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సహృదయ సమరప్ణము 

 

ఆతీమ్యులు  ఎల్. చౌడపప్ సహృదయులు మన ఉదయ్మ భాగసావ్ములు. వారి తలిల్ తం ల 
జాఞ్ పకారథ్ం ఈ గర్ంథ ముదర్ణ యజఞ్మునందు పర్ముఖముగా పాలుపంచుకొనాన్రు. 

ఇటిట్  ధనయ్జీవిని కనన్ ఆ తలిల్ తం లు చరితారుధ్ లు.  

ఆతమ్సవ్రూపులైన వారు దివయ్పధ్ములను అందుకొనెదరుగాక. 

చౌడపప్గారి కుటుంబము మాషట్రుగారి నిరేద్శము పర్కారము వరిధ్లుల్ దుగాక. 
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య్ డు – నారదుడు 
అలసులు మందబుదిధ్ యుతులలప్తరాయువులుగర్రోగ సంకలితులు మందబాగుయ్లు 

సుకరమ్ము లెవివ్యు చేయజాలరీ కలియుగ మందు మానవులు –  

కలియుగంలో మానవులు సోమరులవుతారు. ఒళుల్  వంచి పనిచేయడానికి ఇషట్ పడరు. 
వారికి బుదిధ్ మందగిసుత్ ంది. కనుక ముందుచూపు కరువవుతుంది, ఆయుః పరిమాణం 
తగిగ్పోతుంది. దానితో పాతర్పోషణకు కావలసినంత సమయం లబించదు. ఈ చాలీ చాలని 
సమయం కూడా సరిగా సాగదు. ఉగర్రోగ సిథ్తులకు ఆలవాలమౖె, మూలుగులతో నిటూట్ రుప్లతో 
నిండిపోతుంది. అదృషట్ ం కలసిరాదు. తనకు తానే కలసి రాలేకపోతునన్ మనిషికి ఇక 
అదృషట్మేం  కలిసివసుత్ ంది?  దురదృషట్ ం వెనాన్డుతుంది. వీడని నీడలా వెనాన్డుతుంది. 
కలికాలంలో మానవ జీవితానికి ఇలా కళ తపిప్పోయే మాదం ఒకటి ఉంది. 

కాలం తాను మలుపు తిరుగుతూ తనతోబాటుగా తీసికొని వసుత్ నన్ పరిణామాలివనీన్! ఈ 
పరిణామాలకు అతీతంగా మానవ జాతిని నిలిపి నడపడం ఎలాగ? అని మధన పడుతునాన్డు 
సరసవ్తీ నదీతీరాన ఆసీనుడౖెన వాయ్సభగవానుడు. 

ఇపప్టికే ఆయన చాలా చేశాడు. వేదాలను విభాగించాడు. వేదారాథ్ నిన్ పర్పంచించాడు. 
పురాణాలను పర్వచించాడు. మహాభారతానిన్ మహేతిహాసంగా అనితర సాధయ్మౖెన రీతిలో 
నిరామ్ణంచేసి అందించాడు. అయినా అతడికి బెంగ తీరడం లేదు. ఇవనీన్ కలసికూడా కలికి 
బదులు చెపప్గలవని అతనికి అనిపించడంలేదు. 

కారణం ఏమిటి? వీటనిన్ంటిలోనూ ధరమ్మయమౖెన సిథ్తి నిండుగా ఉపదేశింపబడింది. 
వీటి దగగ్రకు మానవుడు చేరాలేగాని, అతడు తపప్క ధనుయ్డవుతాడు. కాని అతడు దగగ్ర 
కావాలికదా! 
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మానవుడునాన్డు. వివరింపబడిన ధరమ్మునన్ది. కాని మానవుణిణ్ ధరామ్నికి 
ధగగ్రజేయగలిగిన సాధనమొకటి కావాలి. లేకపోతే ఈ చెపప్వడిన ధరమ్ం ఇలాగే ఉంటుంది. 
రాసులకొదీద్  ఉంటుంది. సినకొదీద్  ఉంటుంది. మానవులు మాతర్ం అలల్ంతదూరాన అలాగే 
ఉంటారు. కాల పర్భావంలో మునిగి తేలుతుంటారు. మాటి మాటికి నిరాశకు గురి అవుతూ, 
రోజురోజుకూ నిరీవ్రుయ్లైపోతుంటారు.  

వాయ్సుడికి అనిపించిందికదా – జరగవలసినదేదో ఇంకా మిగిలి ఉనన్టుల్ గా ఉంది. 
అందుకేకాబోలు నాలో హృదయసుథ్ డౖె ఉనన్ దౖెవం ఇంకా తృపిత్ని పర్కటించడంలేదు.  

చూడగా, భాగవత మారాగ్ న రచన జరగకపోవడమే జరిగిన తపిప్దమని తెలియవసూత్  
ఉనన్ది. నా నుండి ఇంతవరతూ జరగనిది అదొకక్టే కనబడుతునన్ది. అదొకక్టీ జరిగితే 
ఇంతవరకూ జరిగింది కూడా పనికివసుత్ ంది. అదొకక్టీ జరగకపోతే ఇంతవరకూ జరిగిందంతా 
కూడా ఏమీ చేయలేని సిథ్తిలో నిలబడిపోతుంది. 

వాయ్సునికి కొంచెం కొంచెంగా సాత్యి చికుక్తూ ఉనన్టుల్ గా ఉనన్ది. కలియుగానికి తగిన 
పర్ణాళిక ఒకటి దొరుకుతూ ఉనన్ది అని అనిపిసుత్ నన్ది.  

ఆయుషుష్  తగిగ్ , ఆయుషుష్ తోపాటు ఓపికతగిగ్ , ఓపికతోపాటు ధౖెరాయ్నిన్ కూడా కోలోప్యి, 
ఏమి చేతగాని సిథ్తిలో పడిపోతునన్ మానవ జాతికి చేయూతనిచిచ్, నిలబెటట్గలిగిన రచనా 
విధానమొకటి దౖెవానుగర్హ విశేషాన పొడగడుతూ ఉనన్దిగదా! అని అనిపిసూత్  ఉనన్ది.  

అతనికి కర్మకర్మంగా ధౖెరయ్ం అందివసుత్ నన్టుల్ గా ఉనన్ది. హృదయసుథ్ డౖెన దౖెవానికి 
అంజలి ఘటించాడతను. కనున్లు తెరచి ఈవలకు చూచాడు. ఎదురుగా నారద మహరిష్ 
గోచరించాడు. 'హృదయసుథ్ డౖెన దౖెవమే రూపుధరించి తనకొరకు ఇలా నిలిచాడు' అని 
అనిపించింది వాయ్సమరిష్కి. 

మునీం ! నా పరిసిథ్తిని గమనించుకొనాన్వు కదా! అనన్టుల్ గా చూచాడు వాయ్సమహరిష్ 
నమసక్రిసూత్ నే! 
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చిరునవువ్ నవువ్తునాన్డు నారద మునీం డు. గమనించుకొనాన్ను అనన్టుల్ గా 
ఆతిధయ్మందుకొంటూనే! చూపులతోనే సేదతీరుసూత్  నారదమునీం డు ఇలా అనాన్డు. 

అంచితమౖెన ధరమ్చయ మంతయు జెపిప్తి, వందులోన నిం 
చుంచుకగాని విషుణ్ కథలేరప్డ జెపప్వు. ధరమ్ముల్ పర్పం 
చించిన మెచుచ్నే గుణవిశేషము లెనిన్నం గాక. నీకు నీ  
కొంచెము వచుచ్టెలల్ హరింగోరి నుతింపమి  నారయ్పూజితా! 

వాయ్సమహరీష్! నీవు చెపప్ని ధరమ్మునన్దా? కాని లోకానికి అదొకక్టే చాలదు సుమా! 

సృషిట్ గతమౖెన ధరామ్లే మహనీయుల జీవితాల నుండి గుణగణాలుగా 
వయ్క త్మవుతుంటాయి. 

కనుక మహనీయుల జీవితాలను విషుణ్ దేవుని దివయ్గాథలుగా గొంతెతిత్గానం చేయడం 
అంతయినా అవసరం! 

ఆ అవసరానిన్ ఇంతవరకు నీవు పెదద్గా పటిట్ ంచుకోలేదు. ఇపుప్డు నీకీ అసంతృపిత్ 
అందుకే కలుగుతునన్ది. గమనించుకొనాన్వుకదా! ఇక భాగవత మారాగ్ న రచనకు ఉపకర్మించు!  

మహరీష్! ఇకక్డ కొనిన్ సూకాష్మ్లు మనం చెపుప్కొందాం.  

మానవుడు జాఞ్ ని కావాలంటునాన్ం మనం! భాగవత మారాగ్ న సాగినపుప్డే కరమ్యొకక్ 
ముందు వెనుకలు అతడు సూటిగా గమనించగలడు. అపుప్డు మాతర్మే కరమ్ను 
భగవదరిప్తంగా నిరవ్హించడమనన్ది అతనికి సాధయ్మవుతుంది.  

మనిషిని యోగిగా రూపొందమని తస్హిసుత్ నాన్ం మనం! భాగవత మారాగ్ న 
సాగినపుప్డు మాతర్మే యోగసిథ్తి అనన్ది అతనికి సుళువుగా అంది వసుత్ ంది. 

కనుక ఏ విధంగా చూచినా భాగవత మారాగ్ న సాగినపుప్డే మానవుడు పరి పూరుణ్ డు 
కాగలుగుతునాన్డు.  
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మహరీష్! ఇక భాగవత మారాగ్ న రచనను సాగించు! మహనీయుల భవయ్జీవితాలను 
విషుణ్ దేవుని దివయ్గాథలుగా గానం చేయి! మానవులు అపుప్డు ఆ గానానికి ఆకరిష్తులవుతారు. ఆ 
గాథలకు దగగ్రవుతారు. ఆ మహనీయులతో కోరి చెలిమి కడతారు. దివయ్మయిన సతాస్ంగతాయ్నిన్ 
అమితంగా పొందుతారు.  

ఇకనేముంది! వారికి తెలియకుండానే వారు దారికి వసాత్రు.  నడకను సాగిసాత్రు. 
చేరవలసిన చోటుకు చేరుకుంటారు.  

మహరీష్! భాగవత మారాగ్ న సతాస్ంగతాయ్నికి నోచుకొనన్వాడు ఎంతలో ఎంతగా 
ఉదధ్రింపబడతాడు అనన్దానికి ఈ నేనే నీకొక ఉదాహరణ! నా యొకక్ పూరవ్జనమ్ గాథయే ఈ 
మారాగ్ న నీకొక నిదరశ్నం! 

వాయ్సమహరీష్! ఒకక్సారి మనం ఇంతకు ముందటి కలప్ంలోనికి వెళదాం. అపుప్డు నేను 
ందటి జనమ్లో ఉనాన్ను. మా అమమ్ వేదవాదుల ఇంటిలో దాసిగా పనిచేసేది. ఆమె ఆ ఇంట 

పనిచేయడమే నా అదృషట్మని చెపప్వచుచ్ ! వేధనాదాలతో ఆ ఇలుల్  మారు గేది. దివయ్గానాలతో 
ఆ ఇంటి వాతావరణం పులకలెతేత్ది. అమమ్తో బాటుగా ఆ వాతావరణంలో తిరుగుతూ 
ఉండేవాడిని. అలా తిరుగుతూనే ఎదుగుతూ ఉండేవాడిని.  

ఇలా ఉండగా ఆ ఇంటికి యోగిజనులెందరో ఒకక్సారిగా నడచి వచాచ్రు. నాలుగు 
నెలలపాటు అకక్డే నిలచి ఉనాన్రు. చాతురామ్సయ్ వర్తదీకష్ను సీవ్కరించారు. వరాష్ కాల 
శరతాక్లాలలో విషుణ్ దేవుని గూరిచ్ హరాష్ తిరేకంతో గానాలు చేశారు.  

విశేషమేమంటే ఆ యోగిజనులకు పరిచారకునిగా ననున్ నియమించారు. ఆ తలిల్ 
కొడుకుగా నాకు అందివచిచ్న అదృషట్మది! 

అపప్టికి నాకు సరిగాగ్  అయిదేళుళ్! అయినపప్టికీ వారిని సేవించడం నాకు చేతనయేయ్ది. 
అదంతా మా అమమ్ చలువ! 
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భయభకుత్ లతో మెలిగేవాడిని. వినయ విధేయతలతో మెలిగేవాడిని. నా వయసుస్ 
బాలబాలికలు అలా అలల్ంతదూరాన ఆడుతూ ఉండేవారు. అయినా అటు పోయేవాడినికాదు. 
అలా పోవాలని అనిపించేదికాదు. వారి సేవలో అంతటి హాయి లభించేది! ఆటపాటలకు మించిన 
హాయి అది! అలుపు సొలుపులకు తావులేనిది! 

వారు భోంచేయగా మిగిలిన భకాష్య్లను ఒకింత భుజించేవాడిని. అలా భుజిసుత్ ంటే వారి 
వెలుగు అలా అలా నాలో పర్వేశిసుత్ నన్టుల్ ండేది! 

చితర్ం! ఎండనిపించేదికాదు. వాననిపించేదికాదు. అలా వారి యెదుట నిలబడి 
ఉండాలనిపించేది. ఎకక్డికకక్డ ఎపప్టికపుప్డు వారికేమి కావాలో గమనించుకోవాలనిపించేది!  

వారు ననున్, తమకనన్ వేరుగా చూడలేదు. తమలో ఒకనిగా, తమలోని వానిగా 
చూచుకొనాన్రు. కర్మంగా వారికి ఆతీమ్యుడనయాయ్ను వారికి మరింత చేరువగా 
మసలగలిగాను. వారి ధాయ్నంలో ధాయ్నమౖె, గానంలో గానమౖె, వారితో ఏకమౖె, వారిలో లీనమౖె వారిదే 
లోకమౖె పరవశించిపోయేవాడిని. ఆ పరవశం నుండి పనులు పాటలుగా సాగేవి. పని పాటలు 
అనన్పదం అపుప్డు నాపటల్  నిజమయింది. పని పాటలు పరవశతవ్ం యొకక్ వయ్క త్రూపాలు! పని 
పాటలు పెదద్ల యెడల అరచ్నా విశేషాలు! పని పాటలు మరింతగా పరవశించడానికి మారాగ్ లు! 

మహరీష్! ఏమని చెపప్నూ, ఎంతని చెపప్ను! ఆ అవకాశానిన్ గూరిచ్, ఆ అనుభూతిని 
గూరిచ్, అయిదేళళ్ వయసుస్న అందివచిచ్న ఆ అదృషాట్ నిన్ గూరిచ్! ఏమని చెపప్ను! 

ఇదంతా మహనీయుల సాంగతయ్ఫలం! ఇదంతా మహనీయుల సాంగతయ్ బలం! 
అంతరవకూ విశవ్ంగా కనబడుతునన్ది, అపుప్డిక విషుణ్ వుగా కనబడుతునన్ది. అంతవరకూ 
మానవుడని అనిపిసుత్ నన్ది అపుప్డిక బర్హమ్మునని తెలియవసుత్ నన్ది! అంతవరకూ 
శరీరమునందు నేనునన్టుల్ గా అనిపించేది, అపప్టినుండీ నానుండి శరీరం వయ్క త్మవుతునన్ది 
అనన్ దరశ్నమిసుత్ నన్ది. అంతవకూ గుణాలకు వశుడనె ౖ వరి త్ంచేవాడిని, అపప్టి నుండీ 
గుణాలకు అతీతుడనె ౖవరిధ్లల్డం జరుగుతునన్ది. 
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ఇంతలో వారి దీకష్ పూరత్యింది. వెళేళ్ముందు వారు ననున్చూచి ముచచ్ట పడాడ్ రు. 
చేరదీసి వెనున్ నిమిరారు. అవధులెరుగని మతో, అనితరసాధయ్మయిన కరుణతో వారు ననున్ 
ఆశీరవ్దించారు.  

దివయ్మౖెన ఆ అనుభవం మరింతగా అందివచేచ్లాగున, మరింతగా అంతు పటేట్లాగున 
ఉపదేశమిచాచ్రు. తమ దివయ్సప్రశ్నే ఆ ఉపదేశంగా అందించారు. 

మహరీష్! ఏమని చెపప్ను వారు చూపిన మనుగూరిచ్, వారు కురిపించిన కరుణను 
గూరిచ్, వారు చేరదీసిన వౖెనానిన్ గూరిచ్, వారు ననున్ లేవనెతిత్న వౖెభవానిన్ గూరిచ్ ఏమి చెపప్ను! 
వారు నా వయసుస్ను చూడలేదు. నా పుటుట్ క చూడలేదు, కారాయ్చరణంలో నా సాథ్ యిని 
చూడలేదు, ననున్ ననున్గా చూశారు, నాలో తమను చూసుకొనాన్రు. తమలో ననున్ 
నిలుపుకునాన్రు.  

విషుణ్ నిలోనికి అలా పర్వేశించాను. విషుణ్ నిలోన అలా విహరిసుత్ నాన్ను. అపప్టినుండి అలా 
విహరిసూత్ నే ఉనాన్ను.  

ఆ మహనీయులతో నాకబిబ్న ఆ కొదిద్పాటి సాహచరయ్ం, ఆ సాంగతయ్ వారి సేవాఫలం 
ననున్ ఎంతలో ఎంతగా నిలబెటిట్ందో గమనించావా మహరీష్! ఏమని చెపప్ను సతాస్ంగతయ్ ఫలానిన్ 
గూరిచ్! ఏమని చెపప్నూ, ఎంతని చెపప్నూ!  

కథను వింటునన్ వాయ్సమహరిష్ ఇలా అనాన్డు: భాగవత మారాగ్ న సాగిన నీ పూరవ్జనమ్ 
గాథ అమృత యంగా ఉంది. సతాస్ంగతయ్ంలోని మహిమను అది చాటి చెబుతూ ఉంది. 
భాగవతానిన్ రచించడం ఎంతటి అవసరమో నాకు భోదపడింది.  

మహరీహ్! నీ గాథను మరింత వివరింగా వినాలని ఉంది. యోగిజనులు ఉపదేశించిన వేళ 
అయిదేళళ్ బాలుడవు నీవు. ఒక చినన్ బొమమ్వు నీవు. ఆ చినన్ బొమమ్లో ఉంటూనే 
అవధులెరుగని బర్హామ్నిన్ నీవెలా అనుభవించావనన్ది తెలుసుకోవాలని ఉనన్ది మునీం ! 
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నారదుడు చిరునవువ్ నవావ్డు: మహరీష్! ఆ లోతుపాతులు కూడా మనము చెపుప్కోవడం 
అవసరమే! సందరభ్మొచిచ్ంది కదా, సమ్రించుకొందాం!  

ముందుగా మా అమమ్ను గూరిచ్ చెపాప్లి. ఆమె సాధుశీల. నిరంతర యాశీలి. ఆ 
వేదవాదుల ఇంటిలో తానూ ఒకతెగా ఉండి వారిని అరిచ్ంచుకొనడం తపప్, వారికనాన్ తాను 
భినన్మని ఆమె ఎనన్డూ అనుకోలేదు. వారు ఆమెనలా అనుకోనీయలేదు.  

ఒకవంక పనిచేసూత్ నే మరొక వంక ననున్ గమనిసూత్  ఉండేది. నిజం చెపాప్లంటే ఆమె 
చూపులనీన్ నావౖెపే ఉండేవి. అవకాశం వచిచ్నపుప్డలాల్  ననున్ అందిపుచుచ్కొనేది. అకుక్న 
జేరుచ్కొనేది. ఒడలు నిమిరేది. జుటుట్  దువేవ్ది. నా చినిన్ గడాడ్ నిన్ పటుట్ కొని ఎనెన్నిన్ 
ముదుద్ లోపెటేట్ది. అమమ్ది పిచిచ్ మ! అమమ్దొక వె  వాయ్మోహం! ఆమెకు నేనే సరవ్సవ్ం. 
ఆమెకు నేనే సరవ్ విశవ్ం! 

అందువలల్ నేను ఉపదేశానంతరం కూడా ఇంటిలోనే ఉనాన్ను. అమమ్తోనే ఉనాన్ను. 
ఎపప్టిలాగానే ఉనాన్ను. అమమ్ ముదుద్ కు నేనడుడ్  చెపప్లేదు. నా సాధనకు అమమ్ ముదుద్  
అడుడ్ రాలేదు.  

నిజానికి నేను సాధన చేసుత్ నన్టుల్  అమమ్కు తెలియదు. తెలియవలసిన పని లేదు. అమమ్ 
నాలో బిడడ్ను చూసుత్ నన్ది. మురిసిపోతునన్ది. నేను అమమ్లో విషుణ్ వును చూసుత్ నాన్ను. 
పరవశిసుత్ నాన్ను. 

సాధన ఇలా సాగాలి! బంధుమి లకు దూరం కావలసిన పనిలేదు. బంధు మి లలో 
కూడా ఆ దౖెవానేన్ చూడగలగాలి! బంధుమి లను వదిలిపెటట్మంటే అరథ్మేమిటి? "వారిని 
కేవలం బంధుమి లుగా చూడటం విరమించండీ!" అని అరథ్ం.  

