర్గ లోకమునకు తీస్కువెళీబోతునాిరు.అప్పడు దూతలు మీరు అనుభవించవలసిన చిని పాప్ఫలితం ఒకిత ఉంది. అది అయిపోయిన 

తరువ్యత మిముమలను సేర్గ లోకమునకు తీస్కు వెళతాము. ఆ పాప్ఫలితం పూరి అయిపోయే వర్కు పెదా ఊసర్వెలిు యై నూత్తలో ప్డి 

ఉండండి’ అనాిరు. అప్పడు నృగ మహార్దజు తాను చేసిన పాప్మేమిట్ని వ్యరని ప్ర శిించగా వ్యరు ‘నీవు ఒక బ్రర హమణుడికి దానం యిచిిన 

గోవును వేర్చక బ్రర హమణునకు దానం యిచాివు. కాబితట  ఊసర్వెలిు వైె ప్డి ఉండు’ అనాిరు. 

ఈమాట్లు నృగ మహార్దజు కృష్ు  ప్ర్మాతమకు చపాాడు. ప్ర్మాతమ చేత్త సార్శ తగిలినంత మాతర ం చేత ఆ ఊసర్వెలిు  తాను చేసిన 

పాప్మును పోగొటుట కొని ఊరి్ేలోకముల నుండి వచిిన ర్థమును ఎకిక నృగమహార్దజు కృష్ు  ప్ర్మాతమకు నమసకరంచి ఊరి్ే లోకములకు 

వెళ్ళీపోయారు. ఇప్పాడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ ‘బ్రర హమణులకు చందిన ధ్నమును తెలిసి కాని, తెలియక గాని ఎవర్యినా అప్హరసేత , అల్ప 

అప్హరంచిన కార్ణం చేత ఆ బ్రర హమణుడి కంితవెంట్ నీితబ్ధందువు కిందప్డితే అది ఎనిి భూర్వణువులను తాకుతుందో అనిి కోట్ు  జనమలు 

వ్యడు రౌర్వ్యది నర్కములను అనుభవిసాత డు. నా భకిుడిగా ఉండాలనుకుని వ్యడు బ్రర హమణ దర వామును కాజేయడానికి వీలులేదు. ఎవరు 

బ్రర హమణ దర వాము మీద ఆశ పెటుట కునాత డో వ్యడిని ఎప్ాితకీ నా భకిునిగా నేను చేర్నివేను. బ్రర హమణుల ప్ట్ు  నాకు వుని భకిి అటువంితది’ 

అనాిరు.  

ఇకకడ మనకి కొనిి సందేహములు కలుగుతాయి. నృగుడు బ్రర హమణునకు లక్ష గోవులను యిసాత ననాిడు. ఆ బ్రర హమణుడు ఆ గోవును 

కశాప్పనకు వదిలివేయవచుి కదా! ఆ బ్రర హమణునకు అంత మౌడామేమిిత? పోనీ బ్రర హమణుడు మూడుడై ఉండవచుి. కశాప్పనకు గోవు 

కాకపతే ర్దజాం యిసాత ననాిడు. కానీ కశాప్పడు తనకి ఆ గోవే కావ్యలని ర్దజాం కాని, యితర్ గోవులు కాని అకకర్వు దని వెళ్ళీపోయాడు. 

ఏదయినా పర్పాటు జరగితే దిదాుకోవలసిన అవసర్ం బ్రర హమణులకు లేదా? బ్రర హమణుడయిన వ్యడు యితరులు చేసిన తప్పాడు దిదాి 

దానివలన అవతలి వ్యడికి పాప్ం ర్దకుండా ప్ర యతిం చేయాలి. అది అతని బ్రధ్ాత. అటువంట్ప్పాడు ఆ బ్రర హమణులిదారూ అల్ప 

ప్ర వరించవచుినా? కృష్యు డు కూడా కొందర ప్ట్ు  ప్క్షపాతంో ఉంటాడా? ఇవీ యికకడ మనకు కలిగ్వ సందేహములు. వీితకి 



సమాదానములను కొందరు పెదాలు వివర్ణ యిచాిరు. బ్రర హమణుడు అనగా ఎవరు? 

ఓక్ గడాి ప్ర్క మాతర మే దొరకితే ఈశేర్దనుగర హం చేత తనకి అంత ఐశేర్ాం లభించిందని తనకు ఉని దానిచేత ఎప్పాడూ తృప్పత ప్డిపోయి 

ఎవరు ప్రపూర్ు మయిన సంతృప్పత ో ఉంటాడో, ఎవడు తనకు యింకా ఏదో ర్దలేదని ఏడవకుండా ఉంటాడో వ్యడికి బ్రర హమణుడని ప్రరు. 

బ్రర హమణుడు దొరకిన దానిో తృప్పత ని పంది ఉండాలి తప్ా దొరకిన దానిని అడాుపెటుట కుని చాల్ప సంపాదించయాాలని అనుకుంటే బ్రర హమణాం 

పోతుంది. కశాప్పనికి ఆవుకి బదులుగా ఏదయినా యిసాత ననాి ఆయన ఆశ పందలేదు. దానిని అంగీకరంచలేదు. ర్దజు నావలన మహాప్ర్దధ్ం 

జరగింది ననుి మనిించండి అని ఒక మాట్ అని బ్రర హమణుల పాదములు ప్టుట కుని ఉండాలి. కానీ ఇకకడ ర్దజు అవతలి వ్యరయందు వుని 

తృప్పత ని గమనినాిలేకపోయాడు. బేర్ం పెటాట డు. వ్యళ్ళీదారూ తమకి అకకర్లేదని తమ బ్రర హమణామును నిలుప్పకునాిరు. బ్రర హమణాము 

అనేది అపార్మయిన తృప్పత ో పందవలసిన లక్షణము. దానము చేయబడిన ఆవు త్తరగి తన మందలో కలవకుండా చూస్కోవడంలో ర్దజు 

ఏమరుపాటు పందాడు. కాబితట  తప్పాను ర్దజు ఖ్యతాలో వేశారు. దానికి పార యశిితత ం ఆ పాప్ఫలితమును అనుభవించడమే. కాబితట  కృష్ు  

ప్ర్మాతమ యింకా ప్రవేదన చందకుండా పైెకతాత రు తప్ా ఊసర్వెలిు  జనమ ర్దకుండా చేయలేకపోయారు.  

ఈ ఆఖ్యానం వినడానికి చాల్ప చినికతల్ప ఉంటుంది. కానీ యిందులో మనకి గొప్ా ధ్ర్మం తెలుస్త ంది. దానం చేసేట్ప్పాడు మనం ఎంత 

జ్ఞగర తత గా ఉండాలో మనకు ఈ కథ నేరుాతుంది. మీరు దానం చేసేట్ప్పాడు చూప్ర వినయం వలన ఈశేరుడు పీర త్త చంది ఆ దానమునకు 

ఫలితమును ఇసాత డు. దానం చేసేట్ప్పాడు శర ది చాల్ప అవసర్ం. శర ది లేకపోవడం వలననే ర్దజును పాప్ం అనుభవింప్ జేసింది. నేను 

యిస్త నాిను అనే అహంకార్ం ఉండకూడదు. శీరమనాిర్దయణుడు తన ఎదుట్ నిలబడి దానం ప్పచుికుని అనంతమయిన ఫలితమును 

యిచిి ఉతత ర్ జనమలో నేను అనుభవించ గలిగిన శుభ ఫలితములను యివేడానికి దానం ప్పచుికునాిడు నేను మికికలి ధ్నుాడను అని 

భావిసూత  దానం ప్పచుికుని వ్యడికి నమసకరంచాలి. ఈ కథ అంత విశేష్మయిన సిిత్తని అవిష్కరస్త ంది. 

పౌండర క వ్యస్దేవుడు  

పూర్ేం కరూష్దేశమును పౌండర క వ్యస్దేవుడు అనే ర్దజు ప్రపాలిసూత  ఉండేవ్యడు. ఆయన పెరగి పెదావ్యడయిన తరువ్యత ఆయనకు ఎవరో 

‘అయాా మీప్రరు ఉనివ్యడు మర్చక ఆయన ఉనాిడు. ఆయన వస్దేవుని కుమారుడు. అసలు వ్యస్దేవుడు ఆయనే అని లోకం 

నముమతునిది’ అని చపాారు. ఈ విష్యం చప్ాగానే ఈయన కూడా తెలు ిత శంఖ్ం ఒకదానిని కొనుకుకనాిడు. ఒక చకరమును, గదను, 

ధ్నుస్ా చేయించుకునాిడు. ఎప్పాడూ ప్టుట  పీతాంబర్ము కటుట కోవడం పార ర్ంభించాడు. ఆవిధ్ంగా అతను వ్యస్దేవుని అనుకరసూత  తాను 

పౌండర క వ్యస్దేవుడనని మురసిపోయేవ్యడు. ఒక ర్దయబ్రరని ప్పలిచి నీవు వెళ్ళు  కృష్యు డికి ఒక సందేశం చప్పా అని ఒక లేఖ్ ర్దసి యిచిి 

ప్ంప్పంచాడు. ఆ ర్దయబ్రర కృష్ు  భగవ్యనుని దగగ ర్కు వెళాీడు. ఆ సమయంలో కృష్యు డు నిండు సభలో కూరుిని ఉనాిడు. ఈ ర్దయబ్రర 

వెళ్ళు  ‘అయాా పౌండర క వ్యస్దేవుడు మీకీ ర్దయబ్రర్ం ప్ంప్పంచాడు’ అని చపాాడు. ఆ ప్త్తర కలో “నేను ఎటువంిత అలంకార్ములను ధ్రంచి 

ఉంటానో, అల్ప నీవు కూడా పెటుట కుంటావని తెలిసింది. నాకు అరి్ం కానిది ఒకటే. నాకూ వ్యస్దేవుడు అనే ప్రరు ఉంది. నీకూ వ్యస్దేవుడు 

అనే ప్రరు ఉంది. దీనివలన యిబబంది వసోత ంది. కాబితట  నీ అంతట్ నీవు మర్దాదగా ఈ చిహిములనిిితని వదిలి పెట్టట యాాలి. వ్యస్దేవుడు 

అని ప్రరును వదిలి పెట్టట యాాలి. లేకపోతె యుదిమునకు వచిి నీ శరీర్మును మటుట పెట్ట వలసి ఉంటుంది. ఏది కావ్యలో అడుగు’ ఇదీ 

ర్దయబ్రర్ం లోని సార్దంశం.  

కృష్యు డు అనాిరు “ఈ చిహిములు నాకు సహజములు. నేను వీితని వదిలిపెట్ట డం కుదర్దు. కాబితట  అతడు కోరుకుని రండవ కోరకను 

నేను అంగీకరస్త నాిను అని చప్పా. యుదిభూమిలో కలుస్కుందాం’ అని ప్ంప్పంచివేశాడు. పౌండర క వ్యస్దేవునకు కాశీర్దజు మదాతు 

ప్లికాడు. ఇదారు కలిసి కృష్ు  ప్ర్మాతమ మీద యుదిం మొదలుపెటాట రు. అసలు ఈ పౌండర క వ్యస్దేవుడు ఎల్ప ఉంటాడో చూడాలి 

అనుకునాిడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ. కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఎల్ప ఉనాిడో పౌండర క వ్యస్దేవుడు అల్పగ్వ ఉనాిడు. కృష్యు డు వ్యనిని ర్థం మీద చూసి 

ఆశిర్ాపోయి ప్కప్కా నవిే యుదిం పార ర్ంభించాడు. కొంతసేప్ప వ్యరదార మధ్ా యుదిం జరగింది. చివరకి పౌండ్ర్క వ్యస్దేవుడు కృష్యు డి 

చేత్తలో చచిిపోయాడు. అప్పడు చితర మైెన సంఘట్న జరగింది. ఆ చచిిపోయిన వ్యనిలో ఉని తేజస్ా పైెకి లేచి కృష్ు  ప్ర్మాతమలో 

కలిసిపోయింది. ఇది వినగానే ప్రీకిితుత  తెలు బోయాడు. ‘ఆయనలో తేజస్ా ఈయనలో ఎల్ప కలిసింది”’ అని శుకమహరిని అడిగాడు. శుకుడు 



అతనికి సందేహం తీర్వల్ప సమాధానం చపాాడు. పౌండర క వ్యస్దేవుడు ఎ ప్ని చేసినా అచిం కృష్యు డిల్ప ఉనాినా లేనా అని ఎలు వేళల్ప 

కృష్యు డినే తలచుకుంటూ ఉండడం వలన మనస్ానందు కృష్ు  ధాానమును పంది ఉనాిడు. కాబితట  వ్యడు ఎ కార్ణం చేత తలచినా 

సంతతము తలచినది ఆ వస్త వునే కాబితట  చివర్కు ఆ వస్త వులోనే కలిసిపోయాడు. పౌండర క వ్యస్దేవుని వృతాత ంతం నుంచి మనం ఒకకిత 

తెలుస్కోవ్యలి. మనం ఎప్పాడూ భగవంతుని ప్రరుోిత ఆయన లీలల ోిత ఈశేరుని అనుకరంచే ప్ర యతిములు చేయకూడదు. 