అపుప్డు బంధుమి లుండటం దౖెవానిన్ అరిచ్ంచుకోవడానికి ఒక అవకాశమవుతుంది 
తపప్ అడుడ్ కాదు.  
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మళీళ్ ఇకక్డొక సూ ముంది. మనం వారిలో దౖెవానిన్ చూడాలి. మనలో దౖెవానిన్ 
చూడమని మాతర్ం వారిని బలవంతపెటట్కూడదు. సాధనలో ఉనన్ది మనం! మనలాగే వారు 
కూడా సాధనలోకి వసాత్రు. రానీయండి. ఈ లోపల ఇబబ్ంది పెటట్ కండి! 

అమమ్ నాలో బిడడ్ను చూసుత్ నన్ది. నేను అమమ్లో విషుణ్ వును చూసుత్ నాన్ను. కొంతసేపు 
అమమ్, కొంతసేపు విషుణ్ వు, కొనిన్పాళుళ్ అమమ్, కొనిన్పాళుళ్ విషుణ్ వు! కర్మంగా అమమ్గా 
కనబడుతునన్ కష్ణాలు తగిగ్పోయాయి. విషుణ్ వుగా లభిసుత్ నన్ దరశ్నం సిథ్రపడసాగింది. అమమ్ నా 
సాధనకు ఇలా పనికి వచిచ్ంది. బంధుమి దులందరూ ఇలా మనకు సాధనకు పనికి 
వచేచ్టందుకే ఉనాన్రు.  

అంతలో ఒకనాటి రా  పాలు పిదికేటందు  అమమ్ బయటకు వచిచ్ంది. కాలసరప్మొకటి 
అమమ్ను కాటువేసింది. కాలసరప్ం కాటువేసిందా, లేక కాలమే సరప్మౖె కాటువేసిందా? అని 
అనిపించింది నాకు. శరీరానిన్ విడిచిన అమమ్కు చేతులెతిత్ నమసక్రించాను. ఉతత్మగతులు 
కలగాలని కోరుకునాన్ను. కృతజఞ్తలు చెబుతూ ఆమెకు వీడోక్లు చెపాప్ను.  

అంతే! ఇక ఇంటిని విడిచాను. ఉతత్రాభిముఖంగా సాగాను. పటట్ణాలు, మాలు, 
జనపదాలు దాటుకొంటూ అడవులలోనికి పర్వేశించాను. కర్మంగా కాకులు దూరని 
కారడవులలోనికి, చీమలు దూరని చిటట్డవులలోనికి పోతునాన్ను.  

వెళిళ్ వెళిళ్ ఒకచోట నిలబడిపోయాను. ఎదురుగా వెదురు పొదలు. పొదలు మన ఎదలను 
తలపిసుత్ నాన్యి. మన గుండె గుహలుగా గోచరిసుత్ నాన్యి. అకక్డ ఒక సమతల పర్దేశం 
కనిపించింది.  కూరుచ్ండిపోయాను. ఉచాచ్ స, నిశావ్సలను గమనించసాగింది. ఉచాచ్ స నిశావ్సల 
మీదుగా గుహను సమీపించసాగింది. గుండె గొంతులో పలికింది. పర్ణవం గొంతులో ఎగసింది.  

ఇంతలో ఒక మహా దరశ్నం! భగవానుని విశవ్రూప సందరశ్నం! పరమాతుమ్ని నిజసవ్రూప 
పర్కటనం! అరుదయిన సందరశ్నమది! అనుభవౖెకమయినది!  
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ఆ దివయ్ దరశ్నం అలా అలా అందివసూత్  ఉనన్ది. అపర్యతన్ంగా ఒకానొక అనుగర్హ 
విశేషంగా అనుభవానికి వసూత్  ఉనన్ది.  

ఇంతలో కూడని పని ఒకటి జరిగింది. మనసుస్ కొంచెం కుదుట పడింది. అతనిలోనికి 
కరిగిపోతూ ఉనన్ది. అతడయిపోతునన్ది. అలా అవనీయవచుచ్నుకదా, అలా 
సాగిపోనివవ్వచుచ్ను కదా! 

ఒక వంక అలా కరిగిపోతూనే మరొక వంక అతడిని ఆ దివయ్రూపానిన్ చూడాలని 
కోరుకొనన్ది. ఆ కోరికతో కొంచెంగానయినా అది మిగిలిపోయే పరిసిత్తి ఏరప్డింది.  

అలా మనసుస్ తాను మిగిలేందుకు పర్యతిన్ంచడంతో ఇక అతడు తపుప్కొనాన్డు. ఒకక్ 
ఉదుటున మాయమయాయ్డు.  

మనసుస్ తాను మిగల గలిగిందిగాని, తనకు మిగిలిందంటూ మనసుస్కు లేకపోయింది. 
ఇదంతా కుతూహల మహిమ! సాధకుడయినవాడు కుతూహలమునకు అతీతుడుగా ఉండటం 
అవసరం! 

కనున్లవెంట నీరు ధారాపాతంగా కారుతొంది. మొదటోల్  అది పారవశయ్ం అటుపౖెన అది 
దుఃఖం! 

ఇక నా దుఃఖానికి అవధులు లేవు. పిచిచ్వానిలా అటునుండిటు, ఇటునుండి ఎటో 
పరుగులెతాత్ను. ందబడి పొరిల్ పొరిల్ ఏడాచ్ను. అతడు తానుగా గోచరిసుత్ నన్ వేళ, తగుదునమామ్ 
అని తపప్టడుగులు వేసిన వె బాగుల వాడినని వెకిక్వెకిక్ ఏడాచ్ను.  

దేవదేవుడు దయామయుడు. అతడు నా రోదనలు వినిపించుకొనాన్డు. నా వేదనను 
గమనించుకొనాన్డు. కనబడలేదు గాని వినబడాడ్ డు. ఆకశవాణిగా నాతో పలికాడు. నేను చేసిన 
తపుప్ను తెలయజేశాడు. సాధనలో ముందుకు సాగమని ఆశీరవ్దించాడు.  
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ఇంకొక మాట చెపాప్డు! నీవు నా కొరకని బయలుదేరావు. ననేన్ కోరుకొంటూ, 
సకలమునందూ ననేన్ గమనించుకొంటూ ఇలా నడుచుకొంటూ వసుత్ నాన్వు. నీ సాధనయొకక్ 
వేగానిన్ పెంచడం కోసం ఇలా ఒకసారి నీకు కనిపించాను.  

ననున్ రుచి చూశావు కదా! ఇపప్టికిది చాలు! ఈ అనుభూతితో ఇక ముందుకు సాగు! 
అడుగడుగునా, అణువణువునా అంతరాయ్మిగా ననేన్ గమనించుకొంటూ, ఈ నీ జీవితానిన్ 
సారధ్కం చేసుకో!  

ఈ శరీరం పడిపోయిన తరువాత నీకు భాగవత శరీరం వసుత్ ంది. ఈ కలాప్ంతంలో నీవు 
బర్హమ్తో పాటుగా నాలో పర్వేశిసాత్ వు. వచేచ్ కలప్ంలో నా అనుగర్హ విశేషాన బర్హమ్ మానస 
పు నిగా రూపొందుతావు. నారదుడవౖె నారాయణ సిథ్తిని ఎలల్రకు అందించగలిగిన వాడివి 
అవుతావు. బాలకా! చాలునా! 

వాయ్సుని కనున్ల వెంట బాషాప్లు రాలుతునాన్యి. నారదుని చేతివేళుళ్ మహతిని 
మీటుతునాన్యి. మహతి మీటులు భాగవత ఘటాట్ లుగా రూపొందబోతునాన్యి.  

'ఇలా' అనిచెబుతునాన్డు శుకయోగి పరీకిష్తుత్ కు. 

అలనా! అనన్టుల్ గా వింటూ ఎదో అనుభూతిలో సొకుక్తునాన్డు, పరీకిష్తుత్  శుకయోగికి 
మొకుక్తునాన్డు. 
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కరద్ముడు – దేవ తి 
అపప్టికి ఈ సృషిట్  కలిప్ంపడలేదు. ఈ సృషిట్ కలప్ం ఇంకా రంభం కాలేదు. ఉనన్టుల్ ండి 

బర్హమ్కు తాను ఉనన్టుల్ గా తెలిసింది. అలాంటి మేలుకొలుపు ఒకటి కలిగింది. ముందు 
వెనుకలకు చూచుకొనాన్డు. తానొక పదమ్ంలో ఉనన్టుల్  గమనించుకునాన్డు.  

బాగునన్ది. కొంతసేపు అలా గడిచింది. అంతలో అలోచన ఒకటి కలిగింది. నేనునాన్ను. 
పదమ్ంలో ఉనాన్ను. మరి ఈ పదామ్నికి మూలమేమిటి ? దీనికి మొదలెకక్డ?  

ఈ అలోచనతో అతడు పదమ్ంనుండి ందకు దిగి జలాలలో పర్వేశించాడు. పదామ్నికి 
ందుగా జేరి, అలా తూడువెంట, ఆ తూడే తోడుగా పయనించసాగాడు. పౖెనుంచి దిగువకు 

పయనించసాగాడు. చితర్ం! ఆ పయనానికి దరీ, అంతూలేవు ఎంత వెళిళ్నా వెళుతూ ఉండటమే 
అలా! ఇంతకూ మొదలెకక్డ? అంతుబటట్డం లేదు. మొదలెకక్డా అని అరాటపడటంకనాన్ 
మొదట ఎకక్డనుండి బయలుదేరామో అకక్డికే చేరుకోవడం మంచిది అనిపించిందతనికి. 

మళీళ్ పదామ్నిన్ చేరి "అమమ్యయ్" అనుకొనాన్డు. బుదిధ్గా ఎపప్టివలె పదమ్ంలో 
కూరొచ్నాన్డు.  

సృషిట్  జరుగవలసి ఉంది. తన దావ్రా జరుగవలని ఉంది. అంతవరకూ తెలియవసుత్ నన్ది. 
మరి జరిగే విధానమేమిటి? అదే ఇంకా అందిరావడం లేదు. చుటుట్  కలియజూచాడు. జలాలు 
కనిపించాయి.  ఆ జలానిన్ శర్దధ్గా గమనించసాగాడు.  

జలాలు అలా అలా కదులుతునాన్యి. అలలు అలలుగా కదులుతునాన్యి అలా అలా 
అలలుగా కదులుతునాన్యి. అలా అలా అలలుగా ఇలా ఇలా అంటునాన్యి. ఏమని 
అంటునాన్యి. ఏమంటునాన్యి? తప, తప, తప---- అంటునాన్యి. అలా అనమంటునాన్యి. 
బర్హమ్దేవునికి బోధపడింది, ఇక తాను తపించాలని! సృషిట్కొరకు తపసుస్ చేయాలని అతనికి అలా 
తెలిసి వచిచ్ంది.  
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బుదిధ్గా ఉనన్చోటనే ఉండి తపసుస్ రంభించాడు అతను. శర్దధ్గా సాగుతోంది తపసుస్. 
సావధానంగానూ సాగుతోంది.  

అలా సాగుతునన్ అతని తపసుస్ జవ్లించింది. వౖెకుంఠమతనికి దరశ్నమిచిచ్ంది. రా, 
రమమ్ని లోనికి అహావ్నించింది. ఆ ఆహావ్నానిన్ అందుకొని సాగుతునాన్డతను. ఇంతలో 
నారాయణుడతనికి చేరువయాయ్డు. చేరువవుతూనే ముచచ్టపడాడ్ డు. బర్హమ్దేవుడు 
పరవశించాడు. శిరసుస్ వంచి నమసక్రించాడు.  

ఆశీరవ్దిసూత్  నారాయణుడిలా అనాన్డు. కుమారా! నీ తపసుస్ నాకు నచిచ్ంది. 
ఎందువలన నచిచ్ందీ అనన్ది నీకుకూడా తెలియాలి. చెబుతాను విను. నీవు నీ కొరకని తపసుస్ 
చేయలేదు. సృషిట్కొరకని తపసుస్ చేశావు. నా అజఞ్ను శిరసా వహించి. సృషిట్  కథను 
నిరవ్హించలనన్ దేయ్యంతో తపసుస్ చేశావు. అందుకని నీవు నాకు నచాచ్వు. నీ తపసుస్ నాకు 
నచిచ్ంది.  

ఇనిన్సారుల్  సృషిట్  వసుత్ నన్ది. మళీళ్ నాలోనికి పర్వేశిసుత్ నన్ది. నడుసుత్ నన్ సృషిట్  కథలలో 
తమ కొరకని తపసుస్ చేసుత్ నన్వారే ఎకుక్వమంది కనబడుతునాన్రు. ఇలా, నీలా సృషిట్  అంతటి 
కొరకూ తపసుస్ చేసుత్ నన్వారు అరుదు. ఒకక్మాట చెబుతాను. తమ కొరకని తపసుస్ 
చేసుత్ నన్వారిని నేను అంతగా మెచచ్లేను. నీలా సృషిట్  కొరకని తపసుస్ చేసుత్ నన్వారిని నేనెనన్టికీ 
మరువలేను.  

కుమారా! నీ సృషిట్లోని మానవులకు కూడా ఈ నీ దృషిట్  అలవడితే బాగుంటుంది. 
వారుకూడ నీలాగ సృషిట్  అంతటికొరకు తపిసేత్ బాగుంటుంది. సృషిట్కొరకని తపసుస్ చేసుత్ నన్వారు 
తమ కొరకని ఇక వేరుగా అలోచించుకోనకక్రలేదు కదా! ఈ సూ ం వారికి తెలియాలి. వారికి 
తెలిసేటుల్ గా నీవు చేయాలి! 

ఒకక్మాట చెబుతాను. నీ తపసుస్ ఫలించి నేను నీకు సాకాష్తక్రించానని నీవు 
అనుకోవదుద్ . నీ తపసుస్కు ముచచ్టపడి నేను నీకు సాకాష్తక్రించాను. ఆ ముచచ్టపడటం "ఎంత 



కరద్ముడు – దేవహూతి 13
 

తపసుస్ చేసుత్ నాన్రు" అనన్దానిమీద ఆధారపడి ఉండదు, ఎందుకు తపసుస్ చేసుత్ నాన్రు, 
ఎలాంటి భావంతో తపసుస్ చేసుత్ నాన్రు. అనన్దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 

నేను ముచచ్టపడుతునన్ ఈ సందరబ్ంలో ఏదయినా ఒక కోరిక నీవు కోరుకుంటే 
బాగుంటుంది. నేనే కోరమంటునాన్ను కనుక వెనుకాడనకక్రలేదు.  

ఆ మకు బర్హమ్దేవుడు పులకించిపోయాడు, "తం ! తపప్క కోరుకుంటాను". ఆ కోరిక 
కూడ నీ కొరకే కోరతాను. నేను నినున్ మరచిపోకుండా ఉండటం అనే కోరిక కోరతాను అనన్టుల్ గా 
చూసూత్  ఇలా అనాన్డు బర్హమ్దేవుడు, తం ! నా దావ్ర సృషిట్  కారయ్ం నడుసూత్  ఉంటుంది. 
అలాంటపుప్డు ఏమాతర్ం ఏమరపాటు కలుగినా, సృషిట్  నా నుండి జరుగుతునన్ది అనన్భావం 
తపుప్కొని, నా వలన జరుగుతునన్ది అనన్ భావన నాలో కలగడానికి అవకాశమునన్ది. కూడని 
ఈ సిథ్తి దాపురించకుండా ననున్ రకిష్ంచు.  

నేను నీ కనన్ భినున్డను కాను అనన్ మెలుకువ నాలో ఎపుప్డూ ఉండాలి. ఆ 
మెలుకువకు మెలిక పడకుండా చూడు. నేను నీవాడినిగా ఉంటూ నీకొఱకు, నీ కోరికగా 
పనిచేతునన్ తృపిత్ని నాకు నిరంతరం కలుగనీ! 

ఇంతవరకూ నేను కోరింది నా కోరికలో మొదటిభాగం. అదేమిటి అంటే ఎలల్వేళలా నీ 
నుండి విడివడకుండా, నీ వాడినిగా ఉండటం! ఇక రెండవభాగం ఏమంటే, నా నుండి 
వెలువడుతునన్ సృషిట్ని నీ సవ్రూపంగా చూడగలగడం! అది నీకనాన్ వేరుకాదని 
తెలియగలగడం! ఆ తెలివిగలగడం! ఎందువలల్నంటే సృషిట్  అనన్ తరువాత అందులో 
వౖెవిధయ్ముంటుంది. నామరూపాలు అనేకంగా ఉంటాయి. అసలు వసుత్ వును తెలుసుకొని 
ధాయ్నించుకోవడానికి పర్తయ్కమౖెన శర్దాధ్ , అభాయ్సమూ అవసరమవుతాయి. అందువలన 
అడుగుతునాన్ను. వెలువడుతునన్ సృషిట్ని నీ సవ్రూపంగా దరిశ్సూత్ , ఆ నీ దివయ్ రూపానికి 
నిరంతరం పర్ణమిలేల్ అవకాశానిన్, సవ్భావానిన్ అనుగర్హించు తదనుగుణమౖెన శకి త్ని నాకు 
అందించు! అపుప్డు ఇటూ నీతో ఉంటాను. అటూ నీతో ఉండాను. ఎటు చూసినా నీతో 
ఉంటాను.  
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చేసుత్ నన్ది నేను అనిపించకూడదు. అది నీవు అని తెలుయాలి. చేయబడుతునన్ది నా 
కారయ్ము అని అనిపించకూడదు. ఆ కారయ్ రూపానిన్ ధరిసుత్ నన్ నీవు ఎపప్టికపుప్డు నా 
మనసుస్లో పొడగడుతూ ఉండాలి. తం ! అలాంటి వివేకానిన్ నాలో కలిగించు. అలంటి 
వివేకానిన్ నాలో వెలిగించు అంటూ శిరసుస్ వంచి అంజలి ఘటిసుత్ నాన్డు బర్హమ్దేవుడు. 

కుమారా! ఇపుప్డు నీవనన్ మాటలు నీకేకాదు, ఇవి ఈ సృషిట్ కతాకంతటికీ వరి త్సాత్యి. 
సృషిట్లోని నరులందరూ పొందవలసింది.  ఇపుప్డు నీవందుకొంటునన్ ఈ దివయ్దరశ్నానేన్! ఈ నీ 
కోరికను మనిన్ంచడానికి నేను ముచచ్టపడుతునాన్ను. నినున్ నాలో నిలుపుకోవడమనన్ది ఒక 
ఆనందపర్దమౖెన బాధయ్తగా నేను గమనించుకొంటునాన్ను.  

ఇక సృషిట్  ముందుకు సాగుతునన్ది. కరద్మ పర్జాపతి వరకు సాగివచిచ్ంది. కరద్ముడు 
భౌతికమౖెన సృషిట్ కి నాంది పలుకవలసినవాడు. తం  అయిన బర్హమ్దేవుడికి నమసక్రించి 
సరసవ్తీ నదీ తీరానికి చేరుకొనాన్డు. చేరుకొని తపసుస్ చేయసాగాడు. బర్హమ్దేవుడు 
సంతోషించాడు. కరద్ముడి దావ్రా తన సృషిట్కొక రూపం రాబోతూ ఉనన్దికదా అని 
ఆనందించాడు.   

దీకష్గా సాగుతునన్ కరద్ముడి తపసుస్కు నారాయణుడు మెచాచ్డు. మెచిచ్ గరుడునిపౖె 
దిగివచాచ్డు. కరద్ముడు నమసక్రించి నిలిచాడు.  

"నాయనా, కరద్మా! నీవు తపసుస్ చేసుత్ నన్ పదధ్తి నాకు నచిచ్ంది. బర్హమ్దేవుని వలెనే 
నీవుకూడ సృషిట్కొరకు బాధయ్తపడి కృషిచేసుత్ నాన్వు. ఈ నీ పర్యతన్ం వెంట, నా అనుగర్హం 
ఎపుప్డూ ఉంటుంది!" 

కరద్ముడు విన డయి నారాయణునితో ఇలా అనాన్డు. దేవదేవా! ఈ సృషిట్ కథ 
కొనసాగడంకోసం ఒక సదుగ్ ణవతి అయిన కనయ్ను నాకు జతకూరచ్వలసిందిగా కోరుతునాన్ను. 
అనుకూలవతి అయిన భారయ్నూ, అనోయ్నయ్త కలిగిన దాంపతాయ్నీన్ అనుగర్హించి, ననొన్క 
దివయ్మౖెన గృహసుథ్ నిగా నిలబెటట్వలసిందిగా కోరుతునాన్ను. గృహసుథ్ నెనౖ నా దావ్రా ఈ 
సృషిట్ కథను ముందుకు నడపవలసిందిగా వేడుతునాన్ను. 
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కరద్ముడి వౖెఖరికి దేవదేవుడు మరింతగా ముచచ్టపడి ఇలా అనాన్డు. కరద్మా! జరిగే కథ 
చెబుతాను విను!. సావ్యంభువమనువు ఉనాన్డు. అతని భారయ్ శతరూప. వారిరువురకూ ఒక 
కుమారె త్ ఉనన్ది. ఆమె పేరు దేవహూతి! ఆమె నీకు అనిన్విధాలా తగినది! నీ పనిలో నీవుండు! 
మనువూ, శతరూపా వారి కుమారె త్ను వెంటబెటుట్ కొని, వారుగా తీసికొని వచిచ్, ఆమెను నీకు 
కటట్బెటిట్  మరీ వెళళ్గలరు. 

ఇలా నీవొక ఇంటివాడవు కాగలవు! దేవహూతి నీకు అనిన్విధాలా కలసిరాగా, ఇక 
సృషిట్ కథను నీవు ముందుకు నడపగలవు!  

మీకు తొమిమ్దిమంది పు కలు కలుగుతారు. వారిని ముని షుట్ లకిచిచ్ మీరు వివాసం 
చేసాత్రు. ముని షుట్ ల దావ్రా వారు దివయ్మౖెన సంతతిని పొందుతారు. అలా అలా సృషిట్  
అలుల్ కుపోతుంది ఇక!  

ఇది ఇలా ఉండగా, మీ దంపతులకు నేనొక కానుకను ఈయదలిచాను. ఆ కానుక 
ఏమిటో చెపప్నా, అది నేనే! నేను మీ కడుపున మగబిడడ్గా పుడతాను! 

నా సృషిట్  సంకలాప్నిన్ బర్హమ్దేవుని దావ్రా గమనించుకొని, ఆ సంకలాప్నికి ఆరాధనా 
భావంతో అందివసుత్ నన్ దంపతులు మీరు, అందువలన మీ కడుపున పుటాట్ లని 
సంకలిప్ంచుకొనాన్ను.  

"మిమమ్లను చూచి ఇపుప్డే ముచచ్టపడుతునాన్ను. మీ కడుపున పుటిట్ , మీకు 
కుమారుడనయి, మీ ముదుద్  ముచచ్టలను కొలల్గా అందుకొంటూ ఇంకా ఇంకా 
ముచచ్టపడతాను. ఈ సృషిట్ కి ఆదిదంపతులు మీరు. భూమిపౖెన తొలిదంపతులు మీరు. 
దాంపతాయ్నికే ఒక ఒరవడిని దిదద్గలరు! ఆ ఒరవడిని అందుకొని, భూమిపౖెన పర్తి దంపతులూ 
మీలా పర్వరి త్ంచిన రోజున ఈ భూమి ఆ వౖెకుంఠానిన్ మరిపించగలదు! దిగివసుత్ నన్ ఈ సృషిట్ కి 
దివయ్మయిన పరిపూరణ్త లభించగలదు! ఈ శుభవేళ మీ దంపతులకు ఇవే నా శుభాశీసుస్లు" 
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కరద్ముని కనులవెంట ఆనందబాషాప్లు జాలువారుతునాన్యి. దేవదేవుడు గరుడునిపౖెన 
అలా అలా ముందుకు సాగుతునాన్డు. నూతన సృషిట్ కి ఊపిరిలూదబడుతునన్ ణపదమౖెన 
సమయమది! కరద్ముడొక కారయ్కర త్గా నిలబడాడ్ డు. సృషిట్  కారయ్మంతా తనమీదుగా 
దిగివచేచ్టందుకు వీలుగా ఒదిగి వరి త్సుత్ నాన్డు. అలా ఒదిగి వరి త్ంచడం చేతకావడానికే ఇలా 
తపసుస్ చేయడమని తెలిసినవాడౖె తపసుస్ను కొనసాగిసుత్ నాన్డు.  

కాలం కొదిద్గా గడిచింది. కరద్మునికి దగగ్రలో రథమొకటి ఆగింది. సావ్యంభువమనువు, 
శతరూపను పర్కక్నిడుకొని, దేవహూతితో కలసి రథం దిగుతునాన్డు. నారాయణుడే వారిని అలా 
నడిపించుకొని వచాచ్డని కరద్ముడికి అరద్మౖెంది. ఎదురేగి వారిని అహావ్నించాడు. విశర్మింపజేసి 
వారికి ఆతిధయ్మిచాచ్డు. 

మనువు కరద్మునికి నమసక్రించాడు. నిండుమనసుస్తో కుశల పర్శన్లేశాడు. 
శతరూపనూ, దేవహూతినీ కరద్ముడికి పరిచయం చేశాడు. దేవహూతిని భికష్గా సీవ్కరించి, 
గృహసుథ్ నిగా రూపొంది, తమకూ, సృషిట్ కీకూడా ధనయ్తను అందించవలసిందిగా కోరాడు.  

కరద్ముడు వివాహానికి సమమ్తించాడు. అయితే సంతతి కలిగేటంతవరకేకదా 
గృహసాథ్ శర్మం ఏమంటారు? అనన్టుల్ గా చూశాడు. 

మనువు శతరూపతోనూ, దేవహూతితోనూ సంపర్దించాడు. కరద్ముని అలోచనకు అందరూ 
అంగీకరించినటుల్  చెపాప్డు. మను దంపతులు కరద్మ, దేవహూతులకు కళాయ్ణానిన్ జరిపించారు. 
ఈ భూమిపౖెన జరిగిన తొలి కళాయ్ణమది! వారికి కానుకలందించారు. మురిసిపోయారు.  

ఇంతలో వారిని విడిచి తాము బయలుదేరవలసిన సమయం ఆసనన్మౖెంది. మను 
దంపతులు ఒక పటాట్ న కదలలేకపోయారు. అపప్గింతలవేళ అది! ఆరధ్ ర్మౖెన వేళ అది! కదలలేదు, 
నిలువలేదు, కదలి కదలి, నిలచి నిలచి, సాగి సాగి, తిరిగి తిరిగి చూసుత్ నాన్రు. కనన్వారి మ 
ఇది! కనన్వారికే తెలిసేది! మనువు శతరూపను అనునయిసుత్ నాన్డు. రథంపౖెకి ఎకిక్సుత్ నాన్డు. 
"కనిపెంచిన తలిల్ కనిపించదా మళీల్" అనన్టుల్  చూసుత్ నన్ది దేవహూతి. కరద్మ దేవహూతులు వారి 
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రథం కనబడుతునన్ంత వరకూ అలా చూసూత్ నే ఉనాన్రు. మను దంపతులు పుణయ్కేష్ లవెంట 
సాగిపోతునాన్రు.  

కరద్మ దేవహూతుల సహజీవన యాతర్ రంభమౖెంది. దేవహూతి కరద్ముని కనిపెటుట్ కొని 
చూచుకొంటునన్ది. పనిగటుట్ కొని సేవిసుత్ నన్ది. భర త్పౖె తనకు గల మను శర్దధ్గా, భకి త్గా, 
అరచ్నగా, ఆరాధనగా రూపొందిసుత్ నన్ది. 

అంతచేసూత్  కూడ ఆమె ఎనన్డూ ఏమాతర్ం మలిన సిథ్తిలో గోచరించడం లేదు. 
మలెల్పూవులా గుభాళిసుత్ నన్ది. కాకపోతే కొంచెం చికిక్నటుల్ గా కనబడుతునన్ది.  

కరధ్ముడామెను గమనించాడు. ఆమె సేవకు మెచుచ్కునాన్డు. ఆమె అలా చికిక్నందుకు 
నొచుచ్కొనాన్డు. "దేవీ, నీవు సదాచార పరాయణవు, ధరమ్మయ మూరిత్వి! మహా పతివర్తవు! నీవు 
పొందలేని సుఖముండదు కదా; కనుక నీవు సుఖపడు. సరవ్సుఖాలనూ నిండుగా 
అనుభవించు" అనాన్డు. 

దేవహూతి ఇలా అనన్ది. మీ చెంతకు చేరినపుప్డే నా జీవితం ధనయ్మౖెంది. మీ సేవలో 
నేను పొందుతునన్ తృపిత్ ఉనన్దే, అది ఈ సుఖాలనిన్ంటికనాన్ మించినది. అయితే ఈ 
చికక్డానికి కారణమొకటి ఉనన్ది. దేవదేవుని సృషిట్  సంకలాప్నికి అనుగుణంగా సంతతిని 
పొందడంకోసం దంపతులమయాయ్ం. సంతతికొరకే కదా, మీరు ననున్ సీవ్కరించారు. కనుక ఆ 
విషయమౖె శర్దధ్ పెటట్వలసిందిగా మిమమ్లిన్ కోరుతునాన్ను.  

సంతతికి తగిన సమయం ఆసనన్మౖెనదని కరద్ముడు గమనించుకొనాన్డు. ఆమెను 
చూసూత్  ఒక చిరునవువ్ నవావ్డు. ఆమె కూడా చినన్గా నవివ్ంది. కరద్ముడు ఒకసారి చుటూట్  
చూశాడు అంతే! ఉధాయ్నవనాలు వయ్క త్మయినాయి. మహా భవనాలు నిలచి ఉనాన్యి. 
పరిచారకులెంధరో బారులు తీరాచ్రు. ఉపచారాలకు కావలసిన ఏరాప్టుల్  దండిగా జరిగాయి. 
కరద్ముడు ఆనందంగా ఆశచ్రయ్ంగా చూచాడు. అతడి యోగమాయ వౖెభవాలవి! దేవహూతిపౖె 
అతనికి గల మకు సంకేతాలివి!  
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అనిన్ంటిని దేవహూతికి చూపాడు. ఆమె తల ఊపలేదు, ఓహో అనలేదు, 
సంబరపడలేదు. ఆమెకు భర త్ ముఖయ్ంగాని అతని సిరిసంపదలు ముఖయ్ంకాదు. భర త్కనాన్, భర త్ 
పెటిట్పోతలకే విలువ నీయగల అవివేకి కాదామె! అనిన్ంటిలో నుండి ఆమె అతడివౖెపే 
చూసుత్ నన్ది. అతడి మీదుగా వయ్క త్ంకాగల సృషిట్కారయ్ం వౖెపు చూసుత్ నన్ది.  

కరద్ముడికి ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం! ఆమె ఏకాగర్తకూ, ఆమె నిశచ్ల సిథ్తికీ అతడు 
అబుబ్రపడాడ్ డు. మురిసిపోయాడు. మురిసిపోతూ ఆమెకు దగగ్రయాయ్డు. కష్ణాలలో వారిరువురూ 
ఏకమయాయ్రు. రసమయ లోకాలలో విహరించసాగారు.  

వారి దాంపతయ్ం ఫలించింది. వారికి వరుసగా తొమిమ్దిమంది కుమారె త్లు కలిగారు. 
దంపతులు తలిల్దం లయాయ్రు. అలా అవవ్డంలో విశేషమౖెన అనుభవానిన్ రుచిచూచారు. 
సంభరపడాడ్ రు.  

ఉనన్టుట్ ండి ఒకనాడు కరద్ముడు అనాన్డు. నేనిక నిష మించవచుచ్నా? అని. 

దేవహూతి అతడిలోనికి చూసూత్  ఇలా అనన్ది: "సంతతి కలిగేంతవరకు మాతర్మే 
గృహసుథ్ గా ఉంటాను." అనన్ మీమాట నాకు గురుత్ నన్ది. కాని, ఒకక్ మాట అడుగుతాను. 
కనడంవరకేనా, పెరగడంలో మీ పర్మేయం లేదా? వీరిని పెంచి పెదద్చేసి, ముని షుఠ్ లకిచిచ్ 
వివాహాలు జరిపించినపుప్డు కదా, కథ ఒక కొలికిక్ వచేచ్ది. మరి అపుప్డే వెళిళ్పోతానంటారేమిటి? 
ఆ తొందర ఏమి?  

ఇంకొకమాట చెబుతాను ఆలకించండి! సంతతి నిచాచ్రు బాగునన్ది. మరి ననున్ 
ఉదధ్రించవదాద్ ? నాకు తరుణోపాయానిన్ ఉపదేశించవదాద్ ? తతవ్దరశ్నానికి కావలసిన దోహదానిన్ 
మీరు నాకు అందించవదాద్ ? సంతతి పొందడం ఎంత అవసరమో, మనం ధనయ్త చెందడం 
కూడ అంత అవసరం కదా! సంతతిలో పాలు పంచుకొనాన్రు. ధనయ్తలో పాలుపంచుకోవదాద్ ? 
ఒకరికొకరు తోడుగా దంపతులు ధనయ్త చెందాలి! అపుప్డే వారికి పరిపూరణ్త!  
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మీరొక పనిచేయండి. నాకు కొంచెం కలిసిరండి! ఈ పిలల్లను పెదద్చేదాద్ ం! రావలసిన 
సృషిట్ కి కావలసినవారుగా వీరిని తీరిచ్దిదుద్ దాం! ఈ లోపున మీరుగా నాకు చేయూతనిచిచ్, 
ఆతమ్పథం వెంట ననున్ నడిపించినాసరే, లేదా అలా ననున్ ఉదధ్రించి నడపగలిగిన కుమారుణిణ్ 
నాకనుగర్హించినాసరే!  

కరద్మునికి దేవహూతిలో వెలుగయిన సిథ్తి ఒకటి కనబడింది. వెంటానే అతడికి వివాహానికి 
ముందు నారాయణుడిచిచ్న మాట గురుత్ కు వచిచ్ంది. దేవహూతి దావ్రా దారిచూపుతునన్ది 
నారాయణుడేనని అతనికి తెలిసింది.  

అతడిలా అనాన్డు: దేవీ! నీవు మకుపు కవు. మనసుస్ను పరమారథ్ంవెంట నడుపగలిగిన 
దానవు. నీవు చెపిప్నటుల్ గానే చేదాద్ ం! నారాయణుని కొరకు ఇరువురం తపిదాద్ ం! అతడు మన 
కడుపున బిడడ్గా దిగి రాబోతునాన్డు. అతడి కొరకొక ఆహావ్నంగా ఈ మన దాంపతయ్ యజాఞ్ నిన్ 
నిరవ్హిదాద్ ం.  

దేవహూతి సంతోషించింది. కరద్మునికి చేరువౖెంది. నారాయణుడు కరద్ముని తేజసుస్ను 
వరించాడు. దేవహూతి గరాభ్న పర్వేశించాడు. అపప్టినుండీ అనీన్ శుభ శకునాలే! అనీన్ 
మంగళకరమౖెన సనిన్వేశాలే! 

ఒక శుభముహూరాత్న నారాయణుడు వారి బిడడ్గా అవతరించాడు. కపిలునిగా 
పిలువబడాడ్ డు. సకల లోకాలూ సంబరపడాడ్ యి. దేవతలనూ, ఋషులనూ వెంటబెటుట్ కొని 
బర్హమ్దేవుడు ఆ బాలుని దగగ్రకు వచాచ్డు. వచిచ్, ఆ బాలునికి నమసక్రించాడు. కరద్మ-
దేవహూతులను అభినందించాడు. దేవుని సృషిట్కొరకు జీవించిన దంపతులు మీరు! ఆ 
దేవదేవుణేణ్ ఇలా సృషిట్లోనికి తీసికొని రాగలరు! మీరు ధనుయ్లయినారు! మీవలల్ సృషిట్  
ధనయ్మయింది! 

మీ కుమారె త్లకు వరులు సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. వారి వివాహాలు జరిపించండి. వారి దావ్రా 
తత్తరాలు దిగివసాత్యి! సృషిట్ కి నిండుదనం వసుత్ ంది. అని చెపిప్ బర్హమ్దేవుడు నిష మించాడు. 

కరద్మ, దేవహూతులు కుమారె త్లకు వివాహాలు చేశారు.  
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దినదిన పర్వరథ్మానమవుతునాన్డు కపిలుడు. ఒక దినాన అతణిణ్ అలల్ంత దూరానికి 
తీసుకొని వెళిళ్ అతని పాదాలకు నమసక్రించాడు కరద్ముడు. పర్భూ! నాకిక శెలవా! అని 
అడిగాడు. కపిలుడు అనుమతించాడు. సాగనంపుతూ ఇలా చెపాప్డు: నేను ఒక ముని రూపంలో 
వచాచ్నిపుప్డు! ఆవశయ్కత ఏరప్డినపుప్డు దేవుడే గురువుగా దిగివసాత్ డని సకల జనులకు 
తెలియజెపప్డానికి ఇలా వచాచ్ను! అమమ్కు కావలసినది నేనందించగలను! ఆ దివయ్బోథను 
అమమ్మీదుగా అందరికీ  అందించగలను!  

కరద్ముడు అలా సాగిపోయాడు. ఎనలేని తృపిత్తో సాగిపోయాడు. 

దేవహూతి కపిలుడికి చేరువయింది. తతవ్జాఞ్ నిన్ అందించమని అతడిని శరణువేడింది. 
తలిల్కి కుమారుడు భోదిసుత్ నాన్డు. కుమారుని బోధకు తలిల్ పరవశిసుత్ నన్ది. ఈ భూమిపౖెన 
మొదటి తతవ్బోధ ఇదే!  

కరమ్, జాఞ్ నాల మీదుగా భకి త్ చెంతకు నడిపించాడు కపిలుడామెను. ఆమెకు అంతరాయ్మి 
దరశ్నం అందివసుత్ నన్ది.  

అంతే! కపిలుడు అంతరాథ్ నమయాయ్డు. ఆమె నివెవ్రపోయింది. 'కపిలా, కపిలా!' అంటూ 
ముందుకు సాగింది. చెటుట్ లో, పుటట్లో అతనికొరకే వెతకసాగింది. అణువునుండి బర్హామ్ండం 
వరకూ అతడినే దరిశ్ంచసాగింది. కపిలుడు ఆమె పాలిట అంతరాయ్మి అయాయ్డు. ఆమెకు 
అందివసుత్ నన్ అంతరాయ్మి అనుభవానికి ఇలా తాను అంతరాథ్ నం కావడం దావ్రా పరిపూరణ్తను 
అందించాడు. దేవహూతి ఆ దరశ్నంలో సాగుతునన్ది. ఆ దేవదేవునిలో కరిగిపోతునన్ది. 
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ని తప  
సావ్యంభువమనువు కుమారుడు ఉతాత్నపాదుడు. ఉతాత్నపాదుడి భారయ్లు సునీతి, 

సురుచి. సృషిట్నంతటినీ సమదృషిట్తో పాలించిన ఉతాత్నపాదుడు భారయ్లను మాతర్ం సమదృషిట్తో 
చూడలేకపోయాడు. చినన్భారయ్ అయిన సురుచి యెడల మోహితుడయి, పెదద్భారయ్ అయిన 
సునీతను నిరల్ ం చేశాడు.  

సునీతి కొడుకు వుడు, సురుచి కొడుకు ఉతత్ముడు. ఒకనాడు వుడు తం  దగగ్రకు 
వచాచ్డు. అపప్టికే ఉతత్ముడు తం చేత లాలింపబడుతునాన్డు. ఉతత్ముణిణ్  తొడపౖెన 
కూరోచ్పెటుట్ కొని మరీ ముదుద్ జేసుత్ నాన్డు ఉతాత్నపాదుడు. వునికి తాను కూడా తం  తొడపౖెన 
కూరొచ్ని, తం చేత అలా ముదుద్  చేయబడితే బాగుంటుంది అనిపించింది. తం నుండి ఆ 
ముదుద్ ను అనుభవింపగోరి తం  తొడపౖెకి ఎకేక్ పర్యతన్ం చేసుత్ నాన్డు వుడు.  

ఆ పర్యతాన్నిన్ గమనించింది సురుచి, వుని ఈసడించింది. "నీ బర్తుకుకు తోడు 
అంతటి అదృషట్మా! అంతటి అదృషట్మే కనుక నీకునన్టల్యితే నీవు నా కడుపుననే పుటిట్  
ఉండేవాడివి" అని నిషూఠ్ రమాడింది.  

ఒకక్ కష్ణమాగి ఇంకా ఇలా అనన్ది: ఎందుకని నీకు ఆ అదృషట్ ం కలుగలేదో 
అలోచించుకో! అదృషట్  హీనుడవౖెన నీవు ఇలా వెంపరలాడటం మానుకో! చేతనెతౖే విషుణ్ ని పాదాలు 
ఆశర్యించు! అపప్టికయినా నీకొకదారి దొరుకుతుంది. నా బిడడ్ను చూచి ఈరష్య్పడి ఏమి 
లాభం? పో ఇకక్డినుండి. దికేక్మిటో అలోచించు!  

సురుచి ఇంతగా నిషూఠ్ రాలాడుతునాన్ ఉతాత్నపాదుడు కిమమ్నలేదు. చూడనటూల్ , వినీ 
విననటూల్   ఊరుకొనాన్డు. పినతలిల్ అలా అనన్ందుకనాన్, తం  ఇలా ఉండిపోయినందుకు 
వుని మనసుస్ కోష్భించింది.  

వుడు తలిల్ని చేరి భోరున ఏడాచ్డు. ఇదేమి దురదృషట్మమామ్ మనకు అని రోదించాడు. 
పరిచారకుల వలన జరిగినదంతా వినన్ది సురుచి. పరిసిథ్తికి తలల్డిలిల్ంది. తాను ధాసికనాన్ 
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హీనంగా చూడబడుతునన్ది. అయినా సహిసూత్  వసుత్ ంది. ఇపుప్డిక కొడుకు వంతు వచిచ్ంది. 
వారసుడని కూడా చూడకుండా వీడినికూడా ఆరడి పెడుతునాన్రు. ఆమె పెదద్పెటుట్ న 
నిటూట్ రిచ్ంది.  

కొదిద్కష్ణాల తరువాత ఇలా అనన్ది: కుమారా! మీ పినతలిల్ నిజమే చెపిప్ంది. నిజమే! 
మనకు విషుణ్ ని అనుగర్హంలేదు. విషుణ్ ని అనుగర్హమే నీకుంటే, నీకీ సిథ్తి రాదుకదా! నిషూఠ్ రంగా 
చెపిప్నా నిజమే చెపిప్ంది ఆమె. ఎవరికెంత పత్మో ఎవరు చేసికొనన్ది ఎంతో! ఎవరు ఎలాదారికి 
రావాలో! సరిజూడవలసినవాడు విషుణ్ వు కదా! తపేప్మునన్ది? తపేప్మునన్ది? అంటూ మరొకక్సారి 
నిటూట్ రిచ్ంది.  