అటువంితవి ధూరి్ చేషిట తములు అయిపోతాయి. అకకడ యుదిం జరగినప్పడు కాశీర్దజు తల కూడా తెగిప్డిపోయింది. కానీ కాశీర్దజు తేజస్ా 

కృష్ు  ప్ర్మాతమలో చేర్లేదు. 

కాశీర్దజు కొడుకు కృష్యు డి మీద అభిచారక హోమం చేశాడు. కృష్యు డు దానిని ఒక చకర ంో ోసి అవతలకి పార్వశాడు. ఇది అనవసర్ 

విష్యముల జోలికి వెళ్ళీ మదాతులు ప్ర కితంచడం, త్తర్గడం మొదలయిన ఇబబందులు తీస్కువసాత యని భగవంతుని సాత్తత ేకమయిన 

మూరిులను ఆర్దధ్న చేసి మనస్ాను సతత ే గుణంో ఉంచుకుని, భగవంతుని చేర్వ ప్ర యతిం చేయాలి తప్ా, లేని పోని భేశాజములు 

అంత మంచివి కావు అని హ్చిరక చేసే అదుభతమయిన లీల. 

 

శీర కృష్యు ని మహిమ నార్దుండర్యుట్  

 

నార్దమహరి అనిి లోకములు త్తరుగుతునిప్పాడు ఆయనో ఎవరో ‘నార్దా, కృష్యు డు 16వేలమందిని పెళ్ళు  చేస్కునిప్పాడు నీవు 

వెళాీవ్య?” అని అడిగారు. అప్పాడు ఆయన 16వేలమందిని ఎనిి రోజులు పెళ్ళీ చేస్కునాిడు?” అని అడిగాడు. ఆయన నర్కాస్రుడి 

మీదికి యుదిమునకు వెళ్ళీనప్పడు నర్కాస్రుడు తీస్కువచిి కార్దగార్ంలో బంధించి దాచిన 16వేలమంది ర్దజ కుమారిలను తన 

ర్దజధానికి తీస్కువచిి 16వేలమందికి 16వేల సౌధ్ములు నిరమంచి 16వేలమందిని ఒకే ముహూరి్ంలో ఒకే కృష్యు డు 16వేలమంది కృష్యు లై 

తాళ్ళ కటాట ర్ట్’ అనాిరు. ఈ మాట్లు విని నార్దుడు ఆశిర్ాపోయి ఇది ఎల్ప జరుగుతుంది? అనాిడు. అనగా అంతిత జా్ఞని ఎటువంిత 

మోహమునాకు గుర అయాారో చూడండి. తాళ్ళ అయితే కటాట డు. మర సంసార్ం ఎల్ప చేసూత  ఉంటాడు? అనుకుని చూసి వదాామని కృష్యు ని 

దగగ ర్కు బయలాేర భూలోకమునకు వచాిడు. దాేర్కానగర్ంలోకి ప్ర వేశించాడు. దాేర్కా నగర్ం ప్ర్మ ర్మణీయంగా ఉంది. ఆ నగర్ంలోని 

ఒక యింట్లు కి వెళాీడు. అది కృష్ు  ప్ర్మాతమ వివ్యహం చేస్కుని 16వేలమంది స్త్త రలలో ఒకస్త్త ర గృహం. ఆవిడ తామర్ పూవువంిత తన 



చేత్తో వింజ్ఞమర్ చేత ప్ితట  కృష్ు  భగవ్యనునికి విస్రుోంది. భార్ాచేత సేవలు పందుతునాిడు అని వెళ్ళీపోదా మని వెనకిక 

వెళ్ళీపోబోతుండగా అటు త్తరగి కూరుిని సేవలందుకుంటునివ్యడు వెనక కనుి లేకుండానే ఇతనిని గమనించి తాను కూరుిని ఆసనం దిగి 

నార్దునికి ఎదురు వచిి అల్ప వెళ్ళీపోతునాిర్వ నార్దా! లోప్లికి ర్ండి. మీరు నాతొ ఏదయినా ప్ని ఉండి వచాిర్ద? మీరు ఏ ప్ని 

చప్పానా ఆ ప్నిని ఔదల దాలిి చేయడానికి ఈ సేవకుడు మీ దగగ ర్ సిదింగా ఉంటాడు ఎప్పాడూ ’ అనాిడు. అప్పడు నార్దుడు ‘కృష్ఠు ! 

మహానుభావ్య! దామోదర్ద నీవు భకిులపాలిట్ సర్ే కాలముల యందు కలావృక్షము వంిత వ్యడివి. దుష్ట  జనులను నిగర హించడానికి నీవు 

యిటువంిత అవతార్ములను స్త్ేకరసాత వు. ఏ నీ ప్ద సేవ చేయాలని బర హామది దేవతలు కోరుకుంటారో అటువంిత నీ పాదప్దమముల యందు 

నిర్ంతర్మూ నా మనస్ా వశించి ఉండే వర్మును నాకు యీయవలసినది’ అని నార్దుడు కృష్యు ని అడిగాడు. తరువ్యత బయితకి వచిి ఈ 

యింట్లు  ఉనాిడు కాబితట  ప్కక యింట్లు  ఎల్ప ఉండగలడు అనుకుని ఆ యింట్లు కి తొంగి చూశాడు. ఒకొకకక యింట్లు కి వెళ్ళు  యిల్ప తలుప్ప 

తీసి చూశాడు. ఎకకడికి వెళ్ళీనా సంసారల్పగ్వ కనప్డుతునాిడు. ఎకకడా ప్ర్బర హమల్ప లేడు. ఎకకడికి వెడితే అకకడే ఉనాిడు. అనీి 

చూసి బయట్కు వచిి అంతుఃప్పర్మునందు నిలబడిన నార్దుడు అనాిడు – ఏమి నా ఆశిర్ాము! ఏమి నా ఆనందము! ఏమి కృష్ు  

ప్ర్మాతమ! మహానుభావుడు యింతమందిో ర్మిస్త నాిడు. ఎల్ప? ఏకకాలమునందు అగిిహోతర ము ఎనిి వస్త వులను కాలిినా వ్యిత 

ప్వితర త కాని, అప్వితర త కాని తనకి అంట్నటుు  సూర్ాకిర్ణములు బుర్డమీద ప్డినా, సజజ నుడి మీద ప్డినా, దుర్జ నుడి మీద ప్డినా 

సూరుానికి అప్వితర త లేనటుు  యినిి ఇళీలోు  సంసార్ం చేస్త నివ్యడు సంసార్దతీతుడై ఉనాిడు’ అని పంగిపోయి ఆనందంో వైెకుంఠమునకు 

వెళ్ళీపోయాడు. 

 

ఇది కృష్ణ ప్ర్మాతమ ఆశిర్ాకర్మయిన సంసార్ రీత్త. దీనివలన మనకు ఏమి తెలుస్త నిది? కృష్ు  ప్ర్మాతమ 16వేలమంది కనాలను 

మదము చేత చేస్కుని వ్యడు కాదు. వ్యరని ఉదిరంచాలని చేస్కునాిడు. ఇది కృష్ు  ప్ర్మాతమ వ్యాప్కతేమును, విష్యు  తతత ేమును 

ఆవిష్కరస్త ంది. కాబితట  కృష్యు డు చేషిట తములను మీరు వేలత్తత  చూప్పంచే ప్ర యతిం చేయకూడదు. నార్దుడంతిత వ్యడు నమసకరంచి 

వెనుదిరగాడు. మనం ఎంతిత వ్యర్ము! ఈ లీల విని తరువ్యత పంగిపోయి ఎవరు కృష్ు  ప్ర్మాతమకి నమసకరంచి వ్యాప్ కతేము ఉని 

సాేమి అంతటా ఉనాిడని గర హించి ఆనందిసాత రో వ్యరకి సాేమి ఒక వర్ం యిచాిరు. ఎవర్యితే ప్ర్మభకిిో కృష్ణ భగవ్యనుని 

సంసార్మును నార్దుడు చూసే ప్ర యతిము చేసి తాను ఆనందించిన కథా వృతాత ంతమును విని ప్ర్మాతమకు నమసకరస్త నాిరో, 

వ్యరయందు కృష్ు  భకిి దిేగుణీకృతమైె వ్యరు భగవంతుడిని తొందర్గా చేరుకుంటారు. దానిో పాటు ఇహమునందు అపార్మయిన 

ధ్నమును పంది ప్శు, ప్పతార  మితర  వనితాముఖ్ సౌఖ్ాములనిిితని అనుభవించగల సిిత్తని కృష్ు  ప్ర్మాతమ వ్యరకి కలిాసాత డు అని ఆ 

ఆఖ్యానమును పూరిచేశారు. 

 

భీముడు జర్దసంధ్రని వధించుట్ 

 

ఒకనాడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ నిండు ప్రరోలగంలో సభ తీరి ఉనాిడు. అప్పడు ఒక బ్రర హమణుడు సభలోకి వచిి ఒక మాట్ చపాాడు. ‘అయాా, 

జర్దసంధ్రడు అనే ర్దజు అనేకమంది ర్దజులను ఓడించి కార్దగార్ంలో బంధించాడు. వ్యర్ందరూ కూడా అనేకమయిన హింసలు 

పందుతునాిరు. కాబితట  మీరు తేర్లో విచేిసి జర్దసంధ్రడిని వధించి ఆ ర్దజులందరకీ సేేచా కలిగ్వట్టుు గా అనుగర హించ వలసినది’ అని 

కోర్దడు. ఆమాట్లు విని కృష్ు  ప్ర్మాతమ సంోషించి ‘తప్ాకుండా మేము తొందర్లో వచిి జర్దసంధ్రడిని వధిసాత ము’ అని మాట్ యిచిి, 

ఈ సందర్భంలో ఎం చేసేత  బ్రగుంటుందో ఆలోచనను చప్ామని ఉదివుడిని అడిగారు. ప్ర్మాతమ అనీి తెలిస్ ఉని వ్యడయి ఉంది 

ఉదివుడిని అడగడం ఎందుకు? కానీ ఈశేరుడికి సహకరంచిన ప్పణామును ప్దిమందికి కట్ట బడతారు. అప్పడు ఉదివుడు అనాిరు 

“ఇటువంిత కార్ాం చేసేముందు ఒకప్ని చేసేత  బ్రగుంటుంది. ధ్ర్మర్దజు గార చేత ర్దజసూయయాగం చేయించి ఆ యాగం చేసేట్ప్పాడు 

నాలుగు దికుకల్ప ఉండే ర్దజుల పీచమణచదానికి నలుగురని ప్ంప్వలను కనుక ఆ సందర్భంలో జర్దసంధ్రడిని కూడా వధించి ర్దజసూయ 

యాగం చేసేత  బ్రగుంటుంది మీరు అల్ప ఆలోచించండి’ అనాిడు. ‘చాల్పమంచి ఆలోచన చపాావు’ అని కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఇందర ప్ర సిమునకు 



చేరుకునాిరు. 

 

ధ్ర్మర్దజు కృష్ు  ప్ర్మాతమకు ఎదురువచిి సాేగతం ప్లికాడు. ర్దజసూయ యాగం చేయడానికి సంకలాం జరగింది. వెంట్నే ధ్ర్మర్దజు గారు 

తన సోదరులను ప్పలిచి నలుగురనీ నాలుగు దికుకలకు ప్ంపారు. నాలుగు దికుకలకు వెళ్ళీన వ్యరు అనిి దికుకల వ్యళీని ఓడించి త్తరగి 

వచాిరు. ధ్ర్మర్దజుగార ప్రరు చప్ాగానే ఎవరూ వాత్తర్వకించిన వ్యరు లేరు ఒకక జర్దసంధ్రడు తప్ా. ఏమి చయాాల్ప అని ఆలోచిస్త ంటే 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ ‘ధ్ర్మజ్ఞ, నీవు బంగ పెటుట కోవదాు. జర్దసంధ్రడిని వధించడం కోసమని నేను అరుజ నుడు భీమును బ్రర హమణ రూప్ంలో 

వెళతాము. జర్దసంధ్రడి దగగ ర్ ఒక మంచి అలవ్యటు ఉంది. వ్యడు బ్రర హమణులు ఏదయినా అడిగితే లేదనకుండా ఇచేిసాత డు. కాబితట  

బ్రర హమణరూప్ంలో వెళ్ళు  యుది భిక్షను అడుగుతాము. ఇసాత ను అనిన తరువ్యత వ్యడు తప్పాకోవడానికి వీలులేదు. వ్యడు యుదిం చేసాత డు. 