కొదిద్కష్ణాల తరువాత మళీళ్ బిడడ్ను తేరిపారజూచింది ఆమె. దగగ్రకు తీసికొని 
కౌగలించుకొంది. విషుణ్ ని తలచుకొంటూ దుఃఖంలో మునిగిపోయింది. "పర్భూ! నీ అనుగర్హం 
మాపౖెన లేదా? నిజంగా లేదా పర్భూ!" అంటూ ఆ శించింది.  

"కుమారా! దికుక్లేనివారికి దేవుడే దికుక్! మనుషులను నిందించడం కనాన్ విషుణ్ వును 
ఆశర్యించడమే మంచిది! విషుణ్ వుని మనసారా తలచుకో! నీకు మంచి జరుగుతుంది. నా 
మాటనముమ్" అనన్ది. 

తలిల్మాటను అందుకొనాన్డు వుడు. అటూ ఇటూ చూడకుండా, ఏమీ చెపప్కుండా 
నడుచుకొంటూ వీధులలోనికి వచేచ్శాడు. వీధులను దాటుకొని అరణాయ్లను సమీపిసుత్ నాన్డు. 
గాయపడిన మనసుస్తో విషుణ్ దేవుని తలచుకొని వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్ నాన్డు. ఆ రోదనలో కనున్లు, 
ముకుక్లు కలసిపోయాయి. చినన్ చినన్ చేతులతో మరల మరల తుడుచుకొంటూ ఇంకా ఇంకా 
ఏడుసుత్ నాన్డు. ఏడుసూత్ నే ముందుకు నడుసుత్ నాన్డు.  

నారదునికి ఈ సంగతి గమనికకు వచిచ్ంది. వెంటనే అతడు వుని యదుట నిలిచాడు. 
వుడు నమసక్రించాడు. నారదుడు అశీరవ్దించాడు. తన దివయ్ హసాత్ నిన్ వుని శిరసుస్పౖెన 

ఉంచి మరీ ఆశీరవ్దించాడు.  
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అయిదేళళ్ బాలుడవు! ఆశచ్రయ్పరుసుత్ నాన్వు. అభిమాన ధనుడవు. అవమానానికి ఇంతగా 
ఊగిపోతునాన్వు కష్ యుని బిడడ్వనిపించావు. కాని ఒకక్టి అలోచించావా? చినన్పిలల్వాడవు. 
సమసత్ సుఖభోగాలనూ వదులుకొని ఇలా వసుత్ నాన్వు. ఈ అరణయ్వాసానికి తటుట్ కోగలవా? ఆట 
పాటాలలో తేలియాడవలసిన వయసుస్ నీది! ఎంత అవమానం జరిగితే మాతర్ం ఇలా వచేచ్సాత్ వా? 
అవమానాలను పటిట్ంచుకోవలసిన వయసేస్నా ఇది!  

పోని నీది వయసుస్ను మించిన మనసస్నుకొందాం! వయసుస్తో నిమితత్ం లేకుండా 
వివేకం నీలో వెలిగింది అనుకొందాం. అపుప్డయినా నీవెలా ఆలోచించాలి. ఎదో ఎపుప్డోచేసి 
ఉంటాం. దానిని ఇపుప్డిలా అనుభవిసుత్ నాన్ం అనుకోవాలి. ఈ లోకంలో చాలామంది అలాగే 
అనుకొంటునాన్రు, సరిపెటుట్ కొంటునాన్రు. సరుద్ కుపోతునాన్రు.  

అలాకాదు. ఇవనీన్కాదు. నేను మోకాష్నేన్ సాధించదలిచాను అంటావా. దానికోసం 
పర్యతిన్సుత్ నన్వారు ఎందరెందరో ఉనాన్రు. అలా ఉనన్వారిలో చాలా మంది ఇంతకూ తాము ఆ 
మోకాష్నిన్ పొందినదీ, లేనిది చెపప్లేకపోతునాన్రు.  

ఒక సూ ం చెబుతాను నీకు. మోకష్ం పొందడానికి భాగవతమారగ్ం అవసరం. భాగవత 
మారాగ్ న సాగుతునన్వాడు తనకనాన్ ఉనన్త సిథ్తిలో ఉనన్వాడిని చూచి సంతోషించాలి. తన 
సాత్యిలో ఉనన్వాడితో మౖె  చేయాలి. తన సాథ్ యికి రాలేకపోతునన్వాడిని చూచి జాలిపడాలి! 

నారదుని మాటలనీన్ వినన్ వుడిలా అనాన్డు. మీరు చెపిప్న మారగ్ం బాగునన్ది. 
ఉనన్టుట్ ండి నేనంత భాగవతుడిని కాలేను. నా మనసుస్ దెబబ్తినన్ది. గాయపడింది. ఆ 
పడినగాయం విషుణ్ సప్రశ్ను ఔషధంగా కోరుకుంటునన్ది. అంతవరకు చెపప్గలను.  

ఇంకా చెబుతాను. నాలో పటుట్ దల పెరిగింది. ఉనన్త సిథ్తిని సాధించి తీరాలనన్ కాంకష్ 
రగిలింది. తపోప్ ఒపోప్ ఆ కాంకష్ను విషుణ్ దేవుని ముందు ఉంచదలిచాను, మూడు లోకాలకనాన్ 
ఉనన్తమౖెనదీ ఎనన్టికీ చెదిరిపోనిది, అలాంటి సిథ్తి నా మనసుస్ కోరుతునన్ది. ఉనన్మాటా ఇది!  
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జరిగిన అవమానానికి పగబూని తోటివారితో పోరాడటంకనాన్ పటుట్ దలతో దౖెవానిన్ 
సాకాష్తక్రింపజేసికొని కావలసినదేదో అతడినుండి పొందడమే మంచిదనిపించింది.  

ఈ నా సిథ్తి ఏమిటో నాకు తెలియదు. నేను భకుత్ డనో కానో కూడ నాకు తెలియదు. 
మనుషులు నాకు లేకుండా చేసిన దానికోసం దేవుణిణ్ అడగడాని  పోతునన్వాడిని నేను. 
మనుషుయ్లెవవ్రూ ఊహించనటిట్  దివయ్సిథ్తిని దేవునినుండి పొందాలని అభిలషిసుత్ నన్వాడిని.  

మీరు మహాతుమ్లు. బర్హమ్మానస పు లు. బర్హమ్దేవుని తొడపౖెన సావదానంగా కూరొచ్ని 
ముదుద్  ముచచ్టలనీన్ పుషక్లంగా అనుభవించినవారు. అలాంటి మీరు ననాన్శీరవ్దించండి. 
నాకు మేలు జరుగుతుంది. ఇదే మీకు పర్దకిష్ణం చేసుత్ నాన్ను. మీరు నా విజయానిన్ 
ఆకాంకిష్ంచండి! మీరు కనబడటమంటే దేవుని చెంతకు చేరేటిట్  దారి కనబడటమే! నేను 
ధనుయ్డను. 

నారదుడు అబుబ్రపడాడ్ డు. అతని ఋజుతావ్నికి ముచచ్ట చెందాడు. "బాలకా! యమున 
ఒడుడ్ కు చేరుకో! అకక్డ మధువనమునన్ది, సాన్నపానాలకు యమున! తపసాస్ధనకు మధువనం! 

నీ పటుట్ దల దొడడ్ది. నీ సంకలప్ం గొపప్ది. వేదాధయ్యనాదులు చేయలేదనీ, ఉపపానా 
వౖెఖరులు తెలిసికొనలేదనీ నీవు బాధపడవలసిన పనిలేదు. ఏకాగర్త చెందిన నీ మనసేస్ నీకు 
దారి చూపగలదు. మనసుస్ను గమనించు. మనసుస్తో ఉచాచ్ స  నిశావ్సలను గమనించు! ఆ 
ఉచాచ్ స నిశావ్సల వెంట హృదయసుథ్ ని చేరుకో!  

అపుప్డు లోపలా, వెలుపలా అంతటా అతడే గోచరిసాత్డు. నినున్ కరుణిసాత్డు, 
పిలల్వాడివౖెనా గటిట్వాడివి. వెళిళ్రా! సాధన సాగించు. లకాష్య్నిన్ సాధించు! నీకిక శుభమవుతుంది.  

వుని అటు తపసుస్కు సాగనంపి, ఇటు ఉతాత్నపాదుని చేరుకొనాన్డు నారదుడు. 
ఖినున్డయి ఉనాన్డు ఉతాత్నపాదుడు. వుని తలచుకొని, తలచుకొని దుఃఖపడుతునాన్డు. 
నారదుడతణిణ్ సేదతీరమనాన్డు.  
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నారద మునీం ! ఈ నా సంకట పరిసిథ్తిని గమనించారుకదా! భారయ్ యెడల 
వాయ్మోహితుడనయి బిడడ్ను దుఃఖపెటిట్నవాడిని. అటూ, ఇటూ చెపప్లేక అతడిని అరణాయ్ల 
పాలుజేసినవాడిని. అరణాయ్లలో నా బిడడ్  ఏమయిపోతాడో ఏమో? మళీళ్ చూడగలననన్ నమమ్కం 
నాలో కలగడంలేదు. మునీం ! చికుక్కునన్ మనసుస్తో చికుక్లు కొనితెచుచ్కొంటునన్ ననున్ 
చూశారా!  

నారదుడిలా అనాన్డు: రాజా! చూడగా ఇందంతా వాసుదేవుని పర్ణాళికగా కనిపిసుత్ నన్ది. 
అతడు తలచుకోవాలేగాని మన అవలకష్ణాలను కూడ అవలీలగా సదివ్నియోగం చేయగలడు. 
వుడు భదర్ంగా ఉనాన్డు. తపసుస్లో ఉనాన్డు. విషుణ్  సాకాష్తాక్రానిన్ పొంది మరలి వసాత్డు. 

నీవు దుఃఖించవలసిన పనిలేదు. నీవు కూడ విషుణ్ ధాయ్నంలో నిలబడు! రాజయ్ పాలనపౖె శర్దధ్పెటుట్ . 
వివేకమనే దీపం వెలిగిందిపుడు. ఈ దీపానిన్ ఇలా వెలగనీ! నీకిలా ముందుదారి చూపనీ! 
ఉపకరణాలు ఒరుసుకొనన్పుప్డు అగిన్ రగులుతుంది. సనిన్వేశాలు ఒరుసుకొనన్పుప్డు వివేకం 
వెలుగుతుంది. ఈ వెలుగునిక నిలుపుకో! అంటూ నారదుడు బయలుదేరాడు. 

వుని తపసుస్ తీవర్ంగా సాగుతోంది. అనన్పానాల ఆవశయ్కత దానికదిగా తగిగ్పోతోంది. 
మొదటి నెలలో మూడు రోజుల కొకసారి కాసత్ంత వెలగపండు గుజుజ్  తీసుకునాన్డు. రెండవ నెలలో 
ఆరు రోజుల కొకసారి కాసిని ఎండుటాకులు సీవ్కరించాడు. మూడవ నెలలో తొమిమ్ది రోజుల 
కొకసారి కొదిద్పాటి నీటిని గి ఉనాన్డు. నాలుగవ నెలలో పర్ణాయామ పరాయణుడయి 
పనెన్ండు రోజులకొకసారి తగుమాతర్ంగా వాయుభకష్ణం చేశాడు. ఒంటికాలిపౖె, కర్మంగా 
ఒంటి లిపౖె నిలబడి తపసుస్ చేయసాగాడు. కదలని శిలగా గోచరించాడు.  

మనసుస్ ఇం యాలను సీవ్కరించింది. ఉచాచ్ స నిశావ్సల వెంట హృదయానిన్ 
సమీపించింది. హృదయసుథ్ నిలో కరిగిపోయింది. హృదయం విశవ్రూపుడయిన నారాయణునితో 
తాదాతమ్య్సిథ్తి చెందుతుంది. సకలసృషిట్తో అతనికి తాదాతమ్య్సిథ్తి వచిచ్ంది. 

భూమి ఒక పర్కక్కు ఒరిగింది. దిగగ్జాలు అటూ ఇటూ వతిత్గిలుల్ తునాన్యి. దికాప్లకుల 
సిథ్తి చితర్ంగా ఉంది. వుడు ఊపిరి తీసికొనన్పుప్డు మాతర్ం వారికి ఊపిరి ఆడుతోంది. 
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వుడు శావ్స నిలిపినపుప్డు, వారికి ఇక శావ్స అందడంలేదు. ఇలా సృషిట్  కదలికలు అతని 
కదలికలపౖెన ఆధారపడాడ్ యి. అతడినిబటిట్  సృషిట్  అనన్ సిథ్తి వచిచ్ంది. దేవతలు, ఋషులు 
నివెవ్రపోయారు. దేవదేవుని చేరి మొరబెటాట్ రు.  

దేవదేవుడు ముచచ్ట పడాడ్ డు. వునివౖెపుకు కదిలాడు. వుని కనుల ముందు 
మెదిలాడు. తన చేతిలోని శంఖువుతో వుని బుగగ్ను నిమిరాడు. దానితో దేవసిథ్తినుండి 
జీవసిథ్తికి వచాచ్డు వుడు. ఇంతవరకూ అనుభవించిన నారాయణ సిథ్తిని నోరార కీరి త్ంచాడు. 
ఆ అనుభూతిలోని గాఢతకు దేవదేవుడు సంతసించాడు. "ఎంతలో ఎంత దరశ్నానిన్ పొందాడీ 
వుడు!" అని మురిసిపోయాడు.  

బాలకా! నీ జీవనయాతర్ సాగిన తీరును గమనించాను. నీవు ఉదేద్శించిన లకాష్య్నిన్ నీకు 
అనుగర్హిసుత్ నాన్ను. మూడులోకాల కావల పర్ళయంలో కూడా చెదరని దివయ్పదం ఒకటి ఉనన్ది. 
ఆ దివయ్పదానిన్ నీ కనుగర్హిసుత్ నాన్ను. ఇకపౖెన అది వపదంగా పర్సిదిధ్ చెందుతుంది. సృషిట్  
మొతాత్నికీ వసిథ్తిని అందిసుత్ ంది.  

వా! నీవిక తలిల్దం లను చేరుకోవలసి ఉంది. తం కి అండగా నిలచి అతడినుండి 
రాజాయ్నిన్ అందుకోవలసి ఉంది. ఇరవౖె ఆరువేల సంవతస్రాలపాటు దివయ్ వౖెభవంతో 
రాజయ్పాలనచేసి, అపుప్డు వపదానికి చేరికొని శాశవ్తమూరి త్వౖె వెలుగొందవలసి ఉంది.  

జరగనునన్ కధలోని మరికొనిన్ అంశాలు చెబుతాను విను. మీ తం  పెదద్వాడౖె 
బాధయ్తలు నీకు అపప్జెపిప్ తాను అరణాయ్లకు వెళిళ్పోతాడు. మీ తముమ్డు, ఉతత్ముడు వేటకని 
వెళిళ్ యకుష్ని చేతిలో చనిపోతాడు. మీ పినతలిల్ సురుచి కుమారుని కొరకు దుఃఖిసూత్ , అరణాయ్లకు 
వెళిళ్ అకక్డ కారిచ్చుచ్లో పడి కాలిపోతుంది. మీ తలిల్ మాతర్ం నీకు తోడు నీడగా ఉంటూ, నీ సుఖ 
సంతోషాలలో తానూ పాలుపంచుకొంటుంది. నీవిక వెళిళ్రా! నీకు శుభమవుతుంది.  

నారాయణుని ఆశీసుస్లను అందుకొని వుడు రాజాయ్నికి బయలుదేరాడు. దేవదేవుని 
మాటలు అతనికి గురుత్ కు వసుత్ నాన్యి. అతని మనసుస్లో అసంతృపిత్ ఒకటి కలుగుతోంది. 
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విజయం వేరు, తృపిత్ వేరు. అతడు విజయానిన్ సాధించాడుగాని తృపిత్ని పొందలేదు అని 
తెలుసుకొనాన్డు.  

దేవదేవుని సాకాష్తాక్రం కోసం జనమ్ల తరబడి తపసుస్ చేసుత్ నన్వారునాన్రు. అలాంటిది 
ఆరు నెలలలోనే ఆ దివయ్దరశ్నం లభించింది. అంతటి సాకాష్తాక్రం లభించినపుప్డు మోకష్ సిథ్తిని 
పొందితే ఎంత బాగుండేది! కాని మనసుస్ విజయానిన్ ఆకాంకిష్ంచింది. గతకాలపుటాలోచనలను 
అది వదులుకోలేక పోయింది. కనుకనే ఇదీ అని అడగకపోయినా దేవదేవుడు అదే ఇచిచ్ 
పంపించాడు.  

పొందేంతవరకు బాగునన్దిగాని, ఇపుప్డలా అనిపించడం లేదు. తముమ్ణిణ్ గురించి బాధ 
కలుగుతోంది. పిన తలిల్ని గూరిచ్ జాలి కలుగుతోంది. వారిని గూరిచ్న వౖెర భావానిన్ ఇంతవరకూ 
విడువలేకపోయినందుకు మనసుస్ సిగుగ్  పడుతోంది. వుని మానసిక పరిణామం ఇలా ఉంది.  

ఉతాత్నపాదుడు తనవారందరితో కూడి వునికి ఎదురు వసుత్ నాన్డు. తన వారందరినీ 
ఒకక్సారిగా అలా చూచి వుడు కదిలిపోయాడు. అపురూపమయిన ఆ సావ్గత సతాక్రాలకు 
వుడు అబుబ్రపడాడ్ డు. వుడు తం  పాదాలకు నమసక్రించాడు. ఉతాత్నపాదుడు వుణిణ్  

కౌగలించుకొనాన్డు. పినతలిల్ సురుచి వుణిణ్ ఎతిత్ ముదాద్ డింది. తముమ్డు ఉతత్ముడు నిజంగా 
ఉతత్ముడయి వునికి ఒదిగిపోయాదు. తలిల్ సునీతి ఈ దృశాయ్లకు తనమ్యతావ్నిన్ చెందుతూ 
తనయుణిణ్  దీవించింది. లోకమంతా ఏకంగా కనబడుతోంది. జగతత్ంతా మమయంగా 
భాసిసోత్ ంది. వుడు అందరికి అయినవాడయయ్డు. విషుణ్ దేవుడు అవుననన్ వాడిని లోకసుథ్ లెవరు 
కాదంటారూ! అనన్టుల్ గా ఉంది ఆ దృశయ్ం. 

ఎదిగివసుత్ నన్ వుని చూచి పొంగిపోతునాన్డు ఉతాత్నపాదుడు. దేహంతో పాటు 
గుణసంపతిత్ కూడా ఎదుగుతూ వసుత్ నన్ ముచచ్ట అది! అందుకే ఆ తం కి అంత పారవశయ్ం! 
అందుకే, అనిన్విధాలా అతడు ఎదిగి వసుత్ నన్ందుకే! అతడందుకే ఎదురు చూసుత్ నాన్డు. 
వుని పటాట్ భిషికుత్ నిజేసి, పరమారధ్ దృషిట్తో అరణాయ్ల వెంట సాగిపోయాడు. ఉతాత్నపాదుడు 
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తనను మించిన వాడికి తన రాజాయ్నిన్ అపప్గించాననన్ సంతృపిత్ అతనిది! ఇక అతడు వెనుదిరిగి 
చూడలేదు. ఆ అవసరం అతనికి కనిపించలేదు.  

చకర్వరి త్ అయిన వుడు వివాహితుడు కూడ అయాయ్డు. శింశుమార పర్జాపతి కుమారె త్ 
"భర్మి" అతని మొదటి భారయ్. వాయుదేవుని కుమారె త్ "ఇలాదేవి" అతని రెండవ భారయ్. భర్మికి 
ఇదద్రు కుమారులు కలిగారు. కలుప్డు వతప్రుడు. ఇలాదేవికి ఒక కుమారుడు, ఒక కుమారె త్, 
ఉతక్ళుడు, మనోహర. ఇలా వుడు నిండయిన గృహసుథ్ నిగా నిలబడి వసుధౖెక కుటుంబ 
భావన కలిగి సరువ్లనూ తరుగని మాభిమానాలతో సాకుతూ, పాలించసాగాడు.  

వుని తముమ్డయిన ఉతత్ముడు వివాహమాడలేదు. ఒకనాడతడు వేటకని బయలుదేరి 
పోయాడు. హిమాలయ ంతంలో ఒక యకుష్డి చేత చంపబడాడ్ డు. ఆ వార త్ తెలిసి అతని తలిల్ 
సురుచి పటట్రాని ఆవేదన చెందింది. అరణాయ్లను పటిట్పోయింది. అచచ్ట కారిచ్చుచ్లో పడి 
కాలిపోయింది.  

ఈ సనిన్వేశాలను చూచి వుని చితత్ం చలించింది. అతనిలోని మమకారం 
పెలుల్ బికింది. తీవర్ రోషంతో హిమాలయ ంతానికి బయలుదేరి వెళాళ్డతను. అతనికి యకుష్ల 
అంతు చూడాలనిపించింది. అలకా పటాట్ ణం సమీపానికి చేరి, శంఖానిన్ తీవర్ంగా పూరించాడు. 
ఆ శంఖనాదానికి యకష్ వనితలు భయకంపితులయాయ్రు. యకుష్లు మాతర్ం నానావిధ 
ఆయుధాలతో వునిపౖెకి సుకువచాచ్రు.  

యుదధ్ం భీకరంగా సాగుతోంది. వుడొకక్డే, యకుష్లెందరో! అయినా యకుష్ల నుదుళుళ్ 
చిటుల్ తునాన్యి. వుడి తాకిడికి వాళుళ్ తటుట్ కోలేకపోతునాన్రు. సొమమ్సిలిల్ పడిపోతునాన్రు. 
అలా పడిపోతూనే అతని పరాకర్మానిన్ చూచి ఆశచ్రయ్ పడిపోతునాన్రు కూడా!  

ఇక ఇలా లాభంలేదని యుదధ్ంలోనికి తమ మాయలను పర్వేశపెటాట్ రు యకుష్లు. 
సింహాల గుంపులు, పులుల బృందాలు, ఏనుగుల మందలు అలా మీదకు వచేచ్సుత్ నాన్యి. 
అనిన్వౖెపుల నుంచి సముదర్ం అలాలేచి వచేచ్సుత్ నన్ది. రకాత్లు, మలమూ లు జలుల్ లయి 
ముంచి వేసుత్ నాన్యి. వునికి ఏమీ పాలుపోవడం లేదు.  
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ఇంతలో అలల్ంత దూరాన ఉనన్ మునులు ఈ సిథ్తిని గమనించారు. "మనూ, మనూ!" 
అని మం నిన్ సమ్రించారు. "నాయనా! విశావ్నిన్ విషుణ్ వుగా చూసిన వాడివి నీవు! విషుణ్ వుకనన్ 
వేరులేదని తెలిసినవాడివి. ఒకక్సారి విషుణ్ వును చూడు. ఇక ఈ మాయలుండావు. నీ నామ 
రూపాలలో కూడ విషుణ్ వునే చూడు అపుప్డు నీ రూపాన ఉండి యుదధ్ం చేసుత్ నన్ది కూడా 
విషుణ్ వేనని తెలుసుత్ ంది." అని ఉదోబ్దించారు. ఆ ఉదోబ్ధను అందుకొనాన్డు వుడు. ఇక 
విషుణ్ వును సమ్రించాడు. ఇక మాయలు లేవు. యకుష్లు మిగిలారు.  

మళీళ్ యుదద్ం సాగుతోంది. యకుష్ల తలలు తెగిపడుతునాన్యి. యకుష్ల రక త్ం 
జలుల్ లయి కురుసోత్ ంది. చెవులు, ముకుక్లు, గుటట్లు, గుటట్లు! యకుష్లకు ఏమీ పాలుపోవడం 
లేదు.  

ఇంతలో సావ్యంభువ మనువు గోచరించాడు వుడు అతనికి శిరసుస్ వంచి 
నమసక్రించాడు. మనువు ఇలా అనాన్డు: నాయనా! నీవు మను వంశంవాడివి. ఈ రోషం నీకు 
తగదు. ఈ యుదాధ్ నిన్ ఇక విరమించు, ఈ నా మాట మనిన్ంచు! 

నీ తముమ్ణిణ్ చంపించవాడు ఒక యకుష్డు అందుకు నీవు ఇందరు యకుష్లను 
చంపుతునాన్వు. పోనీ, ఇలా చంపడం వలన పోయిన నీ తముమ్డు తిరిగివసాత్డా? ఒకక్సారి 
ఆలోచించు! 

ఒకక్ తముమ్ణిణ్ కోలోప్యి, మంకారం రగిలించిన రోషావేశంతో ఇంత మందిని 
నరికివేసుత్ నాన్వు. మరి ఈ యకుష్లు ఇంతమందిని కోలోప్తునాన్రు. వారు నీ మీదకు రాకుండా 
ఎలా ఉండగలరు! ఇది కూడ అలోచించు!  

మమకార పాశాలనుండి ఈ వలకు వచిచ్ ఒకక్సారి గతానిన్ సమ్రించు! చినన్నాడు, 
అయిదేళళ్ వయసుస్న నీవు చేసిన తపసుస్ను గూరిచ్ ఆలోచించు! అపుప్డు నీ తపసుస్ ఎలా 
సాగింది? విషుణ్ వు కానిది ఈ విశవ్ంలో ఏదయినా ఉనన్దని నీకనిపించిందా? అలా కనిపించిందా! 
నీవు విశవ్ంతో తాదాతమ్య్ం చెందావు గురుత్ ందా? విశవ్రూపుడయిన విషుణ్ వుతో తాదాతమ్య్ంచెందావు 
గురుత్ ందా! నీ కదలిక విశావ్నికి కదలికగా, నీ శావ్స విశావ్నికి శావ్సగా సాగింది, నడిచింది, అవునా!  
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ఒకక్సారి ఆ దివయ్ సిథ్తిని సమ్రించు! కర త్వయ్ం నీకే బోధపడుతుంది. నీ తముమ్డు 
మరణించడానికి యకుష్డొక నిమితత్మా డని నీకే తెలిసివసుత్ ంది.  

వుడు అనుభూతి లోకాలలోనికి పర్వేశిసుత్ నాన్డు. మనువు అందించిన సమ్ృతితో గత 
వౖెభవానిన్ అందుకొంటునాన్డు. తముమ్డు ఇలా యకుష్ని వాతపడి మరణిసాత్ డని దేవదేవుడు 
చెపిప్న వాకాయ్నిన్ సుఫ్రణకు తెచుచ్కొంటునాన్డు.  

మనువు సంతసించాడు: "నాయనా! కుబేరుని ఆశీసుస్లు కూడా అందుకో!" అని చెపిప్ 
నిష మించాడు. మనువటు వెళళ్గనే కుబేరుడు వుని కనుల ముందు నిలిచాడు. వుడు 
కుబేరునికి నమసక్రించాడు.  

తాతగారి రణతో రోషానిన్ విడిచిపుచాచ్వు నీవు. వుడా, నినున్ చూసుత్ ంటే నాకు 
సంతోషంగా ఉంది. సవ్యంగా అభినందించాలని ఇలా వచాచ్ను. జరుగవలసినదేదో జరిగింది. నీ 
తముమ్డు మరణించడానికి ఈ యకుష్డు నిమితత్మా డు. ఈ యకుష్లు ఇందరు తెగిపడటానికి 
నీవూ నిమితత్మా డవు. కనుక చింతింపవలసిన పనిలేదు. అందివసుత్ నన్ అంతరాయ్మి 
అనుభవంలో ఇక ముందుకు సాగు! అంటూ కుబేరుడు వుని సాగనంపాడు.  

వుని పరిపాలన ఒక మహతత్రమౖెన అరచ్నా విశేషంగా సాగుతునన్ది. పర్జలందరనూ 
పరమాతమ్ సవ్రూపులుగా దరిశ్సూత్ , సేవిసుత్ నాన్డు వుడు. పరిపాలన పవితర్మయిన పూజా 
కారయ్కర్మంగా రూపొందింది. అంతా విషుణ్ మయం! మమయం! అనుభూతిమయం, 
ఆనందమయం!  

కాలం జరిగినటుల్ లేదు. కాని జరిగిపోయింది. వేల సంవతస్రాలు జరిగిపోయింది. ఇంతలో 
వునికి పిలుపు వచిచ్ంది. ఇంటి ముంగిట విమానమొకటి ఆగింది, విషుణ్ ని అనుచరులిదద్రు 
వుని ఆహావ్నిసూత్  నిలబడి ఉనాన్రు. వుడు విమానమెకాక్డు. 'మా తలిల్ ఎకక్డ ఉనన్ది?' 

అనన్టుల్  చూశాడు. 'ఇదిగో ఇకక్డ మీ ముందు ఉనన్ది.' అనన్టుల్  చూపారు విషుణ్ దూతలు. తలిల్ 
బిడడ్ను చూచి ముచచ్ట పడింది. వుడు తలిల్ని చూచి ఆనందపడాడ్ డు.  
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విమానం కదిలింది. పౖెకి లేచింది. గర్హ మండలాలను దాటింది. మూడు లోకాలనూ 
దాటింది. ఆ పౖెనునన్ హరి పదానికి చేరుకొంది.  

వుడకక్డ సిథ్రపడాడ్ డు. అతడకక్డ సిథ్రపడటంతో ఈ సృషిట్ కి కూడ ఒక 
సిథ్రతవ్మొచిచ్ంది. వుడునన్చోట వపదమయింది. వుని గాధ భాగవత గాథగా 
రూపొందింది. తరతరాల పర్జలను తరింపజేసూత్  వసుత్ నన్ది. 
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ల్దుని పరమ మ 
విషుణ్ దేవుని చేతిలో హిరణాయ్కుష్డు హతుడయాయ్డు. ఆ వార త్ తెలిసి హిరణయ్ కశిపుడు 

ఉ డయాయ్డు. రోషావేశాలతో ఊగిపోయాడు. రాకష్సులందరినీ రావించాడు. వారిని రెచచ్కొటాట్ డు. 
సృషిట్లోని మంచినంతా కొలల్గొటట్మనాన్డు. మంచిని కొలల్గొడితే విషుణ్ వు కలగజేసికొంటాడు. ఆ 
కలుగజేసికొంటునన్ కష్ణాలలో అతణిణ్ మనం మటుట్ పెటట్వచుచ్. ఇది అతడి పర్ణాళిక!  

రెచిచ్న రాకష్సులు అనిన్ దికుక్లకూ దూసుకుపోతునాన్రు. నగరాలు, పటట్ణాలు, పలెల్లు, 
కేష్ లు, పాకలు, ఆశర్మాలు దగధ్ం చేసికొంటూ వెళిళ్పోతునాన్రు. గుడులు, గోపురాలు, కోనేళుళ్, 
కారాలు, చలివేం లు, పరణ్శాలలు కూల సుకొంటూ వెళిళ్పోతునాన్రు. గో, హమ్ణులను 

హింసిసూత్ , వేదమారాగ్ లను కాలరాసుత్ నాన్రు, భూమి అలల్కలోల్ లమయిపోతునన్ది. సవ్రగ్ం చెలాల్  
చెదరవుతునన్ది. మానవులు హాహాకారాలు చేసుత్ నాన్రు. దేవతలు భయసుథ్ లయి అడవులవెంట 
పరుగులెతుత్ తునాన్రు.  

అటు రాకష్సులను అలా అనిన్వౖెపులకూ పంపి, ఇటు తముమ్ని శరీరానికి ఉతత్ర యలు 
నిరవ్హించాడు హిరణయ్కశిపుడు. అతని శరీరానికి తోడుగా భూమి మొతత్ం దగధ్మవుతోందా 
అనన్ంత సిథ్తిని సృషిట్ ంచాడు.  

అటుపౖెన దుఃఖిసుత్ నన్ బంధువులను చేరుకొనాన్డు. గరభ్శోకమనుభవిసుత్ నన్ తలిల్ని 
చూచాడు. వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్ నన్ తముమ్ని భారయ్లను చూచాడు. వారితో తికలిపి రోదిసుత్ నన్ 
బంధువరాగ్ నిన్ చూచాడు. వారిని ఓదారచ్డం అవసరం అనిపించిందతనికి. 

తలిల్ని అనునయిసూత్  ఇలా అనాన్డు: అమామ్! దుఃఖపడకు. నామాట విను! వేసవికాలం 
వసుత్ ంది. చలివేం లు పెడతారు. దాహారుత్ లయిన జనులు గుంపులు గుంపులుగా ఆ 
చలివేం ల దగగ్రకు చేరుతారు. దాహం తీరుచ్కొంటునన్ ఆకాసేపూ ఒకరినొకరు 
పలకరించుకొంటారు. అంతలోనే చుటట్రికాలను కలుపుకొని ఆతీమ్యంగా 
ముచచ్టలాడుకొంటారు. ఇంతలో దాహం తీరుతుంది. ఎవరి దారిన వారు వెళిళ్పోతారు. అమామ్! 
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ఈ భూమి ఆ చలివేందర్ం లాంటిది. మనమందరం అలా కలుసుకొంటునన్ వాళళ్ం. ఉనన్పుప్డు 
ఆనందించడంలో తపుప్లేదు. ఊరికే ఉచుచ్లు బిగించుకొని ఇలా దుఃఖపడకూడదు.  

నిజానికి ఇదంతా అంతరాయ్మి లీల! ఈ దేహాలు అతడినుండి వయ్క త్మవుతునాన్యి. మళీళ్ 
అతడిలోనికి కలసిపోతునాన్యి. ఆ వచిచ్పోయే లోపుల ఒకరికొకరు ఇచిచ్పోతునన్వే ఈ ముదుద్  
ముచచ్టుల్ !  

ఆ మాటలకు తలిల్ కొంత కుదుట పడిందని అతడు గమనించాడు. తముమ్ని భారయ్లు 
మాతర్ం ఇంకా దుఃఖపడుతూనే ఉనాన్రు. తీవర్ంగా దుఃఖపడుతునాన్రు.  

హిరణయ్కశిపుడు మరదళళ్వౖెపుకు తిరిగాడు. మీకొక కధ చెబుతాను. ఒకానొకపుప్డు 
సుయజుఞ్డనే రాజు ఉండేవాడు. అతడు శ వుల చేతిలో చనిపోయాడు. అతని రెండు చేతులు 
తెగి అటూ, ఇటూ పడాడ్ యి. మధయ్లో మొండెం పడి ఉంది. 

రాజు మణించాడనన్ వార త్ తెలిసి రాణులందరూ అకక్డకు చేరుకొనాన్రు. దుఃఖంతో 
గొంతెతిత్ ఏడవసాగారు. కాలం గడుసుత్ నన్దిగాని వారి దుఃఖం ఆగడం లేదు. ఇక లాభం లేదని 
యముడు ఒక బాలుడి వేషంలో అకక్డకు వచాచ్డు.  

వారి చెంతకు చేరి ఇలా అనాన్డు: రాజు ఇంకా ఇకక్డ ఉనాన్డంటారా? ఇకక్డ ఉనన్ది 
రాజా, రాజు దేహమా? ఒకక్సారి అలోచించండి! రాజులేడు వెళిళ్పోయాడు ఎపుప్డో వెళిళ్పోయాడు. 
ఎపుప్డు వెళిళ్ పోయాడో మీకు తెలియదు. కనీసం ఆ వెళిళ్పోతునన్పుప్డు మీకు తెలిసి ఉంటే, ఆ 
కాసేపూ మీరు దుఃఖించగలిగి ఉంటే కొంత బాగుండేది. అది ఎలాగూ జరగలేదు. ఇపుప్డు ఈ 
దేహందగగ్ర కూరొచ్ని ఎంత ఏడిసేత్ ఏం లాభం ? 

పోనీ మీరు చేసుత్ నన్ రోదనలు ఆ రాజుకు వినబడుతునాన్యంటారా? ఆ అవకాశం లేదు. 
అతడు గాలిలో గాలిగా ఉనాన్డు. మీ రోదనలు వినలేడు.  

పోనీ ఇంకొంతసేపు ఏడిసేత్ అతడు తిరిగి వసాత్ డంటారా? రాడని మీకు తెలుసుకదా! మరి 
ఈ ఏడవడంలో అరథ్మేమిటి?  
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బాలుడుగా మాటాల్ డుతునన్ ఆ యముని మాటలు ఆ రాణులమీద పనిచేశాయి. వాళుళ్ 
దుఃఖించడం మానారు. రాజు శరీరానికి ఉతత్ర యలు జరిపించారు.  

ఇలా చెపిప్ హిరణయ్కశిపుడు తముమ్ని భారయ్లవౖెపు చూచాడు. వాళుళ్ తేరుకొంటునన్టుల్  
గమనించాడు. ఇక అకక్డి నుండి తాను కదిలాడు.  

తలిల్నీ, మరదళళ్నూ ఓదారిచ్ వచాచ్డుగాని తన మనసుస్ మాతర్ం 
ఊరుకోబెటట్లేకపోతునాన్డతను.  మనసుస్ తముమ్ని గురించి అలోచిసోత్ ంది. తముమ్డు 
మృతుడయాయ్డని ఆలోచిసుత్ ంది. తాను మృతి చెందకూడదని కూడ ఆలోచిసోత్ ంది. ఆ ఆలోచన 
మధనంగా మారింది. ఆ మధనం తపసుస్కు దారితీసింది.  

అరణాయ్లను చేరి తపసుస్ను రంభించాడు హిరణయ్కశిపుడు. బర్హమ్నుదేద్శించి 
తపసుస్ను చేసుత్ నాన్డు. ఈ శరీరానిన్ ఇచిచ్ంది అతను. దీనిన్ దెబబ్తినకుండా చూడగలిగినవాడు 
కూడా అతనే! అని అనిపించిందతనికి.  

తపసుస్ తీవర్ంగా సాగుతోంది. అతనిచుటూట్  పుటట్లు పెరిగాయి. పుటట్లకు చుటూట్  చెటుల్  
ఎదిగాయి. అతని శరీరానిన్ కండచీమలు పటిట్  పీకుతునాన్యి. శరీరం చీలి ఖండఖండాలుగా 
కనబడుతునన్ది. తపసుస్ భయంకరంగా సాగుతునన్ది.  

ఆ తపసుస్కు బర్హమ్దేవుడాశచ్రయ్పడాడ్ డు. హుటాహుటిని హిరణయ్కశిపునికి సాకాష్తక్రించాడు. 
శిథిలమవుతునన్ అతని శరీరంపౖెన తన కమండలంలోని జలాలను జలాల్ డు. దానితో 
హిరణయ్కశిపునికి పూరవ్పురూపు వచిచ్ంది. తపసుస్వలల్ అందివచిచ్న శోభ అందుకు తోడయియ్ంది. 
అతడు వెలుగుతునాన్డు. అలా వెలుగుతూ బర్హమ్దేవుని అనేక విధాల కీరి త్సుత్ నాన్డు.  

ఆ కీర త్నకు ముచచ్టపడి వరమడగమనాన్డు బర్హమ్దేవుడు. హిరణయ్కశిపుడు ఇలా 
అడిగాడు: పంచభూతములందుగాని, దికుక్లందుగాని, రేయింబవళళ్యందుగాని మృతుయ్వు 
లేకుండా నాకు వరం పర్సాదించు! మొసళుళ్, రాకష్సులు, మృగాలు, సరాప్లు, దేవతలు, 
మానవులు మొదలయిన జంతువులతో కలహమేరప్డినపుప్డు కూడా నాకు 
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మృతుయ్వుండకూడదు. సమసత్మౖెన శసాసాలలో ఏ ఒకక్టీ కూడా నాకు మృతుయ్వును 
కలిగించకూడదు.  

బర్హమ్దేవుడు అతడడిగిన దానికి సమమ్తించాడు. హిరణయ్కశిపుడు ఇంకా ఇలా అడిగాడు: 
దేవా! నా సౌరయ్మునకు ఎదురుండరాదు. లోకపాలకులుకూడా నాకు ఒదిగిపోవాలి. మూడు 
లోకాలను కూడ నేను జయించగలగాలి! 

బర్హమ్దేవుడు అందుకు కూడా సమమ్తిసూత్  ఇలా అనాన్డు: నాయనా భయంకరమౖెన నీ 
తపసుస్కు మెచిచ్, నీ వడిగినవనీన్ ఇసుత్ నాన్ను. ఈ బలానికితోడుగా బుదిధ్బలానిన్ కూడ నీవు 
సంపాదించు! కారాయ్చరణలో నెపౖుణాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచు! పెదద్  మనసుస్తో సకల లోకాలకూ హితానిన్ 
కోరు!  

ఇలా అని బర్హమ్దేవుడు తన దారిని తాను వెళాళ్డు. అనీన్వినన్ హిరణయ్కశిపుడు తన 
దారిలో తాను మిగిలాడు. అతనికి బర్హమ్ ఇచిచ్న వరాలు గురుత్ నాన్యి గాని, బర్హమ్ చెపిప్న 
మాటలు గురుత్ లేవు. అసలా మాటలను అతడంతగా పటిట్ంచుకోలేదు.  

హిరణయ్కశిపునికి ధౖెరయ్ం పెరిగింది. మదం హెచిచ్ంది. ఇక అతడు విషుణ్ వుపౖెన తన 
వౖెరానిన్ పర్కటించాడు. మితిమీరిన గరవ్ంతో సృషిట్  వూయ్హాలను చెలాల్  చెదురు చేయసాగాడు. 
దికాప్లకులను లొంగదీసుకొనాన్డు. గంధరువ్లను హడలగొటాట్ డు. దేవతలను తరిమిగొటాట్ డు. 
గర్హగతులను అజాఞ్ పించసాగాడు. లోకాలనిన్ంటినీ ఆకర్మిసుత్ నాన్డు. సవ్రగ్ం అతడి వశమౖెంది. 
ఇందర్భవనం అతడి ందకు వచిచ్ంది. సమసత్లోకాలూ తలల్డిలుల్ తునాన్యి.  