యుదింలో జర్దసంధ్రడు మర్ణిసాత డు. తరువ్యత ర్దజసూయ యాగం చేదాాము’ అని ముగుగ రూ బ్రర హమణ రూప్ములు ధ్రంచి మగధ్ 

దేశమునకు వెళాీరు. జర్దసంధ్రడు బయట్కు వచిి మీకేమి కావ్యలి?” అని అడిగాడు. వ్యళ్ళీ మాకు యుదిభిక్ష కావ్యలి అనాిరు. 

బ్రర హమణులయిన వ్యరు యుది భిక్ష కోర్డం ఏమిిత అని జర్దసంధ్రడు వ్యర ముగుగ రని తేరపార్ చూశాడు. వ్యడేమీ తెలివి తకుకవ వ్యడు 

కాదు. వచిినవ్యళ్ళీ కృష్ు  భీమారుజ నులని గురించాడు. కృష్యు డిని చూసి ఒక మాట్ అనాిడు. జర్దసంధ్రడు కృష్యు ని చేత్తలో 17సారుు  

ఓడిపోయాడు. కానీ 18 వ సార జర్దసంధ్రడిని తప్పాంచుకుని దాేర్కకు పారపోయి అకకడ ఉనాిడు. 18 వ సార కృష్యు డు ఓడిపోయినటుు  

నితంచాడు. అప్పడు ఆయన అల్ప ఓడిపోయినటుు  నితంచడానికి కార్ణమే ఇప్పాడు జర్దసంధ్రడు చచిిపోవడానికి కార్ణం అవుతుంది. 17 

సారుు  తానూ ఓడిపోయాననిది జర్దసంధ్రడు మర్చిపోయాడు. 18 వ సార కృష్యు డు పారపోయాడు అనిది గురిు ఉంది. జర్దసంధ్రడు 

కృష్యు డిని ఎంత మాట్ అనాిడో చూడండి! 

 

“ఏమి వింతయాా! నేను యుదిమునకు వసేత  పారపోయిన వ్యడివి ఇవ్యళ వచిి యుది భిక్ష అడుగుతునాివు. అడగడానికి నీకు సిగుగ  

లేకపోవచుి. కానీ నీో యుదిం చేయడానికి నేను సిగుగ ప్డుతునాిను. పారపోయిన వ్యడిో నాకు యుదిం ఏమిిత? నేను నీో యుదిం 

చేయను” అనాిడు. ఈశేరుని అధికిేప్పంచడంలోనే వ్యని మర్ణం వచిింది. 

 

‘కృష్ఠు  నాతొ యుది భూమిలో నిలబడడం అంటే అంత తేలికయిన విష్యం కాదు. ముందు నువుే ప్కకకి వెళ్ళీ. అరుజ నుడు మంచి 

బలప్ర్దకర మములు ఉనివ్యడు. గాండీవం ప్టుట కుంటే శతుర వులను దునుమాడుతాడు. కానీ అతడు నాకంటే చినివ్యడు. వీనికని పెదావ్యడు 

భీముడు ఉనాిడు కదా. అతడు మహా బలవంతుడు. పైెగా వ్యయుప్పతుర డు. నాో బలమునకు సరపోతాడు’ అని మికికలి కోప్ంో చయిా 

విసిర యుదిమునకు ర్మమనమని అవతల వ్యళీని ల్పగడం మొదలు పెటాట డు. భీమసేనుడు జర్దసందునిో యుదిానికి సిదిప్డాాడు. 

 

వెంట్నే మలు యుదిం చేయడానికి వీలుగా ఒకచోట్ భూమిని సమతలంగా తయారుచేశారు. జర్దసంధ్రడు భీమసేనుడు యిదారూ మలు యుదిం 

మొదలుపెటాట రు. భయంకర్మయిన యుదిం సాగుోంది. ఇదారూ కూడా ఒకరకొకరు తీసిపోని రీత్తలో కొటుట కుంటునాిరు. ముకుకలోు ంచి 

కళీలోు ంచి నెతుత రోడి పోయి యిదారూ కూడా ఎర్ర ిత ర్ంగులోకి మారపోయారు. అల్ప కొటుట కుంటునాిరు. బీమునిలో ఉండే తేజస్ా 

కిీణించకుండా కృష్ు  ప్ర్మాతమ తనలో ఉని తేజస్ాను భీమసేనుడియందు ప్ర వేశపెటాట రు. కృష్యు డు తేజస్ా కలియడం వలన భీమసేనుడి 

తేజస్ా కిీణించలేదు. జర్దసంధ్రడిది ప్దివేల ఏనుగుల బలం. యుదింలో వ్యడేమీ సామానుాడు కాదు. యుదిం జర్గగా జర్గగా జర్దసంధ్రడి 

శకిి కిీణించడం మొదలుపెితట ంది. ఎడతెర్ప్ప లేని యుదిం చేస్త ని భీమసేనుడి వంక చూసి కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఒకకసార ఆయన దృషిట ని 

ఆకరించేట్టుు గా ప్పలిచి చటుట కొమమ తీసి దానిని రండుగా చీలిి చూప్పంచారు. ఆ సంజాను భీముడు అరి్ం చేస్కుని జర్దసంధ్రని ఒకకాలును 

తన రండు కాళీో తొకికప్ితట  రండవ కాలును ప్టుట కుని ఉతత రంచేసేత , శరీర్ంలో సగభాగం తలవర్కూ జర్దసంధ్రడి శరీర్ం రండు 

ఖ్ండములుగా విడిపోయింది. ఆ రండిితని భీముడు అటూ యిటూ విసిర్వశాడు. ఆ రోజున జర్దసంధ్రడు మర్ణించాడు. అతని మర్ణానంతర్ం 

కృష్యు డు అకకడ ఉని ర్దజులందరనీ విడిప్పంచాడు. ‘ధ్ర్మ బదిమయిన పాలన చేసే వ్యడు ఎవడు ఉంటాడో, వ్యనియందు నేను 



సర్ేకాలముల యందు పీర త్తని కలిగి ఉంటాను. అందుకని మీరు ధ్ర్మ బదింగా ప్రపాలించండి’ అని చప్పా ఆ ర్దజులకు హిోప్దేశం చేసి 

విడిచి పెటేట శారు. ఆ ర్దజులందరూ కూడా బయలుదేర వెళ్ళీపోయారు. జర్దసంధ్రని వదా ఉని ధ్నకనకవస్త  వ్యహనములను ప్టుట కుని కృష్ు  

భీమారుజ నులు ఇందర ప్ర సిమునకు చేరుకునాిరు. అప్పాడు ర్దజసూయ యాగము చేయడానికి ధ్ర్మర్దజు సంకలాం చేశారు 

 

ధ్ర్మజుని ర్దజసూయ యాగము  

 

ర్దజసూయ యాగం జరుగుతుంటే భూమండలం మీద ఉని ర్దజులందరూ వచాిరు. ర్దజసూయ యాగం అంటే మాట్లు కాదు. బంగారు 

నాగలిో భూమిని దునాిరు. వచిిన వ్యర్ందరకీ సకర మమయిన మర్దాదలు జర్గడం కోసం ఎవరవరు ఏ ప్నులు చేయాలో ధ్ర్మర్దజు 

గారు నిర్ు యించారు. కరుు డికి ఒకరకి దానం యివేడం అంటే ప్ర్మ సంోష్ం. ఒకరకి శర దిా భకిులో దానం యివేడానికి కరుు డే తగినవ్యడు. 

కరుు డికి, పాండవులకి ప్డదు. కానీఒక మంచి ప్ని జరుగుతునిప్పాడు ఆ మంచిప్ని సకర మంగా జర్గడం కోసం, ర్దజసూయ యాగంలో 

దానములు చేయడానికి ధ్ర్మర్దజు గార్ంతిత వ్యడు కరుు ని నియమించాడు. ప్దవులు ఎంత నిష్ాక్షపాతంగా ఇచాిడో చూడండి. వంట్శాలలో 

ఉండి రుచికర్మయిన ప్దారి్ములను తయారుచేయించమని తముమడయిన భీమసేనునికి ప్పర్మాయించి భీమసేనుడిని వంట్శాలలో 

పెటాట డు. వచిిన వ్యళీలో ప్ర్మ పూజనీయులైన వ్యళ్ళీ ఉంటారు. వ్యళ్ళీ అక్షతలు వేయడానికి వసేత  యింిత యజమాని వ్యరు ఆశీర్ేచనం 

చేసి వెళ్ళీపోయే వర్కు వ్యర ప్కకన ఉండి వ్యరకి సప్ర్ా చేసి వ్యరకి ఏమి కావ్యలో చూడడానికి బ్రధ్ాతా కలిగిన ఒక వాకిిని పెటాట లి. ఈ ప్నికి 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ దగగ ర్ అరుజ నుని పెటాట రు. యాగమునందు వైెదిక కర తువులో వ్యడబడే సమసత  ప్దారి్ములను వ్యళ్ళీ ఎకకడ ఏది అడిగితే 

సిదింగా అందించడానికి వీలుగా ఆ బ్రధ్ాతను నకులుడికి అప్ాగించాడు. వచిిన వ్యళీలో నార్దమహరి, అత్తర మహరి వంిత దేవగురువులు 

ఉంటారు. వ్యరని పూజంచడానికి తముమడయిన సహదేవుడిని వినియోగించాడు. భోజనప్ంకిిలో రుచులూరంచే ప్దారి్ములను తెప్పాంచి 

చకకగా వడాన జరగ్వల్పఅంత అందంగా ర్దజసూయ యాగ కర తువు జరగింది. అంత గొప్ా యాగం పూరి్యిన తర్దేత చివర్ అకకడ 



ఉనివ్యరలో జా్ఞనము చేత వృదాుడయిన వ్యరని ఎంచి ఆయనకు అగర పూజను చేసాత రు. ఇప్పడు సభలో అగర పూజను ఎవరకి చయాాలి అని 

ప్ర శి వచిింది. అకకడ ఎందఱో ఋష్యలు, మహరిులు, దేవగురువులు ఎందఱో ర్దజులు ఉనాిరు. అంతమంది గొప్ావ్యరు వుని సభలో 

అగర పూజ ఎవరకి చయాాలి? అని ధ్ర్మర్దజు గారు ఆలోచన చేస్త నాిరు. అప్పడు వయస్ాలో చినివ్యడయినా బుదిిలో బృహసాత్త 

అయిన సహదేవుడు లేచి ‘అనియాా, అగర పూజ చేయడానికి ఎవరు తగినవ్యడు అని ఆలోచిస్త నాివ్య? కృష్యు డు అరేుడు అని సూితగా 

అనలేదు. కానీ సహదేవుడు కృష్యు ని ఉదాేశించి అనియాా ఈయన ఈశేరుడు. ఇకకడ నిలబడిన ఈయనే బయట్ వెళ్ళీపోతుని 

కాలరూప్ము. ఒక ప్ర దేశాముల్ప ఎకకడికకకడ కనప్డుతుని ఈ సమసత  భూమండలము ఆయనే. ఇప్పాడు నీవు చేసిన యాగము ఆయనే. 

ఆ యజాము ఆయనే. చేసినవ్యడు ఆయనే. ఇనిిగా వెలుగుతుని ఈశేరుడు యివ్యళ మన కళ్ీదుట్ మన మాంస నేతర ముో చూడడానికి 

ఎదురుగుండా వీలయిన రీత్తలో ర్క్షకుడై, సర్ే కాలముల యందు పాండవులు బ్రగుప్డాలని కోరుకుని వ్యడయి యాగమునకు వచిి 

నిర్ేహించి జర్దసంధ్రని వధ్ చేయించిన మహాప్పరుష్యడు ఎవడు ఉనాిడో ఆయన యికకడ కూరుిని అండగా ఉండగా ఇంకా ఎవరవర్ని 

వెతుకుతారు. ఆయనకు అగర పూజ చయాండి’ అనాిడు. 

ఈమాట్ చప్రాసరకి ధ్ర్మర్దజుగారు పంగిపోయారు. మాట్ చప్ాడం కాదు. చప్రామాట్ ఎదిరంచలేనిదైె ఉండాలి. అదీ ఆవిష్కర్ణ అంటే. 

కృష్యు డు ఎవరో చపాాడు. కృష్యు ని సరగా అరి్ం చేస్కునాిడు. ఎంత జా్ఞనియో సహదేవుడు చూడండి. అల్ప చప్ాగానే ధ్ర్మర్దజుగారు 

ద్రర ప్దీ దేవిని తీస్కొని బంగారు జలపాతర ను చేత్తలో ప్టుట కొని కృష్యు ని వదాకు వెళాీరు. అయిదుగురు అనిదముమలు ద్రర ప్దీదేవి కుంతీదేవి 

అందరూ వెళ్ళు  కృష్ు  ప్ర్మాతమ పాదముల దగగ ర్ కూరుిని ఒక బంగారు ప్ళ్ీమును తీస్కువచిి ఆయన కాళీకింద పెటాట రు. ద్రర ప్దీదేవి 

బంగారు పాతర  లోంచి నీరు పోస్త ంటే కృష్ు  ప్ర్మాతమ కాళీను కడిగారు. ధ్ర్మర్దజు గారు కాళ్ళీ కడుగుతుంటే నలుగురు అనిదముమలు 

ప్పష్ాములు వేసూత  నమసకరసూత  కూరుింటే ద్రర ప్దీదేవి నీళ్ళీ పోస్త ంటే ఆ కృష్ు  ప్ర్మాతమ కాళ్ళీ కడిగి ప్ళ్ీం లోకి వచిినటువంిత ఆ పాద 

ప్ర కిాళన జలమును తీస్కుని ధ్ర్మర్దజుగారు తన శిర్స్ా మీద చలుు కుని, తదుప్ర కుంతీదేవి శిర్స్ా మీద ద్రర ప్దీ దేవి శిర్స్ా మీద 

తముమళీ శిర్స్ాల మీద చల్పు రు. బంగారు వనెి గల వసత ర దేయమును తీస్కు వచిి కృష్ు  ప్ర్మాతమకు బహూకరంచి, అప్ర్ సూర్ా 

భగవ్యనుడా అనిటుు గా వెలిగిపోతుని హార్ములు తెచిి ఆయన మెడలో వేసి కృష్ు  ప్ర్మాతమకు నమసకరంచి ఆయనకు తాంబూలం 

ఇచిి తమతమ శిర్స్ాలు ఆయన పాదములకు తగిలేట్టుు గా ప్ర్మ వినయంో అయిదుగురు అనిదముమలు నమసకరంచి అగర పూజ 

చేసి చేతులు కటుట కుని ఆయన ప్కకన నిలబడాారు. సభలో ఉని వ్యళీందరూ పంగిపోయారు. కానీ మూడిన వ్యడు ఒకడు ఉంటాడు. వ్యడికి 

ఈశేర్ ధికాకర్ం పార ర్ంభం అవుతుంది. అప్పడు శిశుపాలుడు లేచి  

“ఈయన గోపాలుర్ కుటుంబంలో ప్పటాట డు. యథారి్మునకు ఆయన ఎకకడ ప్పటాట డో ఎవరకీ తెలియదు. కొంతమంది యితడు దేవకీ 

వస్దేవులకు ప్పటాట డని అంటారు. చాల్పమంది యితడు కళ్ళీ తెరచేసరకి యశోదానందుల దగగ ర్ ఉనాిడని అంటారు. ఈయన కులం 

తెలియదు. ఈయన గోతర ం తెలియదు. వ్యవి వరుసలు లేవు. ఎంతమంది గోప్కాంతలో ర్దమించాడో. ఎంతమందిో త్తరగాడో. ఇది 

నడువడి అని చప్ాడం కుదర్దు. అల్ప ప్ర వరిసూత  ఉంటాడు. మానమర్దాదలు ఎరుగని వ్యడు. ఇటువంిత వ్యనికి అగర పూజ చేయడమా! 

సభలో వీనికనాి తగినవ్యరు లేర్ద! కృష్యు డికి అగర పూజ ఏమిిత? కృష్యు డు అగర పూజ అందుకునిందుకు గాను యిప్పాడే కృష్యు డిని శికిిసాత ను’ 

అని తన గదాదండము తీస్కుని కృష్యు ని మీదకు వెళ్ళతునాిడు. 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ వీనిని చూసి ఒక చిరునవుే నవిే వెంట్నే స్దర్శన చకరమును సమరంచి ఆ చకరమును శిశుపాలుని మీదికి ప్ర యోగించారు. 

అప్ాితకి శిశుపాలుడు చేసిన నూరు తప్పాలు పూరి్యిపోయాయి. నూరు తప్పాల వర్కు కాపాడతానని మేనతత కు మాట్ యిచాిడు. 

ఇప్పాడు శిశిపాలుడు చేసిన అధికిేప్ణో నూరు తప్పాలు పూరి అయిపోయాయి. స్దర్శన చకరమును ప్ర యోగించగానే అది శిశుపాలుని 

కుతుత కను కత్తత రంచి కింద ప్డేసింది. అతని తల కింద ప్డిపోగానే సభలో హాహాకార్ములు మినుి ముటాట యి. అందరూ కూడా దుర్దమరుగ డైన 

శిశుపాలుడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ జోలికి వెళ్ళీ మర్ణించాడు అనాిరు. తదనంతర్ం పాండవులందరూ అవబృథ సాినమును చేశారు. యాగము 

అంతా పూరి్యిపోయిన తర్దేత యాగకరి్లు అందరూ వెళ్ళు  సాినం చేసాత రు. అల్ప చకకగా వ్యర్ంతా అవబృథ సాినం చేసి త్తరగి వచాిరు. 

ధ్ర్మర్దజుగారు ప్ర్మసంోష్ంగా ర్దజాం ఏలుతునాిరు. కృష్ు  ప్ర్మాతమ త్తరగి దాేర్కా నగర్మునకు చేరుకుంటునాిరు. 



శీర కృష్యు డు సాళ్ళేని, దంతవకిురని చంప్పట్  

ఈలోగా సాళ్ళేడు అనబడే ర్దజు కృష్ు  ప్ర్మాతమ మీద పెంచుకుని ఆగర హం చేత ప్ర్మశివుని గురంచి ఘోర్మయిన తప్స్ా చేశాడు. 

రోజుకు గుపెాడు మితట  మాతర మే త్తనేవ్యడు. కడుప్పలో కార్ాణాం పెంచుకునివ్యడు ఎంత తప్స్ా చేసేత  మాతర ం ప్ర యోజనం ఉంటుంది. 

ప్ర్మశివుడు ప్ర తాక్షమైె వర్మును కోరుకోమనాిడు. అప్పడు సాళ్ళేడు తన యిష్ట ం వచిినటుు గా త్తరగ్వ విమానం కావ్యలని ప్ర్శివుని 

కోర్దడు. అప్పడు ప్ర్మశివుడు మయుడిని ప్పలిచి ఒక విమానమును నిరమంప్జేసి సాళ్ళేనికి యిచాిడు. ఆ విమానమునకు సౌభకము అని 

ప్రరు. ఆ విమానమును ఎకిక దాేర్కా నగర్ం మీదకి వచిి దాేర్కా నగర్ంలో ఉండే అంతుఃప్పర్ కుడాములను, గోప్పర్ములను తన గదా 

దండంో తొలగదోసూత  నానా అలు ర పార ర్ంభించాడు. వెంట్నే అకకడ ఉండే ప్ర దుాముిడు, సాంబుడు మొదలైన వ్యరు యుదామును పార ర్ంభం 

చేశారు. గొప్ా యుదిం జరుగుోంది. ఈలోగా కృష్ు  ప్ర్మాతమ చేరుకునాిరు. దురిమితత ములు కనప్డాాయి. ర్దవణాస్రుడు 

మాయాస్త్తను సృషిట ంచినటుు  సాళ్ళేడు కూడా మాయా వస్దేవుడిని సృషిట ంచి కృష్ు  ప్ర్మాతమ కళీ ఎదుటే ఆ మాయా వస్దేవుడిని 

సంహరంచాడు. కృష్ు  ప్ర్మాతమ అంతితవ్యరు తండిర  మర్ణిసేత  ఎల్ప ఖనుిడవుతారో అల్ప ఖనుిలయారు. కానీ మిగలిన వ్యళ్ళీ ‘ఇది 

జరగ్వది కాదు – వస్దేవుడు లోప్లే ఉనాిడు’ అని చపాారు. అప్పాడు ఆయన స్దర్శన చకరమును ప్ర యోగిసేత  సాళ్ళేడు కూడా 

మర్ణించాడు. అతని విమానం తుతుత నియలు అయిపయింది.  

తదనంతర్ం దంతవకిురడు వచాిడు. వీడిని కూడా కృష్ు  ప్ర్మాతమ సంహరంచాడు. శిశుపాల దంతవకిురలిదారూ మర్ణించిన తరువ్యత 

వ్యరలో వుని తేజస్ా పైెకి లేచి కృష్ు  ప్ర్మాతమలో కలిసిపోయింది. గతంలో శీరమహావిష్యు వు దాేర్పాలకులయిన జయవిజయులకు 

ఇవేబడిన శాప్ం చేత మూడు జనమలలో ర్దక్షస్లుగా జనిమంచాలి కాబితట  ఈ జనమలో వ్యరు శిశిపాల దంతవకిురలుగా జనిమంచి వ్యరరువురూ 

శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమచే సంహరంప్బడి ఆయనలో లీనమయిపోయారు. 



 

కుచేలోపాఖ్యానం  

శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఒకనాడు రుకిమణీదేవి మందిర్ంలో కూరుిని ఉనాిడు. ఎంో సంోష్ంగా రోజులు గడిచిపోతునాియి. కానీ శీర కృష్ు  



భగవ్యనుడిో చదువుకుని ఒక వాకిి ఉనాిడు. ఆయన ప్రరు కుచేలుడు. కానీ సంప్ర దాయంలో కుచేలుని గురంచి ఒక తప్పా కథ ప్ర చార్ంలో 

ఉంది. అది ఎల్ప వచిిందో తెలియదు. కృష్యు డికి తెలియకుండా ఒకరోజున అర్ణాంలో కుచేలుడు అటుకులు త్తనాిడని, అందుకే అంత 

దరదర ం అనుభవించాడని, ఆ తరువ్యత శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఆయనకు ఐశేర్ం ఇచాిడని అంటారు. కానీ భాగవతంలో కుచేలుని గురంచి అల్ప 

చప్ాలేదు. కుచేలుని గురంచి వ్యాస్లవ్యరు, పోతనగారు చాల్ప గొప్ాగా మాటాు డారు. వేదవ్యాస కుమారుడయిన శుకుడు అభిమనుాని 

కుమారుడయిన ప్రీకిితుత ను చూసి ‘ఓర్దజ్ఞ! ఆ కుచేలుడు ఎటువంిత వ్యడో నీకు చప్పతాను విను’ అని కుచేలుని గురంచి చప్పత నాిడు.  

కుచేలుడు అపార్మయిన మానాభిమానములు కలిగిన వ్యడు. యాచన చేయడానికి సిగుగ  విడిచిపెటాట లి. కానీ కుచేలుడు అల్ప సిగుగ  విడిచి 

పెితట న వ్యడు కాదు. మానాభిమానములు ఉనివ్యడు. గొప్ా బ్రర హమణ తేజస్ా ఉని వ్యడు. విజా్ఞని. ఆయన అనుబంధ్ములకు అతీతంగా 

ఉంటూ నిర్ంతర్మూ బర హమమునందు ర్మించే మనస్ా ఉనివ్యడు. లోకమునందు ఈశేరుని దర్శనము చేయగలిగిన సమరిుడు. 

మహానుభావుడికి ధ్ర్మం అంటే మహాయిష్ట ం. విశేషించి ఆయన గొప్ా బర హమజా్ఞని. తనకు ఏమీలేకపోయినా దరదర ంలో అనీి ఉనాియని 

తృప్పత గా ఉనివ్యడు. ఈశేరుడు తనకు ఫల్పనిది ఇవేలేదు అని అనడం తెలియనివ్యడు. అంతిత మహాభకిుడు. గోవింద సఖుడు. 