దేవతలు, ఋషులు విషుణ్ దేవుని చేరారు. హిరణయ్కశిపుని గూరిచ్ మొరబెటుట్ కొనాన్రు. 
దేవదేవుడు ఇలా అనాన్డు: వరములిచిచ్నవాడు బర్హమ్దేవుడు. అవసరమునన్ంతవరకు 
మనముకూడ ఆ వరాలను గౌరవించాలి. అటుపౖెన ఎలాగూ కలుగజేసుకుంటాను. అతడి 
కొడు న పర్హాల్ దుడే అందుకు కావలసిన దారిని తెచిచ్పెడతాడు. 
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దేవతులు, సంతసించారు. పర్హాల్ దుడు కారణజనుమ్డని గర్హించారు. హిరణయ్కశిపుడు 
తపసుస్లో ఉండగా దేవతలు అతని రాజయ్ంపౖెన దండెతాత్రు. ఇం డు సవ్యంగా హిరణయ్కశిపుని 
భారయ్ను చెరబటాట్ డు. నారదుడు ఇం ణిణ్ వారించాడు. ఈమే గరాభ్న ఒక భాగవతతప్రుడు 
ఉనాన్డు. హిరణయ్కశిపునికి బదులుచెపప్గలిగిన దివాయ్ంశ ఇతడు. ఈమెను నాకపప్గించు అంటూ 
ఆమెను తన ఆశర్మానికి తీసుకువెళాళ్డు. ఆమె అచచ్ట సేదతీరింది. మనసుస్పెటిట్  నారదుని 
సేవించుకొంది. నారదుడామెకు దివయ్బోధను అందిసూత్  ఉండేవాడు. ఆ బోధను ఆమెకనాన్, ఆమె 
గరాభ్న ఉనన్ పసికందు బాగా అందుకొనేవాడు. కర్మంగా ఆమెను నిమితత్ంగా చేసి, ఆ 
పసికందుకు సృషిట్  తతావ్నన్ంతటినీ ఉపదేశించసాగాడు నారదుడు. ఈ విధంగా హిరణయ్కశిపుని 
తపసుస్ పూర త్యేయ్నాటికి అతనికి బదులుచెపప్గలిగిన కుమారుడు కూడ సిదధ్మయాయ్డు. విషుణ్ ని 
లీల ఇది! దేవతలు, ఋషులు ఈ లీలనంతటినీ, ఈ గాథనంతటినీ ఒకక్సారిగా సమ్రించుకొని, 
దేవదేవునికి నమసక్రించి తృపిత్గా తమ పనులవెంట సాగిపోయారు.  

పర్హాల్ దుడు లలిత మరాయ్దుడు. మరాయ్ద అంటే హదుద్ . అతడు హదుద్ లను 
అతికర్మించడు. అలాగని అతికర్మించనటుల్ గా మనకు తెలియనీయడు. లలితమౖెన 
కర్మశికష్ణమతడిది. మధురమౖెన మరాయ్దసిథ్తి అతడిది.  

పర్హాల్ దునికి ఈ విశవ్ం విషుణ్ సవ్రూపం. దినచరయ్ సమసత్ం అతనికొక దౖెవారాధనం.  

పానీయంబులు వుచున్ గుడుచుచున్ భాషింపుచున్ హాసలీ 
లా ని దులు సేయుచున్ దిరుగుచున్ లకిష్ంపుచున్ సంతత 

 నారాయణ పాదపదమ్యుగళీ చింతామృతా సావ్ద సం  
ధానుండౖె మఱచెన్ సురారి సుతున్ డేత  దివ్శవ్మున్ భూవరా!  

పర్హాల్ దుడు ఇలా సరవ్కాల సరావ్వసథ్ల యందు అనిన్టా అంతటా ఈ విధమౖెన 
ఆనందానుభూతిలో ఇలా మునిగి తేలుతునాన్డు.  
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హిరణయ్కశిపునికి ఈ సిథ్తి నచచ్లేదు. తన కొడుకు మెతత్గా, మెతకగా ఉండకూడదు. 
చురుకుగా, కరుకుగా ఉండాలి. కావలసినది సతవ్గుణ సంపనన్తకాదు. రజసుస్, తామసుస్ల 
కలయిక. అపుప్డే అతడు రాకష్సుడు కాగలడు. తన వారసతావ్నిన్ అంది పుచుచ్కొనగలడు.  

అతడికి పర్హాల్ దుణిణ్ చదివించాలనిపించింది. శు చారుయ్ని కుమారులను పిలిపించి, 
"ఇతడిని చదివించండి" అని వారికి అపప్జెపాప్డు. మనను గురించీ, మన పర్తాపానిన్ గురించీ, 
మన పరిపాలనా సామరాధ్ య్నిన్ గురించి వీడికి ఏమీ తెలిసినటుల్  లేదు. మీరు మాకు 
కావలసినవారు. మా బిడడ్ను మాకు తగినటుల్ గా తీరిచ్దిదిద్  పెటట్ండి. అని వారిని కోరాడు. 
అంతకంటేనా! అని వారా బిడడ్ను తీసుకొని పోయారు.  

సమ వయసుక్లైన పిలల్లతో కూడి చదువు సంధయ్లు సాగిసుత్ నాన్డు పర్హాల్ దుడు. 
గురువులు చెపిప్నది చెపిప్నటుల్ గా చదువుతునాన్డు. అవుననడంగాని, కాదనండంగాని అతడు 
చేయడం లేదు. అనిన్ విదయ్లూ ఆ విషుణ్ దేవునిలో అంతరాభ్గాలే సుమా! అనన్టుల్ గా ఆ 
అనుభూతిలోనుండి చదువుతునాన్డు.  

కొనాన్ళళ్కు హిరణయ్కశిపునికి కొడుకు చదువుమాట గురుత్ కు వచిచ్ంది. గురువులేమి 
చెబుతునాన్రో, వీడేమి చదువుతునాన్డో ఒకసారి గమనించి చూడటం మంచిదనిపించింది.  

తన నివాస భవనంలో వి ంతిగా కూరొచ్ని గురువులకు కబురుపెటాట్ డు హిరణయ్కశిపుడు. 
పర్హాల్ దునితో సహా అకక్డకు చేరుకొనాన్రు గురువులు. 

కుమారుని చూచి ముచచ్టపడుతూ ఇలా అనాన్డు హిరణయ్కశిపుడు: నాయనా! 
ఎదిగివతునన్ తమ బిడడ్ల మాటలను మరల మరల  వినాలని కోరుకొంటారు తలిల్దం లు. ఆ 
బిడడ్ల మాటాలతో పడిన శర్మలు మరచిపోయి సేదతీరుతారు. ఏదీ ఇలారా! తొడపౖె కూరొచ్ని 
ఇంతవరకు నీవు నేరుచ్కొనన్ దానిలో నీకు బాగా వచిచ్నదేదో దానిని గూరిచ్ కాసత్ చెపుప్.  

పర్హాల్ దుడు విన డయి ఇలా అనాన్డు: తం ! రాకష్సరాజా! దేహధారులైనవారు 
తెలియక దేహాలకు పరిమితమవుతునాన్రు. నేనువేరు, మిగిలినవారు వేరు అనన్ ంతికి 
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లోనవుతునాన్రు. అలాగాక, ఇందరుగా గోచరిసుత్ నన్ది ఆ విషుణ్ వేనని తెలిసి, ఈ విశవ్మంతా ఆ 
విషుణ్ దేవుని వౖెభవమేనని ఎరిగి, అతడియందు మనసుస్ కరుగుతుండగా జీవన యాతర్ను 
గడుపుచునన్వాడు ధనుయ్డు.  

హిరణయ్కశిపుడు ఒకక్సారిగా గతుకుక్మనాన్డు. చినన్పిలల్లు ఏమిచెబితే తిరిగి అదే 
చెబుతుంటారు. ఇతనికి ఇవనీన్ చెపిప్న వారెవరు? బాలకా! నాకాశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఈ బుదిధ్ నీకే 
పుటిట్ందా, లేక ఎవరెనౖా నీకు పుటిట్ంచారా? లేక నీ గురువులే పర్తేయ్కంగా నినున్ కూరోచ్పెటిట్  
నీకివనీన్ చెబుతునాన్రా? నీకు తెలియదా, విషుణ్ దేవుడు మనకు పరమ శ వు. నీ పినతం ని 
చంపినవాడు.  

ఎవరిని ఎలా జయించాలో చూడాలి. ఎవరిని ఎలా బాధించగలమో అలోచించాలి. ఎవరిని 
ఎలా నాశనం చేయవచోచ్ యోచించాలి. అంతేగాని వారూ, వీరూ ఎవరూలేరు. అంతా 
విషుణ్ వేనంటూ ఇలా చతికిలబడి కూరోచ్కూడదు.  

తం  మాటలని విని గురువులవౖెపునకు తిరిగి ఇలా అనాన్డు పర్హాల్ దుడు: మాయవలన 
లేనిది ఉనన్టుల్  కనబడుతునన్ది. నిజానికి ఇందరులేరు. ఉనన్ది ఒకక్డే: అతడే విషుణ్ వు. 
అతడియందు సమరప్ణ చెందినవాడికి ఈ ఏకతవ్ం తపప్క బోధ పడుతుంది. 

అందరిలోనూ "నేను"గా ఉనాన్డతను. వేరుగాలేడు. వారూ, వీరుగా లేడు. ఇనిన్ నేనులు 
నేనయిన నేనుగా ఉనాన్డు. అనుభవించి చూడండి!  

గురుమూరుత్ లారా! ఎవరు ఎంతగా చెపిప్నా నాకు మాతర్ం బేధభావం గోచరించడంలేదు. 
ఈ విశవ్రూపమే నాకు విషుణ్ రూపమవుతునన్ది. నా మనసుస్ అతనియందు కరిగిపోతునన్ది. 
అయసాక్ంతం  చేత పర్భావితం అవుతునన్ ఇనుములా నేను అనుకష్ణం విషుణ్ దేవుని చేత 
పర్భావితమవుతునాన్ను. నాకిది ఒక దౖెవయోగంగా గోచరిసూత్  ఉనన్ది.  

గురుమూరుత్ లారా! ఉనన్ సిథ్తి ఇది! మీరు ఇక ఎంతగా చెపిప్నా నా మనసుస్నకు భేద 
భావమనన్ది అంటదు. అనుభవిసుత్ నన్ ఏకతావ్నిన్ వదిలి, బహుతవ్ంలోనికి నేనికరాలేను. 
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గురువులు ఉ లయాయ్రు. రోషపడాడ్ రు. అయిదేళళ్ వయసుస్నీది, వేలెడంత లేవు. మాకు 
మహావాకాయ్లు చెబుతునాన్వా? చెపిప్న పాఠాలను మాతర్ం చెపప్వు. తం నికక్డ కూరోచ్బెటిట్  
శ వును పొగుడుతునాన్వా? మీ తం ముందు మాకు తలవొంపులు తెచాచ్వు.  

వీడు రాజుకు పు డుకాడు శ వు. వీడినిక బర్తిమాలి లాభంలేదు. దండించి దారిన 
పెటట్వలసిందే! మాకొక అవకాశమివువ్ అని అతడిని పటుట్ కొనిపోయారు.  

దరామ్రధ్ కామాలను గూరిచ్ రాకష్స పదధ్తిలో అతనికి నూరిపోశారు. రాకష్స పదధ్తికి 
కావలసిన శాసాలలో అతడిని రాపిడి పెటాట్ రు. ఇక పరవాలేదనుకొని అతడిని తీసుకొని 
రాజుచెంతకు బయలుదేరారు.  

దారిలో ఇలా అనాన్రు: బాలకా, జాగర్తత్! చెపిప్ంది చెపుప్, పిప్ చెపప్కు, మపిప్ంది జెపుప్, 
మాధవుని సంగతి ఎతత్కు.  

మధయ్లో అతణిణ్ తలిల్చెంతకు తీసుకువెళాళ్రు తలిల్ బిడడ్ను ముచచ్టాగా అలంకరించింది. 
తలిల్ చెంతనుండి తం  చెంతకు నడుసుత్ నాన్డు తనయుడు. అడుగడునా అనుభూతి 
చెందుతునాన్డు. తన సమ్రణలో తానునాన్డు. తనమ్యతవ్ంలో ఉనాన్డు.  

తం  కొడుకును చేరదీశాడు. నాయనా! చకక్గా చదువుతునాన్వా? నీ తోటి పిలల్లు 
చూడు. ఎంత బాగా చదువుతునాన్రో! చిలకలాల్  చెబుతునాన్  వాళుళ్. మరి నువూవ్ చెపాప్లి అలా! 
ఏది ఒక పదాయ్నిన్ చెపిప్, అరథ్ తాతప్రాయ్లను వివరించు. 

పర్హాల్ దుడు విన డయి ఇలా అనాన్డు.  

చదివింతిరి నను గురువులు. 
సదివితి ధరామ్రధ్ ముఖర శాసత్ర్ంబులు, నేన్ 
జదివినవి గలవు పెకుక్లు 
చదువులలో మరమ్మెలల్న్ జదివితిన్ దం ! 
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తం ! మనసా, వాచా, కరమ్ణా అంతరాయ్మి అయిన విషుణ్ దేవుని సేవించినవాడు  
ధనుయ్డు. ఈ సృషిట్ కి అరథ్మూ, పరమారథ్మూకూడనతడే! విషుణ్ దేవుని సేవించనినాడు జీవితాలకిక 
అరధ్ంలేదు. ఈ మన జనమ్లకిక సారధ్కతలేదు.  

కమలాకుష్ నరిచ్ంచు కరములు కరములు నాధు వరిణ్ంచు జిహవ్ జిహవ్. 
సురరకష్కుకునిన్  జూచు చూడుక్లు చూడుక్లు శేషశాయికి కుక్ శిరము శిరము. 
 
విషుణ్ నాకరిష్ంచు వీనులు వీనులు మధువౖెరిన్ దవిలిన మనము మనము.  
భగవంతు వలగొను పదములు పదములు పురుషోతత్ముని మీది బుదిధ్ బుదిధ్ . 
 
దేవదేవునిన్ జితించు దినము దినము. 
చకర్హసుత్ నిన్ బర్కటించు చదువు చదువు. 
కుంభినీధవున్ జెపెప్డి గురున్ డు గురున్ డు. 
దం ! హరిన్ జేరు మని యెడ తం  తం .  

పర్హాల్ దుడు ఇలా అనేసరికి ఆ తం  ఇక తటుట్ కోలేకపోయాడు. ఏమిటిది అని 
గురువులపౖెన విరుచుకు పడాడ్ డు. గురువులు చెపాప్రు: నీ పాదాలపౖెన ఒటుట్ ! ఇదంతా మీ 
కుమారుని సొంత పర్తిభ! విపతుత్  ఇతడి రూపంలో ముంచుకు వసోత్ ంది. బయటపడే మారగ్మేదో 
అలోచించండి!  

హిరణయ్కశిపుడికి తల తిరిగిపోయింది. పర్హాల్ దుణిణ్ వధించడమే పరిషాక్రమనిపించింది. 
వెంటనే రాకష్సులను పిలిచాడు. పర్హాల్ దుణిణ్ వారికి అపప్గించాడు. "వీణిణ్ చంపి పారేయయ్ండి!" అని 
ఆదేశించాడు. 

రాకష్సులు శసాసాలతో లకష్విధాల పర్యతిన్సుత్ నాన్రు. పర్హాల్ దుడుమాతర్ం లకష్ణంగా 
ఎపప్టిలాగనే ఉనాన్డు. కనీసం కందనెనౖా లేదు. 
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రాకష్సులు చంపడానికి యతిన్సుత్ నన్పుప్డు విషుణ్ వును గొంతెతిత్ సమ్రిసుత్ నాన్డు, వదద్నడు, 
పారిపోడు, తం  దగగ్రకు రాడు. తలిల్దగగ్రకు పోడు.  

హిరణయ్కశిపుడు ఆశచ్రయ్పడాడ్ డు. పర్యతాన్లను ఇంకా ఇంకా పెంచమనాన్డు. ఇక 
పర్హాల్ దుని మటుట్ పెటట్డానికి అనేక విధాల పర్యతిన్ంచారు రాకష్సులు. అతనిపౖెన ఏనుగులను 
నడిపించి చూశారు. పాములతో కరిపించి చూశారు. మంటలలో పడవేసి చూశారు. 
కొండచరియలనుండి దొరిల్ంచి చూశారు.  

ఎనిన్చేసినా పర్హాల్ దుడు పర్హాల్ దుడుగానే ఉనాన్డు. ఈసారి హిరణయ్కశిపుడు 
ఖినున్డయాయ్డు. పర్హాల్ దుడు చనిపోనందుకుగాదు. అతడు తనను దేవ్షించనందులకు! 
ఇంతచేసుత్ నాన్ను. ఇనిన్విధాల పీడిసుత్ నాన్ను. ననున్ దేవ్షించడేమిటి? కనీసం దూషించడేమిటి? 
ఆఖరుకు నావంక కోపంగానెనౖా చూడడేమిటి?  

ఇతడి వౖెఖరిని చూసుత్ ంటే నాకు భయం వేసోత్ ంది. ఇతడు మాములు వయ్కి త్ కాడు. నా 
కొరకు దిగివచిచ్నటుల్ నాన్డు. నాకేదో భయం వేసోత్ ంది. ఆశచ్రయ్ం! నా మనసుస్ వణుకుతునన్ది. 
ఇంతలో గురువులు అకక్డికి వచాచ్రు. "రాజా! చింతపడకు. శు చారుయ్లు రాబోతునాన్రు. వారు 
ఇతడిని బాగుపరచగలరు. అదీగాక, ఇతడు చినన్పిలల్వాడు. వయసుస్ వచిచ్నకోదీద్  అతనే 
తెలుసుకొంటాడు. మేం జాగర్తత్గా చదివిసాత్ము కదా!" అని అతణిణ్ తీసుకొనిపోయారు.  

పర్హాల్ దుడు ఈసారి గురుకులానిన్ విషుణ్ మయం చేశాడు. గురువులు గృహకృతాయ్లోల్  
ఉండగా, విధాయ్రుథ్ లందరూ పర్హాల్ దునికి మొకక్సాగారు.  

ఈ పర్మాదానిన్ గమనించిన గురువులు గురుకులం రూపురేఖలు మారిపోతునాన్యనన్ 
విషయానిన్ హిరణయ్కశిపునికి వినన్వించారు. హిరణయ్కశిపుడు మండిపడాడ్ డు. హుటాహుటిని 
పర్హాల్ దుడిని రపిప్ంచాడు.  

"విషుణ్ వు, విషుణ్ వు, విషుణ్ వు ... ఏకక్డరా నీ విషుణ్ వు!" అరిచాడు హిరణయ్కశిపుడు.  
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విన డయి పర్హాల్ దుడిలా అనాన్డు: తం ! విషుణ్ వును గూరిచ్న పర్సకి త్ వచిచ్నపుప్డలాల్  
"ఎకక్డాలేడు" అని నీవంటునాన్వు. "ఎకక్డలేడు?" అని నేనడుగుతునాన్ను.  

ఇందుగలన్ డందులేన్ డని  
సందేహము వలదు చ  సరోవ్పగతుం  
డెందెందు వెదకి చూచిన  
నందందే గలడు దానవాగర్ణీ! వింటే. 

పర్హాల్ దుడు ఇలా అనేసరికి విషుణ్ దేవుడు నరసింహరూపుడౖె విశవ్మంతా వాయ్పించి 
ఉనాన్డు. ఎపుప్డు పిలిసేత్ అపుప్డు, ఎకక్డ పిలిసేత్ అకక్డి నుండి వయ్క త్మవడానికి వీలుగా 
కావలసిన రూపంతో సంసిదుధ్ డౖె ఉనాన్డు. భకుత్ ని మాటకు భగవంతుడు కటుట్ బడి ఉంటాడు 
అనన్టుల్ నన్ది అతని పర్వర త్న. 

పర్హాల్ దుడు అలా అంతరాయ్మికి అంజలి ఘటిసూత్  నిలుచొని ఉనాన్డు.  

అయితే ఈ సత్ంభాన ఉనాన్డా? తన అరచేతితో ఆ సత్ంభానిన్ ఒక చరుపు చరిచాడు 
హిరణయ్కశిపుడు. సత్ంభం బర్దధ్లయింది. నరసింహావతారం బహిరగ్తమౖెంది.  హిరణయ్కశిపుని కథ 
ఇక గతమౖెంది.  

ఆ ఉగర్నరసింహుడు హిరణయ్కశిపుని ఇక సంహరిసుత్ నాన్డు. అతడు పొందిన వరాలనీన్ 
అనవ్యించేటుల్ గా చేసి మరీ సంహరిసుత్ నాన్డు. అతడు మనిషి కాడు. అలా అని 
మృగమూకాదు. మనిషీ, మృగాల కలయికతో వచిచ్న అవతారం! అది రేయిగాదు, అది 
పగలుగాదు. అపుప్డు నడుసుత్ నన్ది సంధాయ్సమయం! అది ఇంటగాదు, అలా అని 
బయటకాదు. రెంటికీ మధయ్నునన్ గుమమ్మే రణసథ్లం ! అది భూమికాదు. అది ఆకాశంకాదు. 
నరసింహుని తొడలపౖెన ఉంచబడిందతని శరీరం! అసాలుకావు, శసాలుకావు, అతడు 
చీలచ్బడింది నరసింహుని గోళళ్తో! ఇలా వరాలకు భంగం లేకుండానూ, సృషిట్ కి ఇబబ్ంది 
తొలగిపోయేటటుల్ గానూ హిరణయ్కశిపుని వధ ముగిసిపోయింది.  
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పర్హాల్ దుడు విన డౖె నమసక్రిసుత్ నాన్డు. దేవుని చేతిలో తం కి ఉతత్మగతులు 
లభిసుత్ నాన్యని గర్హించుకొంటునాన్డు.  