అటువంిత కుచేలుడు అంత దరదర ం అనుభవిస్త నాి ఎనిడూ కృష్ు  భగవ్యనుడి దగగ ర్కు వెళ్ళు  చయిా చాప్ప ‘కృష్ఠు , నాకు సహాయం చేసాత వ్య’ 

అని అడగలేదు. కుచేలుని భార్ా అనుర్కి. కుచేలుడు ఎల్ప ప్ర వరిసాత డో తానుకూడా అల్ప ప్ర వరించే సహధ్ర్మచారణి. గొప్ా భాగవత 

ధ్ర్మమూ తెలిసి ఉని తలిు . ఆవిడ ఒకరోజున భరి్ో అంది ‘మహానుభావ్య, ఆకలి వేసేత  మీరు ఓరుికుంటారు. నేను ఓరుికుంటాను. ప్పలు లు 

ఆకులో చేసిన డొప్ాలు చేత ప్టుట కుని ప్దిమాటుు  ఆకలేసోత ంది అమామ అని అంటే అనిం పెట్ట లేక పోయానే అని అమమ బ్రధ్ 

ప్డుతుందేమోనని ఆకలిో నావంక చూసూత  నాలుకో పెదవులు తడుప్పకునుత నాిరు. నీకు ఐశేర్ాం భార ంత్త లేదు. కానీ బ్ధడాలను పోషించాలి 

కదా. కాబితట  మీరు పాితసాత నంటే ఒక సలహా చపాత ను. మీ సఖుడు శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఉనాిడు కదా. మీరు ఒకసార ఆయన వదాకు వెళ్ళు  

ఒకకమాట్ చప్పానట్ు యితే అందరనీ ఆదుకోగలిగిన మహానుభావుడు ఆ వ్యస్దేవుడు మనలను ఆదుకుంటాడు. ఆయనను భకిిో ఏమి 

అడిగినా యిసాత డు. ఎందుకు వచిిన దరదర ం మనకి. ప్పలు ల కోసమయినా ఆయన దగగ ర్కు ఒకకసార వెళీవలసింది’ అని చప్పాంది.  

భార్య అల్ప చప్రాసరకి ఆయన అనాిడు ‘పెదావ్యళీ దగగ ర్కు వెళ్ళీట్ప్పాడు సేిహితుని దగగ ర్కు వెళ్ళీట్ప్పాడు, రోగుల దగగ ర్కు 

వెళ్ళీట్ప్పాడు వృదిుల దగగ ర్కు వెళ్ళీట్ప్పాడు గురువుల దగగ ర్కు వెళ్ళీట్ప్పాడు రకిహసాత లో వెళీలేము కదా! సేిహితుడికి ఏదయినా 

కానుక ప్టుట కళాీలి కదా! ఆయనకు ప్టుట కు వెళీడానికి మనింట్లు  ఏమి కానుక ఉంది?” అని అడిగాడు. అప్పడు ఆవిడ “మనకి ఉనిదే 

మనం యిదాాము. మన యింట్లు  గుపెాడు అటుకులు ఉనాియి. అవి మూట్ కితట  యిసాత ను తీస్కువెళీండి’ అనిది. కుచేలుడి 

జీవితకాలంలో ఆయనను ఆ ఊళ్ళీ చిరుగులేని ప్ంచను కటుట కోవడం చూసిన వ్యడు లేదు. అందుకని ఆయనకు కుచేలుడు అని ప్రరుపెితట  

ప్రహాసం ఆడేవ్యరు. చేలము అనగా వసత రము. కుచేలము అనగా చిరగిపోయిన బట్ట . చిర్గని బట్ట  కట్ట డం కుచేలునికి తెలియదు. కుచేలుని 

బ్రర్ా అటుకులను చిరగిపోయిన ఉతత రీయంలో పోసి జ్ఞగర తత గా ముడి వేసి కుచేలునికి ఇచిింది. దానిని తీస్కుని కుచేలుడు కృష్యు ని వదాకు 

బయలుదేర్దడు. కుచేలుడు చిరగిపోయిన బట్ట లో చమట్ కంప్పో, ర్థములనుండి వస్త ని ధూళ్ళ అంతా వంితమీద ప్డిపోయి 

దుర్దేసన వచేి సిిత్తలో ఆయన నడిచి నడిచి, చివర్కు దాేర్కా నగర్ం చేరుకునాిడు. ఏమి త్తనాిడో, ఏమి త్తనలేదో ఈశేరునికి ఎరుక. 

దాేర్కా ప్ట్ట ణ సౌందర్ాం చూసి ఆశిర్ాపోయాడు. తన సఖుడయిన గోవిందుడు ఎకకడ ఉనాిడోనని వ్యకబు చేసి కృష్ణ భగవ్యనుడు ఉని 

యింితని తెలుస్కునాిడు. యింితముందర్ పెదా పెదా శూలములు ప్టుట కొని భటులు కాప్ల్ప కాస్త నాిరు. తన సిిత్తని చూసి లోప్లికి 

ర్దనిసాత రో ర్దనివేరో, కృష్ణ ప్ర్మాతమ తనని గురిు ప్డతాడో ప్టాట డో అనుకునాిడు. ర్దజభటులకు ఏదైెనా కానుక యిచిి లోప్లికి 

వెళదాము అంటే తన దగగ ర్ కృష్యు నికి యివేడానికి తెచిిన అటుకులు తప్ా వేర్చకిత లేదు. కాబితట  యిప్పడు వ్యస్దేవుడిని చేర్డానికి 

తనకు వ్యస్దేవుడే ఆధార్ం అని అనుకుని సౌధ్ం దగగ రకి వెళ్ళు  తెర్తీసి భటులను చూశాడు. భటులు ‘ఎవరు కావ్యలి అని అడిగారు. నేను 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ సేిహితుడిని అని చపాాడు. అప్పడు వ్యళ్ళీ ఆయనను ఎగాదిగా చూశారు. పాప్ం ఆయన చాల్ప దయనీయమయిన 

సిిత్తలో కనప్డాాడు. కానీ దాేర్కానగర్ంలో ఉని కృష్ు  ప్ర్మాతమ ఎటువంిత వ్యడో అకకడ వుని దాేర్పాలకులకు తెలుస్. అందుకని 

వ్యరు వెళ్ళు  కృష్ు  ప్ర్మాతమో ‘అయాా మీకోర్కని చాల్ప ప్రద బ్రర హమణుడు మీ సేిహితుడనని చప్పా మిమమలిి కలుస్కునేందుకు దాేర్ం 



దగగ ర్ నిరీకిిస్త నాిడు’ అని చపాారు. అప్పాడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ రుకిమణీ దేవి మందిర్ంలో అమమవ్యరో హాసోాకిుల్పడుతూ ఉనాిడు. తెర్ 

తీసేసరకి దూర్ంగా ర్దజదాేర్ం దగగ ర్ నిలబడి ఉని కుచేలుడు కనిప్పంచాడు. కుచేలుని అంతదూర్ంలో చూసి ‘కుచేల్ప ఎప్పాడు వచాివు?’ 

అని ప్లకరసూత  ఒకకసార మంచం మీద నుంచి కిర ందకు దూకి ప్రుగెతుత కుంటూ వెళ్ళు  కుచేలుడిని గితట గా కౌగలించుకునాిడు. కుచేల్ప 

ఎనాిళీకు చూశానయాా నినుి లోప్లికి ర్దవలసింది’ అని కుచేలుని చేయి ప్టుట కుని గబగబ్ర లోప్లికి త్తనిగా తన శయన మందిర్ంలోకి 

తీస్కువచాిడు. అకకడ ఒక పానుా ఉంది. రుకిమణీ దేవి, తానూ తప్ా అనుాలు ఆ పానుాను ముట్ట రు. అటువంిత హంస తూలికా తలాం 

మీద కుచేలుని కూరోిబటాట డు. రుకిమణీదేవిని ప్పలిచి బంగారు చంబుో నీళ్ళీ తెప్పాంచి ఆయన కాళీకింద ప్ళ్ీం వుంచి ఆదిలకిిమయైన 

రుకిమణీదేవి నీళ్ళీ పోస్త ండగా కృష్ు  ప్ర్మాతమ కుచేలుని కాళ్ళీ కడిగాడు. ఏ తలిు  కనుచివర చూప్ప తగిలితే ఐశేర్ాం వస్త ందని లోకం 

కొలుస్త ందో ఆ లకిీమదేవి నీళ్ళీ పోస్త ండగా, సమసత  బర హామండములకు ఆధార్భూతమయిన కృష్ు  ప్ర్మాతమ కాళ్ళీ కడుగుతునాిడు. శిర్స్ా 

వంచి ఆ నీళ్ళీ తన శిర్స్ా మీద కిరీట్ం మీద చలుు కునాిడు. రుకిమణీదేవి తలమీద చల్పు డు. అకకడ ఉని వ్యళీందర మీద చల్పు డు.  

ఆయన ఎంో దూర్ం నుంచి నడిచి వచిి అలసిపోయాడని ఆయన ఒంితనిండా గంధ్ం ర్దశాడు. ఒక విసనకర్ర  ప్టుట కొని విస్రుతునాిడు. 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ చేసిన హడావుడికి రుకిమణీ దేవి తెలు బోయింది. ఆమె కూడా తామర్ప్పవుేలో చేసిన విసనకర్ర ను తెచిి కుచేలునికి 

విస్రుతునిది. ఆ గాలి ఒంితకి తగిలి ఆయన సేదతీర్దడు. మంచి ధూప్మును ఆయనకు చూప్పంచాడు. మణులో కూడిన దీప్ములో 

ఆయనకు నీర్దజనం యిచాిడు. తరువ్యత ఎంో సంోష్ంగా కుచేలునికి దగగ ర్గా కూరుినాిడు. ప్ర్మ ఆపాాయంగా కుచేలుని చేతులు 

తన చేతులలో పెటుట కుని సేిహితుని వంక చూసి యోగకిేమములు అడిగాడు. కృష్ు  ప్ర్మాతమ అల్ప ప్ర వరించడం ఇంతకు పూర్ేం ఎవరూ 

చూడలేదు.  

ఏమి తప్ంబు సేసెనొకొ! యీ ధ్ర్ణీదివిజోతత ముండు తొల్ 

బ్రమున! యోగివిస్ఫర్ దుపాసాకుుఁడై తనర్దరు నీ జగ 

తాాేమి ర్మాధినాథు నిజతలామునన్ వసియించి యునివ్యుఁ 

డీ మహనీయమూరి కనయే మునిప్పంగవు లంతవ్యర్లున్? 

ఏమి ఆశిర్ాము! ఇంతకు పూర్ేం నార్దుడు వచిినప్పాడు చూశాము, ఎందఱో మహరిులు వచిినప్పాడు చూశాము. అందరనీ దర్దబరు 

హాలులో కూరోిబితట  మాటాు డేవ్యడు. అంతేకానీ ఈ బ్రర హమణుడు చూసేత  దరదుర డిల్ప ఉనాిడు. ఏమి తప్స్ా చేశాడో! మహా యోగులైన వ్యరు 

తప్స్ా చేసేత  తప్ా దొర్కని ప్ర్మాతమ ఈవేళ ఈ బ్రర హమణునకు ఎంత సేవ చేశాడు. ఆ తలాం మీద రుకిమణీ కృష్యు లు తప్ా అనుాలు 

కూరోివడం మనం యింతవర్కు చూడలేదు. ఈ బ్రర హమణుడు దానిమీద కూరోివడమా! అసలు ఈయన ఎవరు? అని వ్యళ్ళీ ఆశిర్ా 

పోతునాిరు.  

అప్పడు కృష్ు  ప్ర్మాతమ కుచేలునిో ఓ బ్రర హమణోతత మా! నీవు వివ్యహం చేస్కుని స్త్త ర చాల్పకాలం వేదం నముమకును వేదపాఠం 

చప్పాకుని బ్రర హమణుల కుటుంబంలో జనిమంచిన ప్పలు  అని నేను వినాిను. అితట  కుటుంబంలో ప్పితట న ప్పలు  భరి్ను అనుసరంచి స్శీలయై 

ఉంటుంది. నినుి చూస్త ంటే నీ మనస్ా భార్ాయందు బ్ధడాలయందు భార ంత్త లేకుండా కేవలం సంసార్ంలో ఉండాలి కాబితట  మాతర మే ఉండి 

విహిత కర్దమచర్ణముగా భార్దాబ్ధడాలను చూడాలి కాబితట  చూసూత  సంతతము బర హమమునందు ర్మిస్త ని వ్యడిల్ప నాకు కనప్డుతునాివు. 

అవునా?” అని అడిగాడు. ప్పమమట్ ఇదారూ కలిసి భోజనం చేశారు. భోజనానంతర్ం మర్ల ఇదారూ వచిి కూరుిని ప్పమమట్ కృష్యు డు 

కరూార్ తాంబూలమును తానే సేయంగా చేసి తెచిి వేస్కోమని కుచేలునికి ఇచాిడు. ఆరోజున కృష్యు డు పూరిగా కుచేలునిోనే గడిపాడు. 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ తాను కుచేలునిో గడిప్పన చినినాిత ముచిట్ు ను తలుచుకునాిడు. కృష్ు  ప్ర్మాతమ చూప్పస్త న్న ఈ ప్రర మను 

కుచేలుడు జీర్ు ం చేస్కోలేక పోతునాిడు. కుచేల్ప ఎవర దగగ రకయినా వెడితే ఏమయినా ప్టుట కు వెళాీలని మన గురువుగారు సాందీప్ని 

అంటూ ఉండేవ్యరు కదా! మర నువుే నాకు ఏమిిత తెచాివు?” అని గబగబ్ర కుచేలుడిని తడిమేస్త నాిడు. కుచేలుడు సిగుగ  

ప్డిపోయాడు. ఆయన లకిీమనాథుడు. గొప్ా ఐశేర్ావంతుడు. ఆయనకు తాను ఏమి యిసాత డు? చిరగిపోయిన ఉతత రీయం మూట్ కితట  ఉని 

అటుకులను చూశాడు. కుచేల్ప, చాల్ప ఐశేర్ా వంతుడనని నాకు చాల్పమంది కానుకలు ప్టుట కువచిి ఇస్త ంటారు. అవి వ్యళీందరూ 



నాయందు పీర త్తో నేనే త్తనాలని తెచిినవి కావు. తమకు ఉనాియని ఆడంబర్మునకు తెచిి యిచిిన వ్యళ్ళీ ఉనాిరు వ్యితని నేను 

ముటుట కోను. ఒక ఆకు కాని, ఒక ప్పవుే గాని, ఒక ప్ండు గాని, కొబబర నీళీను గాని ఎవర్యినా భకిిో తెచిి యిసేత  వ్యితని నేను 

ప్పచుికుంటాను. భకిిో తెచిిన వ్యితకి పెదా పీత వేసాత ను. ఆడంబర్మునకు తెచిిన వ్యితని ప్కకన పెటేట సాత ను. అని కుచేలుని వదా ఉని 

అతుకుల మూట్ను తీస్కొని విప్పా ప్పడికడు అటుకులు తీస్కుని నోట్లు  పోస్కునాిడు. అల్ప పోస్కునే సరకి 14 భువనభాండములలో 

వుని సమసత  జీవర్దస్ల కడుప్పనిండి బేర వుమని తేర నాియి. కృష్యు డికి యింకా పీర త్త ఆగక మరయొక ప్పడికడు తీసి పోస్కుంటునాిడు. దీనిని 

రుకిమణీదేవి చూసింది. వెంట్నే వచిి కృష్ు  ప్ర్మాతమ చేయి ప్టుట కుని, కృష్ఠు , మీరు త్తనిది చాలు. యిహలోకమందు ప్దితర్ములు 

త్తనడానికి కావలసిన ఐశేర్ాము భకిి జా్ఞనము మోక్షము అనీి కుచేలునికి ఇచేిశారు. ఇంకొక ప్పడికడు నోట్లు  పోస్కుంటే ననుి మిముమలను 

కూడా కుచేలునికి దాస్లుగా ఇచేిసాత రు. ఇంకచాలు’ అంది. ఆ తలిు కి అనీి తెలుస్.  

ప్ర్మాతమ కుచేలుడు యిచిిన అటుకులను ఎందుకు స్త్ేకరంచాడు? గత జనమలో కుచేలుడు ఎంో భకిిో భగవంతునికి ఎనోి సేవలు 

చేశాడు. ఎనిి సేవలు చేసినా ఎనిడూ కూడా తన మనస్ాలో ఈ కోరక నాకు తీరతే బ్రగుండును అని కోరక మాతర ం ఆయనకు లేదు. 

ఈశేరుని సేవ చేయడమే తన జీవితమునకు ధ్నాము అని చేశాడు. దానివలన బర హమజా్ఞని అయాాడు తప్ా ఆయనకు మనస్ాలో మాతర ం 

కోరక లేదు. తాను యింత దరదర ంలో ఉనాి ఈశేరుని సేవించి ఐశేర్ాం పందాలని భార ంత్త కుచేలునికి లేదు. కానీ ఆయన భార్ా ఐశేర్ాం 

కావ్యలని అడిగింది. సాేమి మహాభకిుల కోరక తీర్ికుండా ఉండలేడు.  

కుచేలుడు తెలు వ్యరు ఝామున లేని మర్ల తనకి వుని మాసిపోయిన దుస్త లనే ధ్రంచి ‘కృష్ఠు , నేను వెళ్ళీవసాత ను’ అని చప్రత  కృష్ు  

ప్ర్మాతమ గడప్దాిత బయట్కు వచిి కుచేలునికి వీడోకలు చపాాడు. కుచేలుడు తన యింిత దారప్ితట  నడిచి వెళ్ళీపోతూ ఏమి నా 

భాగాం. ఏ ప్ర్మాతమ దర్శనం కొనిి కోట్ు మంది అడుగుతారో అటువంిత వ్యనిో కలిసి నేను కూరుినాినా. నేను తెచిిన అటుకులు 

త్తనాిడా. నా సఖుడిది ఏమి సౌజనాం. నాకు ఇంతకనాి జీవితంలో ఏమి భాగాం కావ్యలి అని అనుకునాిడు. అప్పాడు తన భార్ా కృష్ు  

ప్ర్మాతమను సంప్ద అడగమని ప్ంప్పంచిందని గురిుకు వచిింది. కానీ కృష్యు డు తన బట్ట లను చూసి అయినా తాను మికికలి బీదవ్యనిగా 

ఉనాిడని గర హించి సంప్దను ఇవేవచుి కానీ అల్ప యివేలేదు’ అని అనుకునాిడు. ఇంత దరదర ంలో ఉనాిను కాబితట  ఆ కృష్యు డు 

నాకప్పాడూ గురిు ఉంటునాిడు. ఒకవేళ ఐశేర్ాం ఇచేిసేత  ఆయనను నేను మరచిపోయి పాడయిపోతానేమోనని దరదర మునే ఉంచి ఆయన 

నా మనస్ాలో ఉండి పోయేట్టుు  నాకు వర్మును యిచాిడు. అని అనుకునాిడు. తన ఇలుు  ఉనిచోితకి వెళ్ళీ చూశాడు. అకకడ 

సూరుాడు చందుర డు ఏకకాలమునందు ప్ర కాశిసేత  ఎల్ప ఉంటుందో అల్పంిత సౌధ్ం ఒకిత కనప్డింది. ఆ సౌధ్మునకు చుటుట ప్ర కకల పెదా 

ఉదాానవనములు పెదా పెదా చటుు  ఉనాియి. ఎంోమంది ప్రచారకలు అటుఇటూ త్తరుగుతునాిరు. ఎకకడ చూసిన ర్తిర్దశులు 

పోర గుప్డి ఉనాియి. ఇటువంిత ఇలుు  ఎ మహాప్పరుష్యనిదో తన పూర యింిత సిానంలో అత పెదా సౌధ్ం ఎకకడి నుంచి వచిినదా అనుకుని 

ఆశిర్ాపోతూ అకకడ దాేర్ం దగగ ర్ నిలబడాాడు.  

ఈయనను చూడగానే ప్రచారకలు గబగబ్ర బయట్కు వచిి బంగారు ప్ళ్ీంలో ఆయన కాళ్ళీ కడిగి ఆయనను మేళతాళములో 

లోప్లికి తీస్కువెళాీరు. అది తన యిలేు నని తెలుస్కునాిడు. తన భార్ా ప్టుట  వసత రములను కటుట కుని అనేకమైెన బంగారు 

ఆభర్ణములను ధ్రంచి ఎదురువచిి భరి్ కాళీకు నమసకరంచి వ్యర పూర గుడిసె సాేమి కృప్ వలన యిల్ప అయిపయింది అని చప్పాంది. 

కృష్ు  ప్ర్మాతమ అంత ఐశేర్ామును యిచాిడని చప్రత  పంగిపోయి వ్యళ్ళీ యింట్లు  ఐశేర్ామును అనుభవించినా మనస్ాలు మాతర ం 

ఎప్పాడూ కృష్యు డి దగగ ర్వ పెటుట కుని హాయిగా గోవింద నామము చప్పాకుంటూ ప్ర్వశించి పోతూ యిహము నందు సమసత  ఐశేర్ామును 

అనుభవించి, అంతామునందు జా్ఞనము చేత మోక్షసిదిిని కుచేలుని భార్ా బ్ధడాలు పందారు.  

ఇంట్ ప్ర్మప్వితర మయిన కుచేలోపాఖ్యానమును ఎవరు వింటునాిరో వ్యరకి గొప్ా ఫలితం చప్ాబడింది. ఎవరు దరదుర డయిన కుచేలుని 

సంప్త్తత  కలవ్యనిగా కృష్ు  ప్ర్మాతమ చేసినితట  ఈ ఆఖ్యానమును వింటునాిరో వ్యళీందరకీ కూడా కృష్ు  ప్ర్మాత్మ పాదములయందు 

భకిికలిగి, వ్యర్ందరకీ కూడా కీరి యశస్ా నిలబడి అంతామునందు మోక్షమును పందుతారు” అని ఈ ఆఖ్యానమునకు ఫలశుర త్త 

చప్ాబడింది. 



 

బలర్దముడు హసిత నాప్పర్మును గంగలో రో యబూనుట్ 

దురోాధ్నునకు ఒక కుమారి ఉంది. ఆమె ప్రరు లక్షణ. ఆమెకు ఒకానొక సమయంలో వివ్యహమును నిర్ు యం చేశారు. కృష్ు  ప్ర్మాతమ 

కుమారుడయిన సాంబుడు దురోాధ్నుని కుమారి అయిన లక్షణను తన వీర్తేమును ప్ర కితంచి ఆమెను తీస్కుని దాేర్కానగర్ం వైెప్పకి 

వచేిస్త నాిడు. అప్పడు దురోాధ్నుడు అందరూ సైెనాంో వెళ్ళు  అతనిని ప్ర త్తఘితంచండి అని తన సైెనామును ఆజా్ఞప్పంచాడు. వ్యళ్ళీ 

వెళ్ళు  సాంబుడిని ప్ర త్తఘితంచారు. అప్పడు సాంబుడు వ్యరో గొప్ా యుదిం చేశాడు. సాంబుడి ధ్నుస్ా విరచేసి అశేములను కూలదోర సి 

ఆయన సార్ధిని నిరజ ంచి సాంబుడిని సాంబుడు తీస్కుపోతుని కనాయైన లక్షణను బంధించి తీస్కువచిి దురోాధ్నునకు అందజేశారు. 

ఆయన వ్యళ్ళీదారని ఖైదు చేశాడు. ఈవ్యరి్ దాేర్కా నగర్మునకు చేరంది. వెంట్నే కృష్ు  భగవ్యనుడు సర్ే సైెనాములో దురోాధ్నుని 

మీదికి యుదిానికి బయలుదేరుతునాిడు.  

బలర్దముడికి కౌర్వులంటే కొంచం ప్క్షపాతం ఉంది. దురోాధ్నుడు తన దగగ ర్ శిష్ారకం చేసినవ్యడు. ఈమాతర ం దానికి యుదిానికి 

వెళీనవసర్ం లేదు. నేను వెళతాను. దురోాధ్నునకు నాలుగుమంచి మాట్లు చప్పా లక్షణను మన కోడలిగా తీస్కువసాత ను’ అని చప్పా 

పెదాలో కలిసి బయలుదేర వెళ్ళు  ఊరలోకి ప్ర వేశించకుండా ఊరబయట్ ఉండే ఒక ఉదాానవనంలో విడిది చేశారు. బలర్దముడు మహా 

బలవంతుడు. బలర్దముడిో పాటు ఉదివుడు కూడా వచాిడు. భాగవతంలో ప్ర్మాతమ అవతార్ సమాప్పత  చేసేట్ప్పడు ఉదివుడిని ప్పలిచి 

వేదాంత బోధ్ చేసాత డు. అది చాల్ప అదుభతంగా ఉంటుంది. బలర్దముడు ఉదివుడిని దురోాధ్నుని వదాకు ర్దయబ్రరగా ప్ంపాడు. ఉదివుడు 

వెళ్ళు  ఒకమాట్ చపాాడు. “మీ అందరచేత పూజంప్బడవలసిన వ్యడయిన బలర్దముడు పెదాలయిన వ్యరో ఇవ్యళ ఈ ప్ట్ట ణమునకు విచేిసి 

హసిత నాప్పర్మునకు దూర్ంగా ఉండే ఒక ఉదాానవనంలో విడిది చేసి ఉనాిడు. కాబితట  మీరు వెళ్ళీ ఆయనను సేవించ వలసినది’ అని 

చపాాడు. బలర్దముడు వచాిడు అని తెలియగానే దురోాధ్నుడు కౌర్వ పెదాలను తీస్కొని బలర్దముడు విడిది చేసిన ఉదాానవనమునకు 

వెళాీడు. బలర్దమునికి అర్ఘ ాపాదాాదులు ఇచిి సేవించాడు. బలర్దముడిని పగిడాడు. అప్పడు బలర్దముడు ‘నా తముమడయిన శీర కృష్యు ని 

కుమారుడు సాంబుడు నీ కుమారి అయిన లక్షణను చేప్టాట లని ప్ర యతిం చేస్త ంటే నీవు వ్యనిని నిగర హించి ఖైదు చేశావని తెలిసింది. 