దేవతలు, ఋషులు దిగివసుత్ నాన్రు. దిగివసూత్ నే పుషప్వృషిట్ని కురిపిసుత్ నాన్రు. 

 

 



గజేం ని మొర 47
 

గజేం ని మొర 
పాల సము నికి దగగ్రగానునన్ కూటపరవ్త ంతమది. ఆ ంతమంతా కూడా 

అందమౖెన ఆదవులతో శోభిలుల్ తూ ఉంటుంది.  

ఆ అడవి ంతం ఏనుగులకు బాగా పర్సిదిధ్ . మందలు మందలుగా సాగిపోయే అకక్డి 
ఏనుగులకు సింహాలు కూడా భయపడుతుంటాయి. పెదద్పులులైతే పారిపోయి పొదరిళళ్ వెనుక 
దాకుక్ంటాయి. ఇక మిగిలిన జంతువుల సంగతి పర్తేయ్కంగా చెపప్వలసింది ఏముంటుంది?  

ఒకరోజున పెదద్  ఏనుగులమంద ఒకటి సరసుస్వౖెపుగా నడిచిపోతునన్ది. ఉనన్టుట్ ండి 
గజరాజొకడు ఆ మందలోనుండి వేరుపడాడ్ డు. అతని వెనుకగా అతని భారయ్లయిన ఆడ 
ఏనుగులు అతణిణ్ అనుసరిసూత్  వచాచ్యి. కర్మంగా ఏనుగుమందది ఒకదారి అయింది. 
గజరాజూ, భారయ్లది ఒకదారి అయింది. అదేమిటో గజరాజు పోయిందే పోకడగా పోతునాన్డు. 
తెలియని ఏ శకోత్ అతణిణ్ లాకుక్పోతునన్దా అనన్టుల్ నన్ది.  

గజరాజు తన భారయ్లతో కలసి పచిచ్కబయళళ్లో పర్వేశించాడు. లేత పచిచ్కను తొండంతో 
పెరికి భారయ్ల నోటికి అందించాడు. కొంచెం ముందుకు సాగాడు. మొకక్లూ, చెటూల్  అతనికి 
అందివచాచ్యి. పూలకొమమ్లను, చెటల్రెమమ్లను పుటుకుక్న ంచివేసుత్ నాన్డు. ఆ ంచిన 
వాటిని వంతులువేసి భారయ్లకు అందిసుత్ నాన్డు. నడక సాగుతోంది. ఆడ ఏనుగులు 
అలసినటుల్ గా గమనించిన గజరాజు చేటలవంటి తన చెవులను విసనకరర్లుగా చేసి వాటికి 
విసురుతునాన్డు. అవి సేదతీరుతునాన్యి. అతడిలో ఉలాల్ సం ఇంకా ఇంకా పెరుగుతునన్ది. 
పెరిగిన ఉలాల్ సంతో తన దంతాలను కలిపి ఆడ ఎనుగుల మెడల ంద గీరుతునాన్డు. తన 
తొండమెతిత్ ఆడ ఏనుగుల శరీరాలపౖె అకక్డకక్డా రాసుత్ నాన్డు. ఆ చరయ్లకు ఆడ ఏనుగులు 
పులకించిపోతునాన్యి. వాటి పులకింతలను చూచి గజరాజు మరింత ఉతాస్హపడుతునాన్డు. 

ఇలా పులకిసూత్ , ఉతాస్హపడుతూ సరోవరం దగగ్రకు చేరుకొనాన్రందరూ! వికసించిన 
పదామ్లతో సావ్గతం చెబుతోంది సరోవరం! రాజహంసల రావాలతో వీనులకు విందు చేసోత్ ంది. 
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అలలను పౖెకి లేపుతూ ఈవలకు చిముమ్తునన్ తుంపరలతో గజరాజు బృందానికి ఆహాల్ దం 
కలిగిసోత్ ంది. ఎంత హాయిగా ఉంది! ఒక ఉతస్వంలా ఉంది. ఈ సమయం ఆనందమయం! 
అనుకొంటూ గజరాజు బృందం ఒకక్ ఉదుటున సరసుస్లో దూకింది.  

సరసుస్లో దూకిన గజరాజు వీరవిహారం చేసుత్ నాన్డు. సరసుస్నుండి నీటిని పీలిచ్ 
ఆకాశానికి ఎగజిముమ్తునాన్డు. నీటితోబాటుగా చేపలవంటి జీవరాశులు  కూడా 
పౖెకెగిరిపోతునాన్యి. ఆకాశంలో అలల్లాల్ డుతునాన్యి.  

గజరాజు ఉతాస్హానిన్ చూచి ఆడ ఏనుగులు సంబరపడాడ్ యి. ఇంతవరకు గజరాజు 
మనను మురిపించాడు. ఇపుప్డిక గజరాజును మనం అలరిదాద్ ం అనుకొనాన్యి. అనీన్ కలసి 
తొండాలతో నీటిని పీలిచ్, అనిన్వౖెపుల నుండి గజరాజుపౖె చిముమ్తునాన్యి. అలా అతణిణ్ సాన్నాలు 
చేయిసుత్ నాన్యి. సాన్నాలు చేసుత్ నన్ గజరాజు కాటుక కొండలా మెరిసిపోతునాన్డు. వందలు, 
వేలుగా పదామ్లను పటుట్ కొని వచిచ్ గజరాజు ఒంటిని అలంకరిసుత్ నాన్యి. ఒంటినిండా పదామ్లతో 
గజరాజు వేయికనులతో విహరించే ఇం ణిణ్ తలపిసుత్ నాన్డు. పదామ్ల పరాగంతో గజరాజును పెదద్  
యెతుత్ న ముంచేసుత్ నాన్యి. పరాగ శొభితుడౖెన గజరాజు బంగారు కొండను మరిపిసుత్ నాన్డు. 
తామర తూడులతో గజరాజు ఆదిశేషుణిణ్ మించి అగుపిసుత్ నాన్డు. లెకక్కు మికిక్లిగా ముతెత్పు 
చిపప్లను తెచిచ్ వాటితో అతనిని ముంచెతుత్ తునాన్యి. ముతెత్పు చిపప్లతో మునుగుతునన్ 
గజరాజు మెరుసుత్ నన్ మేఘానిన్ గురుత్ కు తెసుత్ నాన్డు.  

ఇలా ఇనిన్ విధాలుగా భారయ్లు అలరిసూత్  ఉండగా ఒక విధమౖెన తమకంతో మనమ్ధ 
సంబంధమయిన పారవశయ్ంలో మతెత్కిక్పోతునాన్డు గజరాజు. ఎంత మధురం, ఈ జీవితం ఎంత 
మధురం! అయినవారి ఈ అనురాగం ఎంతెంత మధురం! ఇంతకంటే కావలసిన దేమునన్ది! 
ఇంతకంటే కోరదగినది ఇంకేమునన్ది? అని అనుకొంటూ, మతెత్కిక్న చూపులతో భారయ్లవంక 
మరల మరల చూసుత్ నాన్డు గజరాజు, మరులగొనన్వాడౖె పరిసరాలనే మరచిపోయి.  

ఇంతలో ఒకవౖెపునుండి భుగ భుగ ధవ్నులతో బుడగలు లేచాయి. అంతలో నీళుళ్ 
కళోళ్లమౖె నలువౖెపులకూ కదలిపడుతునాన్యి. ఆ తాకిడికి గటుల్  ఊగిపోతునాన్యి. గటల్ పౖెనునన్ 
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చెటుల్  పెళళ్గిలిల్ పడిపోతునాన్యి. ఏమిటిదంతా అని గజరాజు బృందం ఈ లోక స హలోనికి వచిచ్ 
చూచేటపప్టికి భయంకరమౖెన మొసలొకటి గజరాజును పటట్నే పటిట్ంది.  

ఆ పటుట్ నుండి తపిప్ంచుకొని తొండంతో దానిమీద ఒక దెబబ్కొటాట్ డు గజరాజు, ఆ 
దెబబ్ను ల పెటట్ క మొసలి గజరాజు ముందు కాళళ్ను పటేట్సింది. పటుట్ దలతో గజరాజు తన 
దంతాలను ందికి దించి, రెటిట్ ంచిన ధౖెరయ్ంతో మొసలిని గుచేచ్సి విసిరేశాడు. ఆ దంతాల 
రాపిడికి తన తోలుచిపప్లను పోగొటుట్ కొంది మొసలి.  

వెనకడుగు వేసినటుల్  వేసింది మొసలి గజరాజు తోకనుబటిట్  చీలిచ్వేయసాగింది. చీరి చీరి 
బలంగా సరసుస్లోనికీడిచ్ంది. దాని పటుట్ నుండి తపిప్ంచుకొని గజరాజు దానిని తన తొండంతోపటిట్  
గటుట్ పౖెకి ఈడుచ్కొచాచ్డు. దీనిని అవకాశంగా తీసికొని మొసలి గజరాజు తొండానిన్ చీలిచ్వేసింది. 
ఆ రక త్పు ధారలతో మడుగు నిండింది. గజరాజు ముందుకాళళ్ను నొకిక్పటిట్  నీళళ్లోనికి 
ఈడవ్సాగింది.  

ఇలా మొసలి నీళళ్లోనికి ఈడుసూత్  ఉంటే, గజరాజు గటుట్ మీదకు లాగుతునాన్డు. ఎవరు 
బలవంతులు అనన్ది తేలడంలేదు. ఎవరు గెలుసాత్రు అనన్ది అంతుపటట్డంలేదు. ఒకదానిన్ 
ఒకటి గీరుతునాన్యి. జారుతునాన్యి. పడుతునాన్యి, లేసుత్ నాన్యి,  పెనవేసుకుపోతునాన్యి. 
పిప్ పిప్ కొడుతునాన్యి.  

పాపం! ఆడ ఏనుగులు గటుట్ పౖెనుండి బేలగా చూసుత్ నాన్యి. దికుక్తోచక అలా 
బికక్మొహాలు వేసికొని అలా నిలబడి ఉనాన్యి. గజరాజుకు సహకరించలేవు. అలా అని 
గజరాజును వదిలిపోలేవు. 

వెళుతునన్కొదీద్  మొసలి బలం పెరుగుతోంది. గజరాజు బలం తరుగుతోంది. ఆ తేడా 
తెలిసిపోతుంది. ఎంతయినా మొసలిది సాథ్ నబలం కదా నీళళ్లో బర్తికే మొసలికి అడవిలో తిరిగే 
ఏనుగు జవాబు చెపప్డం కషట్మవుతోంది.  
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ఎగిరెగిరి పడుతోంది మొసలి. గీరి గీరి గజరాజు రకాత్నిన్ చెరువంతా చేసోత్ ంది. కాళుళ్పటిట్  
నీళళ్లోనికి లాగి వెనున్వెంట తోకతో చరుసోత్ ంది. ముకక్లు ముకక్లుగా చేసోత్ ంది. ఒకొక్కక్దెబబ్ 
కొడుతుంటే గజరాజు ఎముకలు ఫెళఫెళమని విరుగుతునాన్యి.  

అయినా గజరాజు వెనుదీయడంలేదు. ఉండుండి ఎదురుదెబబ్ కొడుతూనే ఉనాన్డు. 
కొడుతునన్ పర్తిదెబబ్ను తపిప్ంచుకొంటోంది మొసలి. అలా కొటిట్న పర్తిసారి గజరాజును వెలిల్కిలా 
పడవేసుత్ ంది. గజరాజును గజగజ లాడించివేసుత్ ంది. ఇలా ఈ పోరు ఒక వేయేళుళ్ జరిగింది.  
మొసలి విజృంభిసుత్ నే ఉంది. గజరాజుకు మాతర్ం ణం కడబడుతోంది. ఆ గజరాజు 
జవసతావ్లనీన్ నీళళ్పాలై పోయినాయి. ఇక దీనితో వేగలేను. అనన్ సిథ్తికి  వచేచ్శాడు. ముందుకు 
సాగలేను అనన్ సిథ్తికి వచేచ్శాడు. శరీరం శిథిలమవుతోంది. ణశకి త్ హరించిపోయింది. మనసుస్ 
వివశతావ్నిన్ చెందుతోంది. అనిన్విధాలా నప్డిపోతునాన్డతను. 

అలాంటి దారుణమౖెన దీనసిథ్తిలో పూరవ్ సంసాక్రమేదో అతనిలో మెదిలింది. దివయ్బోధ 
ఏదో అతనికి అందింది. ఈ మొసలికి నేను చాలను అని తెలిసింది. దౖెవం ఒకక్డే తనను 
దరిచేరచ్గలడని కూడ బోధపడింది. ఇక మనసుస్ తన పర్యతన్ం మీదినుండి దేవుని వౖెపుకు 
మళిళ్ంది. దౖెవానిన్ పొడగటిట్ంచుకోవడానికి పర్యతిన్సుత్ ంది.  
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కనబడుతునన్ ఈ జగతత్ంతా ఎవరినుండి వసుత్ నన్ది? ఎవనియందు నిలబడుతునన్ది? 
తిరిగి ఎవరియందు లీనమవుతునన్ది? ఈ సృషిట్ కి మూలకారణమెవవ్డు? ఆది 
మధాయ్ంతరహితుడౖెన వాడెవవ్డు? అలాంటి పర్భువునకు పర్ణమిలుల్ తునాన్ను. 

ఒకపరి లోకాలను వెలువరిసూత్ , ఒకపరి ఆ లోకాలను లోపలికి తీసికొంటూ, రెండూ తానే 
అయి రెండింటికీ సాకిష్గా ఉంటూ, అనిన్ంటికీ మూలమౖె వెలుగుతునన్ అతనికి 
నమసక్రిసుత్ నాన్ను.  

లోకాలునాన్యి. లోక పాలకులునాన్రు. లోకసుథ్ లునాన్రు. ఇలా భినన్ భినన్ంగా 
గోచరిసుత్ నాన్రు. ఈ భినన్తవ్మనే పెనుచీకటికావల ఏకాకృతితో వెలుగుతునన్ ఆ వెలుగుల 
మూరిత్కి నమసక్రిసుత్ నాన్ను.  

అతడు నటన సూతర్ధారి. ఈ నామరూపాలనీన్ అతని వివిధ భంగిమలే! అతడే ఇనిన్ 
మూరుత్లుగా గోచరిసూత్  జగనాన్టకానిన్ ఆడుతునాన్డు అతనిని కీరి త్ంచడానికీ, అతనివర త్నానిన్ 
గర్హించడానికీ ఎవరికి సాధయ్మవుతుంది? అలాంటి దేవదేవునికి నమసక్రిసుత్ నాన్ను.  

ముక త్సంగులైన మునులు, సరవ్భూతరహితులైన మ సవ్రూపులూ, సాధువర త్నులూ 
వీరందరూ కూడా ఎవరి పాదాలను ఆశర్యిసుత్ నాన్రో, ఆ పాదాలే నాకు దికక్ని నేను 
నముమ్కొంటునాన్ను.  

దౖెవానిన్ ఇలా పొడగటిట్ ంచుకొనే పర్యతన్ం గజేం ని నుండి జరుగుతూ ఉండగా. 
మొసలి అతడిని మరింతగా వేధించసాగింది. ఆ వేధింపుకు అతడు కలత చెందినవాడౖె.  
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తపుప్, తపుప్ ఇలా అనరాదు. కలలోనయినా ఇలా అనుకోకూడదు. ఎనిన్సారుల్  ఎందరిని 
ఎనిన్ విధాలుగా రకిష్ంచలేదు అతడు. రిధ్ంచడం చేతకావాలేగాని, అతడు పలకక్పోవడం 
ఉంటుందా!  

కలిమి లేములతో నిమితత్ం లేకుండా కలసివచేచ్ వాడతను. ఆ మాతర్ం ననున్ 
కనికరించడా! దుషుట్ లపాల పడుతునన్పుప్డలాల్  శిషుట్ లను ఆదుకొనే వాడతను. ఆ మాతర్ం ననున్ 
ఆదుకోడా! చూడగలిగిన కనున్తో, తనను చూడగలిగిన వారందరినీ తానుగా చూచుకొనేవాడు. ఆ 
మాతర్ం ననున్ చూచుకోడా? తనకోసం మొరలిడేవారి మొరను తానుగా వినివచిచ్, చేయూత 
నందించేవాడు ఈ నా మొర వినడా!  

ఇనిన్ రూపులు తన రూపయినవాడు, ఆది మధాయ్ంతాలు లేనివాడు.  ఆతమ్బంధువు.  
ఆపదాబ్ంధవుడయినవాడు. ఈ నా సిథ్తిని వినడా, చూడడా, తలపడా, నా కొరకు వెంటనే 
తరలిరాడా! తపప్క వసాత్డు.  

తం ! ఇంతవరకూ నేనుచేసూత్  వచిచ్నదానిన్ నేను గమనించుకొనాన్ను. నా పర్యతాన్నిన్ 
నా పర్తన్ంగా కొనసాగిసూత్ , నీ అనుగర్హం కోసం వెంపరలాడుతునాన్ను. అందువలల్నే నేమో 
బహుశా నా పిలుపు నినున్ చేరలేకపోతుంది.  

తెలిసికొనాన్ను. నా పర్యతన్మనేది వేరే లేదని, అదికూడ నీ అనుగర్హంలో భాగమేననీ 
తెలుసుకొనాన్ను. నీ అనుగర్హానిన్ పటుట్ కొని, కొంత నాదిగా, కొంత నీదిగా భర్మపడుతునాన్నని 
కూడ అరథ్ంచేసికొనాన్ను. ఈ నా దృషిట్ని సరిజేసికొంటునాన్ను. తం ! ననున్ కరుణించు! మ 
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పర్యతన్మనీ, దౖెవానుగర్హమనీ ఇక రెండు లేవు. ఉనన్దీ, రెండుగా కనబడుతునన్దీ ఒకక్టే! 
అదే నీ అనుగర్హం!  

ఇక నా పరిసిథ్తిని గమనించు. 

 

తం  నా పని అయిపోయింది. బలం ఏమాతర్ం లేదిక. ధౖెరయ్మూ అడుగంటిపోయింది. 
ణాలా పటుట్ తపుప్తునాన్యి. మూరేఛ్మో ముంచుకు వసుత్ నన్ది. శరీరం ఇలా అలసిపోయింది 

ఇక ఏమాతర్ం శర్మించే సిథ్తిలో లేదిది! నీవు తపప్ నాకు దికెక్వరూ లేరు. రకిష్ంచు! అభయమిచిచ్ 
కాపాడు! 

జీవుల మాటలనీన్ వినిపించుకొంటావటా నీవు. మా హృదయ ఘోషలనీన్ 
గమనించుకొంటావట! ఆరుత్ లను రకిష్ంచడం కోసం ఇకక్డా, అకక్డా, అని లేకుండా ఎకక్డి నా 
వచేచ్సాత్ వట! జీవులు 'కో' అని పిలిసేత్ నీవు 'ఓ' అని పలుకుతావట. తం , రావా, ననున్ చేరరావా! 
ననాన్దుకోవా! ననున్ నీ అకుక్న జేరుచ్కోవా! 

హృదయపూరవ్కమౖెన ఆ గజేం ని రథ్న అలవౖెకుంఠపురంలో, ఆ మూలనునన్ ఆ 
సౌధగర్ంలో, ఆ లోపల ఏకాంతవాసంలో ల దేవితో డలలో తేలి ఆడుతునన్ విషుణ్ దేవుని చెవికి 
సోకింది అంతే! ఆ కష్ణమే విషుణ్ మూరి త్ లేచాడు. ఆ రథ్నను వింటూ అలా ముందుకు సాగడు. 
ఇటూ అటూ చూడటం లేదతను. ఎటూ, ఎవరికీ ఏమీ చెపప్డంలేదు. 
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 పర్కక్నునన్ ల దేవికి చెపప్లేదు. శంఖచ లను చేపటట్లేదు. పరివారానిన్ పిలిపించలేదు. 
గరుతమ్ంతుడు వచేచ్వర నా ఆగలేదు. తలకటుట్ నెనౖా సరిజేసికోలేదు. ఆటలాడే వేళలో తన 
చేతిలోనికి వచిచ్న ల దేవి పౖెటను ఆమెకు వదిలివేయాలని కూడ అతనికి తోచలేదు.  

అతడి దృషిట్లో గజేం డు మాతర్మే ఉనాన్డు. గజేం ని మొర మాతర్మే అతనికిపుప్డు 
వినబడుతోంది. గజేం ని వౖెపుగా వేగంగా సాగి వచేచ్సుత్ నాన్డతను.  

ల దేవికి ఏమీ బోధపడలేదు. ఎకక్డో ఏదో జరిగి ఉంటుందని ఆమెకనిపించింది. భక త్ 
రకష్ణలో భర త్కునన్ పూనికకు ఆమె ఆశచ్రయ్పోతుంది. కొంగుతో పాటే ఆమెకూడ సాగి వచేచ్సుత్ ంది. 
ఇక ఆమెతో బాటుగా అందరూనూ! 