అందుకని నీవు నా తముమని కుమారుని, కోడలిని విడిచిపెితట  నాతొ ప్ంప్వలసింది’ అనాిడు. వెంట్నే దురోాధ్నుడు ‘ఏమి చపాావయాా 

బ్రలర్దమా, కాలగత్తని చూస్త ంటే నాకు చాల్ప ఆశిర్ాంగా ఉంది. మేమెకకడ! యాదవులయిన మీరకకడ! మీరు ప్శువులను ోలుకునే 



వ్యరు మీకు ర్దజ్ఞాధికార్ం లేదు. మీకు మా ప్పల్ల కావలసి వచిిందా! నీ మాట్లు వింటుంటే నాకు ఏమనిప్పసోత ందో తెలుసా? కాళీకి 

తొడుకోకవలసిన చప్పాలు తలకకాకలని కోరుకుంటే ఎల్ప ఉంటుందో నువుే కోరన కోరక అల్ప ఉంది’ అని యయాత్త శాప్ం చేత అసలు 

యాదవులయిన మీకు ర్దజ్ఞాధికార్ం చేసే అధికార్ం లేదు. కానీ మీరు ర్దజులు ధ్రంచే ఛత్ర్ చామర్దదులు అనీి ధ్రస్త నాిరు. 

ర్దజభోగములననిిితని అనుభవిస్త నాిరు. ఇంతిత గౌర్వమును పందారు. కృష్యు డిని చూసి మిముమలను చూసి ఎవరూ గౌర్వించలేదు. 

కౌర్వులో మీకు సంబంధ్ం ఉంది కాబితట  మీరు దురోాధ్నుడి గురువుగారు అని మిమమలిి గౌర్విస్త నాిరు. ర్దనుర్దను ఆ గౌర్వమును 

ప్కకన పెితట  మాోనే వియామందాలని కోరక ప్పితట ందే మీకు! కాబితట  ఇది జరగ్వ ప్ని కాదు. మీ హదాులో మీరు ఉండడం మంచిది’ అని చప్పా 

దురోాధ్నుడు అకకడినుండి వెళ్ళీపోయాడు. బలర్దముడు చప్పాన జవ్యబు వినడానికి కూడా అకకడ లేదు. ఆయనో 

మాట్ల్పడడమేమిట్నిటుు గా వెళ్ళీపోయాడు. అప్పడు బలర్దముడు అకకడ ఉని కౌర్వ పెదాలను చూసి దురోాధ్నుని మాట్ తీరు మీరు 

చూశారు కదా! ఎవర వలన ఎవరకి గౌర్వం కలిగిందో చపాత ను వినండి.  

ఏ కృష్ు  భగవ్యనుడి దగగ ర్కు వచిి నర్కాస్రుని వధించాలని అనుకునిప్పాడు యిందార ది దేవతలు వచిి సోత తర ం చేసాత రో, దేవేందుర డంతిత 

వ్యడు కూడా ఈవేళ భూలోకంలో త్తరుగుతుని కృష్యు డంటే సాకిాతుత  శీరమనాిర్దయణుడే అని గౌర్వించి భజంచి సోత తర ం చేస్త నాిడో, ఎ 

ప్ర్మేశేరుని మందిర్ం కలావృక్షముల ోట్యో, అకకడకు వచిిన వ్యర కోరక తీర్కపోవడం అనేది ఉండదో, ఎ మహాతుమడి కనుసైెగ చేత 

అందర కోరకలు తీరుతాయో, ఏ ప్ర్మేశేరుని పాదయుగళ్ళని ప్ర త్తనితాము సేవించాలని లకిీమదేవి అంతితది తాప్త్ర్య ప్డుతుందో, 

నిర్ంతర్మూ సేవిసోత ందో, ఏ ప్ర్మేశేరుని అంశభూతముగా నేను చతురుమఖ్ బర హమ వంిత వ్యర్ము జనిమంచామో, అితట  ప్ర్మేశేరుడు దుష్ట  

సంహార్కుడయిన శీర కృష్ు  ప్ర్మాతమ గొప్ాతనం చేత ఇవ్యేళ ఉగర సేనుడు ర్దజాం చేసూత  దాేర్కా నగర్మును ఏలగలుగుతునాిడు’. అది 

ప్ర్మ యథారి్ము. కానీ ఇవ్యళ దురోాధ్నుడు మాకు కృష్యు ని వలన వైెభవం ర్దలేదని అంటునాిడు. ఇంతిత దుర్దమర్గ ంగా మాటాు డే వ్యనికి 

తగిన బుదిి చప్పా తీర్దలి. అని లేచి గంగానది ఒడాుకు వెళ్ళు  ఈ హసిత నాప్పర్ము నంతితని నాగలిో ప్ితట  ల్పగి తీస్కువెళ్ళీ గంగానదిలో 

కలిప్పవేసాత ను’ అని తన నాగలిని హసిత నాప్పర్ నేల లోప్లికంటా గుచిి ల్పగాడు. ల్పగితే సముదర ములో ప్డవ తర్ంగములకు పైెకి తేలినటుు  

యినిి ర్దజసౌధ్ములో ఉండే హసిత నాప్పర్ము అల్ప పైెకి లేచింది. దానిని గంగానదిలోకి ల్పగ్వస్త నాిడు. అంతుఃప్పర్ము కదిలింది. 

దురోాధ్నుడు ఏమి జరగింది అని అడిగాడు. నీవు అనిన మాట్కి బలర్దముడు హసిత నాప్పరని నాగలికి తగిలించి గంగలో కలుప్పతునాిడు’ 

అనాిరు. అప్పాడు భీష్మ, దోర ణ, కృపాచారుాలు వంిత పెదాలందరనీ తీస్కుని దురోాధ్నుడు బలర్దముని వదాకు ప్రుగుప్రుగున వచాిడు. 

ఇప్పాడు దురోాధ్నుడు బలర్దముని సోత తర ం చేయడం మొదలుపెటాట డు. నా తప్పా మనిించండి అని పార రించాడు. అప్పాడు బలర్దముడి 

కోప్ం చల్పు రంది. బలర్దముడికి అనేకమైెన కానుకలను యిచిి లక్షణను సాంబుడిని ర్థము ఎకికంచి ప్ంప్పంచాడు. అప్ాిత నుంచి ఇప్ాిత 

వర్కు జీవితంలో ఈ విష్యములను బ్రగా గురిుపెటుట కో అని చప్ాడం కోసమని హసిత నాప్పర్ం దకిిణం వైెప్ప ఎతుత గా ఉంటుంది. ఉతత ర్ం వైెప్ప 

ప్లు ంగా ఉంటుంది. ఆనాడు ఆ యుగంలో బలర్దముడు తన నాగలిో ఎత్తత న భూమి మానవ్యళ్ళకి ఒక పాఠం చప్ాడానికి అల్పనే 

ఉండిపోయింది. 

బలర్దముడు తీరి్యాతర కు జనుట్  

బలర్దముడు ఒకసార చాల్ప ఆశిర్ాకర్మయిన లీల చేశాడు. ఆయన సూతుడిని చంప్పవేశాడు. సూతుడు ప్పర్దణములను చపూత  ఉండే 

మహానుభావుడు. సతత ే గుణమునకు ప్రరనిిక గనివ్యడు. భగవతకథలు చప్పాకునే సూతుడిని బలర్దముడు చంప్పవేయడం ఏమిిత> 

అనగా బలర్దముడంతిత మహాతుమడు కూడా కోప్మును నిగర హించుకొనక పతే ఎంత పర్పాటు జరగిపోతుందో ఈ కథలో మనకి చూప్పసాత రు. 

ఒకనాడు నైెమిశార్ణాంలో దీర్ఘ సతర యాగం జరుగుతుంటే బలర్దముడు అకకడికి వెళీడం జరగింది. అకకడ సూతుడు ప్పర్దణ ప్ర వచనం 

చేస్త నాిడు. అకకడ ఆయన దగగ ర్ ఉని పెదాలందరూ ఆయన ప్ర వచనం వింటునాిరు. బలర్దముడు అకకడికి వచిినప్పాడు అందరూ 

లేచి నమసాకర్ం చేశారు. ఒకక సూతుడు మాతర ం నమసాకర్ం చేయలేదు. బలర్దముడు చూసి యితనికి బుదిి చపాాలి అని అనుకుని 

సూతునికి దగగ ర్గా వచిి అకకడ ఒక దర్భనొక దానిని చేత్తలోకి తీస్కొని ఆ దర్భో సూతుని కంఠం మీద కొటాటట డు. కొడితే సూతమహరి 

కంఠం తెగిపోయి కిందప్డిపోయాడు. సభలో హాహాకార్ములు చలర్వగాయి. బలర్దముడు ‘నాప్ట్ు  అధికిేప్పంచి ప్ర వరించాడు కాబితట  నేను ఆయన 



కంఠమును నరకేశాను’ అనాిడు. అకకడ ప్పర్దణమును వింటుని వ్యళ్ళీ ‘బ్రలర్దమా, నీవలన జరుగకూడని అప్చార్ం జరగింది. 

సూతుడు ధ్ర్దమధ్ర్మ వివక్షత తెలిసి ఉనివ్యడు. మహానుభావుడు. ఆయన లేవకపోవడానికి కార్ణాలు మేము చపాత ము “నీకు తెలియని 

ర్హసాములునాియా! నీకు తెలియని ధ్ర్మ సూక్షములునాియా! ఆయనకు మేము బర హామసనమును ఇచాిము. ఆయన బర హమయై 

కూరుిని ఉండగా నీవు సభలోనికి వచాివు. ఎవరు బర హమగా కూరుిని ఉనాిడో అటువంిత వ్యడు లేఛి నిలబదవలసిన అవసర్ం లేదు. 

అందుకని సూతుడు కూరుినాిడు. సూతునియందు దోష్ం లేదు. యిప్పాడు నినుి పాప్ం ప్టుట కుంది. నీవు చేసినది సామానామయిన 

పాప్ం కాదు’ అని చపాారు.  

అప్పడు బలర్దముడు తానుచేసిన ప్నికి చాల్ప బ్రధ్ప్డి యిప్పాడు నేను ఏమి చేయాలి? మీరు నాకు పార యశిితత ం చప్ాండి’ అని 

అడిగాడు. అప్పాడు మహరిులు ‘నేను అనంతుడను’ అని అనాివు కదా ఆ ఈశేర్ శకిిో సూతుడికి మర్ల పార ణం పోయవలసింది అనాిరు. 

అప్పాడు బలర్దముడు ‘నిజమే సూతుడు బర తక వలసిన వ్యడు. లోకమునకు ప్నికివచేివ్యడు. కాబితట  ఈ సూతుడిని నా యోగ శకిిచేత 

బర త్తకిసాత ను’ అనాిడు. యికపైె సూతునకు రోగమనేది ఉండదు. బుదిియందు ధార్ణాశకిి చడిపోవడం అనేది ఉండదు. అపార్మైెన 

విదాాబలంో ఉంటాడు. గొప్ా శకిి కలవ్యడై ఉంటాడు. అటువంిత సామరి్ాములను సూతునకిచిి ప్పనుఃజీవితమును ఇస్త నాిను అని 

మర్ణించిన సూతుని బర త్తకించాడు. నేను చేసిన తప్పా ప్నికి నా మనస్ా బ్రధ్ తీర్లేదు. మీరు యింకా ఏదయినా అడగండి. చేసిపెడతాను 

అనాిడు. పర్పాటు ప్ర త్తవ్యడు చేసాత డు. పర్పాటు చయాడం తప్పాకాదు. మనుష్ా జీవితంలో పర్పాటు చేయనివ్యడు ఉండడు. పర్పాటు 

చేసిన వ్యడు బలర్దముడిల్ప ప్ర వరించాలి. తప్పా తెలుస్కుని ఆ తప్పాను అంగీకరంచి దానిని సరదాిదాుకోవ్యలి. అది జీవితమునకు 

వెలుగునిస్త ంది. 

 



సూతుడు ఈవిధ్ంగా చపాారు. ఇలేలుడు అనే ర్దక్షస్ని కుమారుడు ప్లేలుడు అనేవ్యడు ఒకడు ఉనాిడు. వ్యడు మేము చేసే 

యజాయాగాదులను పాడుచేసూత  ఉంటాడు. మేము యజాం మొదలుపెితట  అర్ణి మంథనం చేసి అగిిహోతర ం తీస్కువచిి యజావేదిలో పెితట  

హవిస్ా ఇవేడం మొదలుపెట్ట గానే వ్యడు ఆకాశంలోకి వచేిసాత డు. మలమూతర ములు, ర్కిము యివనీి తెచిి అగిిహోతర ంలో వేసాత డు. వేదిలో 

ఉని అగిిహోతర ం చల్పు రపోతుంది. అప్పడు వ్యడు పెదాగా ప్కప్కనవేేసి వెళ్ళీపోతాడు. అందుకని నీవు ప్లేలుని సంహరంచు. అప్పడు 

మేము యజా యాగాదులను ఆట్ంకం లేకుండా చేస్కుంటాము’ అని చపాారు. ఋష్యలు ప్లేలుని సంహరంచమని బలర్దముని కోరన 

కోరక చాల్ప అరి్వంతమయిన కోరక. బలర్దముడు వెంట్నే వెళ్ళు  ప్లేలుని చంప్లేదు. అతడు ‘ఏమి చేసాత డు’ అని అడిగాడు. ‘మేము యజాం 

చేసేత  పాడుచేసాత డు’ అని ఋష్యలు చపాారు. అయితే మీరు యజాం చేయడం పార ర్ంభించండి. వ్యడు వచిినట్ు యితే సంహరసాత ను అని 

చపాాడు. ఆయన మాట్ ప్ర కార్ం ఋష్యలు ఒక యజామును పార ర్ంభించారు. ప్లేలుడు వచిినట్ు యితే సంహరసాత ను’ అని చపాాడు. 

ఆయన మాట్ ప్ర కార్ం ఋష్యలు ఒక యజామును పార ర్ంభించారు. ప్లేలుడు వచిి యజా గుండంలో మలమూతర ములను విసర్డం 

పార ర్ంభించాడు. బలర్దముడు చూశాడు. వెంట్నే ఎడమచేత్తో నాగాలితీసి వ్యడి తలకాయకు వేసి కిందికి ల్పగాడు. కుడిచే తో  రోకలి 

ప్పచుికుని తలమీద ఒక దెబబ కొటాట డు. నెతుత రు బుగబుగ కకుకకుంటూ ప్లేలుడు మర్ణించాడు. తరువ్యత బలర్దముడు ‘నేను 

ప్లేలుని చంప్పవేశాను. మీరు యజా యాగాదులు చేస్కుంటారు. కానీ యింకా నేను చేసిన పర్పాటు ననుి వేధిసోత ంది. ఇంతకుపూర్ేం నేను 

చేసిన పాప్ములు పోవడానికి ఈ ప్నులు చేశాను. ఇప్పడు నేను కొంత ప్పణా బలమును సమకూరుికోవ్యలనుకుంటునాిను. నేను 

కొనాిళ్ళీ ఏ మంచి ప్నులు చేసేత  వాగర త ఉండదో నాకు అటువంిత మంచిప్నులు ఏమయినా చప్ాండి అని అడిగాడు. అప్పడు ఋష్యలు 

‘నీవు ప్నెిండు నెలలు యింిత ముఖ్యనికి వెళీకుండా దేశం అంతా త్తరగి ప్పణా తీరి్ములు అనిిితలో సాినం చయిా. అప్పాడు నీ మనస్ 

ప్ర శాంతత పంది, ప్పణామును పంది సతత ే గుణమును పందుతావు. మనస్ానందు పాప్ప్ప ఆలోచన అహంకార్ము పైెకిర్దవు. వినయముో 

నిలబడగలుగుతావు’ అనాిరు. బలర్దముడు అప్పాడు బయలుదేర ప్పణా తీరి్ములలో సాినము చేశాడు.  

మనం ప్పణా కిేతర ములకు ఎందుకు వెళాీలో ఎందుకు తీరి్ములందు సాినం చేసాత మో ఎటువంిత మనశాశంత్త పందాలో మహానుభావుడు 

చినిదయినా సర్వ యింత ప్ర్మప్వితర మయిన ఈ ఆఖ్యానమునందు పందుప్ర్చారు.  

వృకాస్రుడు విష్యు మాయచే మడియుట్: 

పూర్ేం వృకాస్రుడనే ర్దక్షస్డు ఉండేవ్యడు. ఆట్ను శకుని కుమారుడు (భార్తంలో శకుని కాదు) ఒకరోజున వ్యడు వెళ్ళు పోతుంటే నార్దుడు 

అటుగా వచాిడు. అప్పడు వ్యడు నార్దుని చూసి నమసకరంచాడు. నార్దుని కాళీకి దణు ం పెటాట డు. తరువ్యత నార్దుడిని ‘అయాా 

నార్దా, బర హమ విష్యు వు మహేశేరుడు అని ముగుగ రు ప్ర్మాతమ రూప్ములు ఉనాిర్ని చప్పతారు కదా – ఈ ముగుగ రలో నేను తప్స్ా చేసేత  

తొందర్గా ప్ర తాక్షమయి నేను కోరన వర్మును యిచేిసే ఆయన ఎవరు?’ అని అడిగాడు. అప్పడు నార్దుడు – ‘వృకాస్ర్ద, బర హమగారు 

సృషిట  చేసాత రు. ఆయన గురంచి చాల్ప తప్స్ా చయాాలి. శీరమనాిర్దయణుడు ప్ర తాక్షం అవ్యలి అంటే సతత ే గుణంలోకి వచియాాలి. 

ఆయన మోక్షం అడిగ్వవ్యర కోసం వసాత డు. నీజ్ఞత్త వ్యళీందరకీ తొందర్గా ప్ర తాక్షం అయేా ఆయన ఒకడు ఉనాిడు. ఆయన ప్ర్మశివుడు. 

ఆయన భకిులకు చాల్ప తెలికవ్య వశుడవుతాడు. అందుకని శివుని గురంచి తప్స్ా చయిా అని చపాాడు. అప్పడు వృకాస్రుడు ‘తప్స్ా 

ఎకకడ చయాను’ అని అడిగితె కేదార్ంలో చేయమని నార్దుడు చపాాడు. అందుకని వృకుడు కేదార్ం వెళ్ళు  శివుని గురంచి తప్స్ా 

మొదలుపెటాట డు.  

కొదాికాలం తప్స్ా చేశాడు. శంకరుడు ప్ర తాక్షం కాలేదు. వ్యనికి అకకస్ వచిింది. తన శరీర్మును తానే ముకకలుగా నరుకుకని అగిిలో 

వేర లేిశాడు. చివర్కు తన శిర్స్ాను ఖ్ండించుకుని అగిిహోతర ంలో వేయడానికి సిదిప్డాాడు. అప్పడు శంకరుడు వెంట్నే వచిి వృకుడు ఆ 

ప్ని చేయకుండా అడాుప్డి ‘నీకు ఏమి కావ్యలో కోరుకో’ అనాిడు. అప్పడు వృకుడు ‘శంకర్ద నేను నా చేత్తని ఎవర తలమీద పెడితే వ్యడి 

తల ప్గిలిపోయేట్టుు  ననుి అనుగర హించు’ అని కోర్దడు. వీని కోరక విని శివుడు తెలు బోయాడు. ‘సర్వ తథాస్త ; అనాిడు. 

ఇప్పడు వ్యడు తొందర్గా ఎవరో ఒకడి తలమీద తన చేయిని పెటాట లని అనుకునాిడు. ‘శంకర్ద, నీ తలమీద ఒకసార చేయి పెడతాను 

నిలబదవలసింది’ అనాిడు. ఆయన వృకునకు తల ఇవేలేక వెనకిక త్తరగి ప్రుగెతత డం మొదలు పెటాట డు. అసలు అల్ప వెళీడం వెనకాతల 



ఒక ర్హసాం ఉంది. స్బర హమణుాని ఉతాత్తత  జర్గడానికి కావలసిన బీజం అకకడ అప్పాడు ప్డింది.  

శివుడు అల్ప ప్రుగెత్తత  వైెకుంఠమునకు వెళాీడు. శివుడు వెనకాలే వృకుడు ఆగుఆగు అంటూ ప్రుగెతుత కుంటూ వస్త నాిడు. శివునికి 

కేశవునికి భేదం ఉండదు. శంకరునిగా వృకుడి అజా్ఞనమును అణచి వేసెత  బ్రగుండదు. శంకరుడు నార్దయణునిగా వృకుడి అజా్ఞనమును 

అణచాలి. శంకరుడు వైెకుంఠం వెళ్ళు సరకి అందులోనుండి శీరమనాిర్దయణుడు ఒక వటువు రూప్ంలో ఒక బంగారు మొలతార డు, ప్చిిత గోచి 

మూడు పోగులు వుని యజాప్వీతం వేస్కుని చకకగా ఒక కమండలం చే తో  ప్టుట కుని బర హమచారగా బయట్కు వచాిడు.  

వటువు రూప్ంలో ఉని శీరమనాిర్దయణుడు ప్రుగెతుత కు వస్త నివృకాస్రుని చూసి ‘’అయోా వృకాస్ర్ద, అల్ప ప్రుగెతుత కు 

వస్త నాివేమిిత? నీ ఒళీంతా చమట్ ప్టేట సింది. శరీర్మును స్ఖ్ పెటుట కోవడానికి వ్యడుకోవ్యలి. ఎందుకు అల్ప ప్రుగెడుతునాివు ఆగు’ 

అనాిడు. అప్పడు వృకాస్రుడు ర్చప్పాతూ శంకరుడు వర్ం యిచాిడు. తలమీద చయిా పెడదామంటే పారపోతునాిడు’ అనాిడు. 

అప్పడు నార్దయణుడు వృకాస్ర్ద నీవు ఎంత ప్పచిివ్యడవు. దక్ష ప్ర జ్ఞప్త్త యజాం పూరి్యిన నాితనుండి శంకరుని ప్ర వరి్నలో మారుా 

వచిింది. ప్పశాచములను భూత గణములను వెంట్ పెటుట కు త్తర్గడం, అబదిాల్పడడం మొదలుపెటాట డు. ఆయన మాట్ సతాం కాదు. పైెగా 

మహేశేరుడి దగగ ర్ ఒక గుణం ఉంది. ఆయన ప్వితుర డు కదా! నువుే సాినం చయాకుండా ఆయనను ముటుట కుందామంటే ఆయన తల 

ఇవేడు. ఆయన లొంగిపోయే మనిషే. కానీ నువుే సాినం చేసి ముటుట కుంటే ఆయన లొంగిపోతాడు. నువుే అకకడ కనిప్పస్త ని మడుగులో 

సాినం చేసి ఆచమనం చేసి అప్పడు శంకరుని తలమీద చయిా పెటుట ’ అనాిడు. అల్పగ్వనని వృకుడు సాినం చేసి ఆచమనం చేసూత ండగా 

పర్పాటున అతని చేయి అతని శిర్స్ాకి తగిలింది. వెంట్నే వ్యడు తలప్గిలి కిందప్డి చచిిపోయాడు.  

‘మనుష్యాలు కోరకలు కావ్యలి అని కోరకలు అడుగుతారు. కోరక తీరతే తన కోరక తీరందని ఈశేరునికి కృతజాత చప్ారు. వెంట్నే 

భగవంతుడిని మర్చిపోతారు. నా అంతిత వ్యడిని నేను అనుకుంటారు. నేనే అవనీి చేశానని అహంకార్మును పందుతారు. తాను ఏ ప్ని 

చేసినా, ఏ విజయమును పందినా అది ఈశేర్ కృప్ వలననే జరగినది అని భావించగలిగితే అతడు కృతారిుడు అవుతాడు’ అని ఉదివుడికి 

కృష్ు  భగవ్యనుడు ఈ కథను భాగవతంలో చపాత రు. వెరర  పెటుట కోకుండా ఈశేర్ సేరూప్మును మీరు నమమడం నేరుికుంటే మీరు వృదిిలోకి 

వసాత రు అని ఒక అదుభతమయిన ఆఖ్యానమును ఈశేరుడు ఆవిష్కరంచి ఉనాిడు. 