 

ల దేవి అతనివెంట బయలుదేరింది. ఆమె వెంట అంతఃపుర పరివారమంతా బయలుదేరారు. 
వారి వెంట శంఖ, చకర్, గదా, ఖడాగ్ లు వసుత్ నాన్యి. ఆ వెంట విశవ్కేస్నుడు. ఆ వెంట నారదుడు. 
ఇక వీరూ, వారూ అనేముంది! వౖెకుంఠానికి చెందినవారంతా ఆబాల గోపాలమూ కూడ ఒక 
తీరథ్యాతర్కు బయలుదేరి వసుత్ నన్టుల్ గా వసుత్ నాన్రు. 
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ఈ దృశయ్ం దేనిని తెనియజెబుతోంది? ఆయన కదలాలేగాని, ఆయనతో అనీన్ కదలివసాత్యని! 
ఆయన కదలకుండా అవేవీ కదలిరావని! జీవులలో కొందరు ఈ తెలివి లేక, ఆయనను వదలి, 
ఆయన పరివారానిన్ రాబటుట్ కోవాలని చూసాత్రు. అపుప్డు వారు వాచీచ్రాక, ఉండీ లేకా 
సతమవుతూ ఉంటారు. వివేకవంతులయినవారు పరివారానిన్ వేరుగా కోరరు. ఆయననే 
తలుసాత్రు. ఆయననే పిలుసాత్రు. ఆరి త్తో పిలిసేత్చాలు ఆయన వయ్క త్మవుతాడు. ఇక 
పరివారమంటారా ఆయనకు వదిగి ఉంటూ, ఎకక్డ ఎంతగా వరి త్ంచాలో అంతగా వరి త్సూత్ , 
ఆయన కనుసనన్లలో మసలుకొంటారు.  

ఇంతకూ గజేం డు పిలిచింది ఆ ఒకక్ణిణ్ ! ఆ ఒకక్డూ కదిలాడు. అంతే! ఇక అంతా కదిలారు. 
వౖెకుంఠమంతా కదలివసుత్ నన్దా అనన్టుల్ గా ఉంది.  

నారాయణుడు వెనుకా ముందూ చూడటంలేదు. గజేం డి వౖెపుగా వచేచ్సుత్ నాన్డంతే! మధయ్లో 
దేవతలు ఆయనకు నమసక్రించారు. సంతోషంతో గజేం ని గూరిచ్ కీరి త్ంచారు. గజేం డు 
ఎంత అదృషట్ వంతుడోకదా అంటునాన్రు. దేవ దేవుడికి ఇవేవీ వినబడటంలేదు. అతని దృషట్ ంతా 
గజేం ని పౖెననే ఉనన్ది.  

కష్ణాలలో సరసుస్ను సమీపించాడు నారాయణుడు. సమీపించడమే తడవుగా చ యుధానిన్ 
మకరంపౖె పర్యోగించాడు. ఆ మొసలికి తల తెగి పడింది. తలా, మొండెం వేరె,ౖ నీటిపౖెన 
తేలుతునాన్యి.  

అందివచిచ్న ఆ అనుగర్హానికి అమితంగా ఆనందిసుత్ నాన్డు గజేం డు. ఆ ఆనందంలో నుండే 
తన కాళళ్ను కదిపి చూసుకొంటునాన్డు. తనలో తాను కూడదీసికొంటునాన్డు.  

ఈ శుభ సమయంకోసం ఎదురుచూసుత్ నన్ ఆడ ఏనుగులు సరసుస్లోనికి దిగాయి. గజేం నికి 
మళీళ్ సాన్నాలు చేయించాయి. గజేం డు తేరుకొంటునాన్డు. విషుణ్ సమ్రణలో 
ఓలలాడుతునాన్డు.  
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విజయసూచకంగా విషుణ్ నాదం శంఖనాదం చేశాడు. దేవదుందుభులు తెరిపిలేకుండా గాయి. 
పూలవానలు సందులేకుండా కురుసుత్ నాన్యి. అపస్రసలు అలు పెరగకండా 
నాటయ్మాడుతునాన్రు. జయ జయ ధావ్నాలు భూమాయ్కాశాల నడుమ నిండిపోతునాన్యి. ఆ 
జయ జయ ధావ్నాల నడుమ విషుణ్ దేవుడు సరసుస్లో ఉనన్ గజేం ని తన దకిష్ణ హసత్ంతో 
స శించాడు. చేయూత నిచిచ్ ఒడుడ్ కు తీసికొని వచాచ్డు.  

గజరాజు భారయ్లతో కలసి ఆనందంతో ఘీంకారం చేశాడు. ఆనందానిన్ అలా పర్కటిసూత్ , 
విషుణ్ దేవుని పాదాలకు భారయ్లతో కలసి పర్ణమిలాల్ డు.  

విషుణ్ దేవుడిలా అనాన్డు: "గజేం ! నీ పూరవ్జనమ్ గురుత్ కు వచిచ్ందికదా!" అని. గజేం డు 
వెంటనే ఆ స హలోనికి వెళాళ్డు. పూరవ్జనమ్లో అతను ఇందర్దుయ్మున్డనే రాజు. ఒక కొండమీద 
కూరొచ్ని మౌనవర్తంలో ఉండి విషుణ్ దేవుని గూరిచ్ తపసుస్ చేయసాగాడు. అతడు తపసుస్లో 
ఉండగా అకక్డికి అగసత్య్ముని వచాచ్డు. అతిధిగా వచిచ్న అగసుత్ య్డికి ఆతిధయ్మివవ్డంలో 
ఇందర్దుయ్మున్డు శర్దధ్ పెటట్లేకపోయాడు. వచిచ్న అతిధిని దేవునిగా చూడలేకపోయాడు. 
దేవుడంటే ఇంకెకక్డో ఉంటాడు అనుకొంటునాన్డు. అపుప్డు అగసుత్ య్డనాన్డు: విషుణ్ వు 
విశవ్మంతటా ఉనాన్డని గర్హించలేకపోయావు. ఈసారి గజరాజువౖె పుడతావు. గజంగా ఉంటూ 
జగంగా ఉనన్ది విషుణ్ వే అని గర్హించేవరకూ ఈ నీ కథ సాగుతుంది! అనాన్డు.  

గజేం ని కనున్లు చెమమ్గిలుల్ తునాన్యి. ఆ గాథంతా గురుత్ కు వచేచ్టపప్టికి! 

అలాగే ఈ మొసలికూడ మామూలు మొసలి కాదని అతడు తెలుసుకొనాన్డు. ఇతడు 'హూహూ' 
అనే గంధరువ్డు. దేవలుడు అనే ముని శాపంవలల్ మొసలిగా ఈ సరసుస్లో పడి ఉనాన్డు. 
విషుణ్ మూరి త్ చ యుధం వలల్గాని ఇతని తల తెగదు. అలా తెగితేగాని ఇతడికి మోకష్ంరాదు.  

ఈ విధంగా గజ, మకరాలకు విషుణ్ దేవునితో పనిపడింది. మకరం గజేం ని పటిట్ంది. గజేం డు 
పటుట్ సడలి ఆ శించాడు. "పాహి పాహి" అంటూ విషుణ్ దేవుని వేడుకొనాన్డు.  
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విషుణ్ దేవుడు దిగివచాచ్డు. చ యుధానిన్ పర్యోగించాడు. దానితో శాపాలు తొలిగాయి. పాపలు 
పోయాయి. లోపాలు సరుద్ కొనాన్యి.  పరిపూరణ్త లభించింది. ఇదద్రూ మోకష్సిథ్తిని అందుకొనాన్రు. 
ఈ కథను వినన్వారికి కూడా ఇంతమంచీ జరుగుతుంది. శాపాలు తొలుగుతాయి. పాపాలు 
పోతాయి. లోపాలు సరుద్ కొంటాయి. పరిపూరణ్త లభిసుత్ ంది. మోకష్సిథ్తి నిలబడుతుంది. 
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బలిదానం- మన లాసం 
బలిచకర్వరి త్ పర్హాల్ దుని మనుమడు. భాగవత మారగ్ంలో పర్హాల్ దుని తరువాత మళీళ్ 

అంతటివాడు. రాకష్సతావ్నికి బదులు చెపప్గలిగిన దౖెవతయ్ం పర్హాల్ దునిది. రాకష్సతవ్ంతో 
రంభించి, దౖెవతయ్ంలోనికి అడుగిడి ఆ దౖెవతయ్ంలో సిథ్రపడిన ఘనత బలిచకర్వరి త్ది. ఇపుప్డిక 

మనం బలిచకర్వరి త్ గాథలోనికి పర్వేశిదాద్ ం.  

అమృత మథనకారయ్ం ఎటట్ కేలకు పూరత్యింది. విషుణ్ దేవుని పుణయ్మా అని ఆ అమృతం 
దేవతలకు దకిక్ంది. దానితో దేవతలకు బలమూ, దౖెరయ్మూ కూడ పెరిగాయి. ఇం దులిక 
రాకష్సులపౖెన విజృంభించసాగారు. ఆ విజృంభణలో ఇం ని చేతిలో బలిచకర్వరి త్ దెబబ్తినాన్డు. 
ఆ దెబబ్ అతడు ఊహించనిది. దానితో అతనికి పటుట్ దల పెరిగింది.  

ఎలాగెనౖాసరే ఇం ణిణ్ దెబబ్కు దెబాబ్ తీయాలి అని గటిట్గా నిరణ్యించుకొని తన 
రాజాయ్నికి చేరుకొనాన్డు. శు చారుయ్నికి చేరువయి, అతనికి శిషుయ్డయి అతనిన్ అనిన్విధాలా 
మెపిప్ంచాడు. బలిచకర్వరి త్ని చూచి శు చారుయ్డు ముచచ్ట పడాడ్ డు. ఇతని దావ్రా 
సాధించగలిగింది చాలా ఉనన్ది అనిపించిందతనికి. బలిచకర్వరి త్చేత విశవ్జిదాయ్గం చేయించాడు. 
యాగం దివయ్ంగా సాగింది. యజఞ్గుండం నుండి అగిన్దేవుడు రూపుధరించి వచాచ్డు. దివయ్మౖెన 
రథానిన్, గుఱాఱ్ లను, ధనసుస్ను, అముమ్ల పొదలను, ఒక మంచి కవచానీన్ బలికి అందించాడు. 
పర్హాల్ దుడు వయ్క త్మయాయ్డు. ఎనన్డూ వాడని పదమ్మాలనొకదానిని కానుకగా ఇచాచ్డు. 
శు చారుయ్డు దగగ్రగా వచాచ్డు. చం నిలా తెలల్గా మెరుసుత్ నన్ శంఖానిన్ ఒకదానిని ఇచాచ్డు. 
వారి ఆశిసుస్లకూ, అనుగర్హానికి బలిచకర్వరి త్ ఎంతో సంతోషించాడు. వారి యెడల విధేయుడౖె 
మరల మరల వారికి నమసక్రించాడు. ఈ సాధన సంపతిత్తో బలి మహా బలవంతుడయాయ్డు, 
పెదద్లను గౌరవించాడు. హమ్ణులను దానాలతో తృపిత్ పరిచాడు. అందరినుండీ 
ఆశీసుస్లందుకొనాన్డు. ఇక జెతౖర్యాతర్కు బయలుదేరాడు.  
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మొదటగా అతని దృషిట్  సవ్రగ్ంపౖెన పడింది. సమరుధ్ లైన సేనాధిపతులతో సవ్రగ్ం వౖెపుకు 
కదిలాడు. అతడి ఉతాస్హానిన్ చూసుత్ ంటే సవ్రాగ్ నిన్ తెచిచ్ భూమి ఉనన్ చోటునపెటిట్ . భూమిని 
తీసుకువెళిళ్ సవ్రగ్మునన్ చోటులో పెటట్గలను అనన్టుల్ నాన్డు. 

సవ్రాగ్ నిన్ సమీపించాడు. శంఖానాదం చేశాడు. సవ్రగ్ం గడగడ వణికింది. ఇం డు 
బృహసప్తిని పిలిచి కోరోచ్పెటుట్ కునాన్డు. గురువరాయ్! బలిని చూసూత్  ఉంటే భయం వేసోత్ ంది. 
పర్సుత్ తం ఇతణిణ్ ఏమీ చేయలేనని నా మనసుస్కు అనిపిసూత్  ఉంది. ఇతనికి తోడుగా ఏదో శకి త్ 
ఉంది. ఇతనిపుప్డు సామానుయ్డుకాడు. మరి ననిన్పుప్డే చేయమంటారు?  

కష్ణంపాటు ఆలోచించి బృహసప్తి ఇలా అనాన్డు: దేవేం ! నీవు చెపిప్ంది నిజమే! 
బలిచకర్వరి త్కి శు చారుయ్ని అండ ఉంది. వేదవిదుల ఆశీసుస్లునాన్యి. పర్సుత్ తం అతను 
పుణాయ్తుమ్డు. ఆ పుణాయ్నికి జవాబు చెపప్గలిగిన సతాత్  నీ దగగ్రలేదు. సమయం వచేచ్వరకూ వేచి 
ఉండటం మంచిది.  

పర్సుత్ తానికి ఒక పనిచేయి. దేవతలందరినీ తీసుకొని ఎకక్డి నా పారిపో! ఇపప్టికి ఇదే 
ఉపాయం! బృహసప్తి వాకాయ్నిన్ వెంటనే అమలుపరిచాడు ఇం డు. కష్ణాలలో సవ్రగ్ం ఖాళీ 
అయింది. ఇం డూ, దేవతలూ, సవ్రగ్లోక పరివారమూ కామరూపాలతో అకక్డినుండి 
తపుప్కొనాన్రు.  

బలిచకర్వరి త్ శంఖనాదానికి ఇదీ వచిచ్న జవాబు: బలి ఇక నిరాటంకంగా సవ్రగ్ంలో 
అడుగుపెటాట్ డు.  సవ్రగ్  రాజాయ్నిన్ వశపరచుకొనాన్డు. మూడు లోకాలనూ తన వశంలోనికి 
తెచుచ్కొనాన్డు. శు చారుయ్డు సంతోషంతో బలిచకర్వరి త్చేత నూరు అశవ్మేధాలు చేయించాడు. 

బలిచకర్వరి త్ రాజయ్పాలన అదుభ్తంగా ఉంది. సకలలోకవాసులూ సిరిసంపదలతో 
తులతూగుతునాన్రు. దానమడిగేవారులేరు. అడిగితే ఇవవ్నివారూ లేరు. విరోధాలు లేవు. 
అందరూ అందరికీ మి లే! దేవాలయాలు నితయ్పూజలతో కళకళలాడుతునాన్యి. వరాష్ లు 
సకాలంలో పడుతునాన్యి. భూమిపౖెన పాడిపంటలకు కొదువలేదు. బలిచకర్వరి త్ చితర్మౖెనవాడు. 
పర్భువులను వెళళ్గొటాట్ డు. పర్జలను సుఖపెటాట్ డు. అతడికి అధికారం నిలబడటానికి లోకవాసుల 
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అభిమానం కావాలి. దానినీ మెండుగా సంపాదించాడు. "అసలు ఇలా పాలించిన రాజెవడండీ, 
ఇంతవరకూ ఇతడుగాక మరొకడునాన్డా?" అని అనిపించుకొనాన్డు.  

దేవతలకు తలిల్ అదితి. బిడడ్లపాటుల్  ఆమెకు తెలిశాయి. దానితో ఆమె కోష్భపడింది. బెంగ 
పెటుట్ కొంది. దికుక్లేనిదానిలా కూరొచ్ంది. కొనాన్ళళ్కు భర త్ అయిన కశయ్ప పర్జాపతి ఆమె దగగ్రకు 
వచాచ్డు. ఆమె సరిగా లేదని గమనించుకొనాన్డు. ఏమిటలా బాధపడుతునాన్వు అని 
అనునయించి అడిగాడు.  

భర త్ అనునయిసుత్ నన్ కొదీద్  అమెకు దుఃఖం వసుత్ నన్ది. ఆ దుఃఖంలో నుండి ఆమె ఇలా 
అనన్ది: మహాతామ్! దేవతలూ దానవులు కూడ మీ సంతానమే! వాళూళ్, వీళూళ్ కూడ కేష్మంగా 
ఉండాలి. అలా కాకుండా ఒకళళ్ నొకళుళ్ పీడిసుత్ ంటే ఏం బాగుంటుంది ? దేవతలిపుప్డు 
దికుక్లేనివాళుళ్ అయిపోయారు. చెటుట్ కొక పిటట్లా చెదరిపోయారు. నీవు కనికరించాలి. 
దానవులను దారిలో పెటాట్ లి. దేవతలకు వాళళ్ రాజయ్ం వాళళ్కు వచేచ్టుల్  చేయాలి, అంటూ ఆమె 
వలవలా ఏడిచ్ంది.  

అంతా విని కశయ్ప పర్జాపతి ఇలా అనాన్డు: అదితీ! అరథ్మౖెంది. అందరినీ 
నిలబెటట్వలసినవాడు విషుణ్ దేవుడు అసలు సృషిట్  ఇలా నిలబడటానికి కారణం అతడు. అతడిని 
రిథ్ంచు! ఈ పరిసిథ్తులలో నీవు చేయవలసింది ఇదే!  

"ఎలా రిథ్ంచమంటారు? ఆ విదివిధానమేమిటి?" అడిగింది అదితి. 'ఇదిగో ఇలా చేయి!' 
అంటూ వివరించి చెపాప్డు కశయ్ప పర్జాపతి. అదితి రథ్న రంభమౖెంది. దేవతలకు 
మంచిరోజులు వసుత్ నన్ సూచనలు కనిపించసాగాయి.  

అదితి పటిట్న దీకష్ అలా పూరిత్ అవుతూ ఉండగానే ఇలా పర్తయ్కష్మయాయ్డు విషుణ్ దేవుడు. 
ఆ సాకాష్తాక్రానికి పులకించింది అదితి. ఆమె కనున్లు చెమమ్గిలాల్ యి. చూపులతోనే సావ్మిని 
గేసోత్ ందా అనన్టుల్  ఉనన్దామె. 'తం ! ననున్ కరుణించు!' అని వేడుకొనన్దామె! దేవదేవుడు 

ఆమె కనీన్టిని తుడుసూత్  ఇలా అనాన్డు: నీవపప్గించిన పనిని చేయడం కోసం నీ కడుపుననే 
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పుటట్బోతునాన్నమామ్ నేను. నీకు బిడడ్ను కాబొతునాన్ను! మరి, ననున్ చాలా గారాబంగా పెంచాలి 
మరి! 

ఆ అనుగర్హానికి అదితి ఆశచ్రయ్పోయింది. ఆమె ఆనందానికి ఇక అవధులు లేవు. 
దేవతల కారాయ్నిన్ సాధించి పెటట్డంకోసం దేవదేవుడు తనకు బిడడ్  కాబోతునాన్డు.  

ఆ కబురు ఆమె కశయ్ప పర్జాపతికి వినిపించింది. కశయ్పుడు ఉపొప్ంగిపోయాడు ఆమెను 
దగగ్రగా తీసుకొని అభినందించాడు. అదితి కడుపు పండింది. దేవదేవుడు వామనుడౖె 
దిగివచాచ్డు. చినన్ ఆకారం చితర్ంగానూ, ముచచ్టగానూ ఉనాన్డు. అందులోనూ మళీళ్ నాలుగు 
చేతులు! ఈ దివయ్మూరి త్ ఇంతకాలం నా గరాభ్న ఉనాన్డుకదా! అనుకొంటూ 
పరవశించిపోయింది అదితి. సకల లోకాలూ సంబరపడాడ్ యి.  

కాసేపటిలో ఆమెకు మాయ కమిమ్నటల్యింది. దేవదేవుడు ఇక ఆమెకు మాములు 
బిడడ్గానే గోచరించసాగాడు. ఆమె అతడిని గారాబం చేసోత్ ంది. అతడు ఆమెచేత ఇంకా ఇంకా 
గారాబం చేయించుకొంటునాన్డు. గారాబం అలా వేయింతలుగా సాగుతూ ఉండగా ఇంతింతై 
పెరుగుతూ వసుత్ నాన్డు వామనుడు. 

కశయ్ప పర్జాపతి వామనుడికి ఉపనయనం జరిపించాడు. బర్హామ్దులందరూ 
ఉపనయనానికి తరలి వచాచ్రు. దానితో అడుగులు వేసుత్ ంటే సృషిట్  సమసత్ం సప్ందించింది!  

ఇపుప్డతనికి వడుగయింది కదా! ఇక అతడు భికష్ను సీవ్కరించవచుచ్. తాను 
సీవ్కరించబోయే భికష్ సరువ్లకూ ఒక రకష్ కావాలని సంకలిప్ంచాడు వామనుడు. అంతే! ఇక 
కదిలాడు.  

కొందరు హమ్ణులు అలా వీదివెంట వెళుతునాన్రు. అందులో అనేక దేశాల 
వాళుళ్నాన్రు. "పెదద్లారా! యాచకుల కోరికలు తీరేచ్ దాతలెవరెనౖా ఉనాన్రా? మీకు తెలిసే 
ఉంటుంది చెపప్రూ!" అని అదిగాడు వామనుడు. ఈ చినిన్ వటువును చూచి 
సంబరపడిపోయారు హమ్ణులు. చిరునవువ్తో ఇలా అనాన్రు: లేకేం నాయన! ఉనాన్రు. 
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అందరిలోకీ మొనగాడౖెన దాత మన బలిచకర్వరి త్! అలాంటి దాత ఇంతకుముందు పుటట్లేదు. 
ఇకముందు పుటట్డు!  

అయితే ఉండండి, నేనూ వసుత్ నాన్ను! అనాన్డు వామనుడు. తలిల్దం ల దగగ్ర శెలవు 
తీసికొని, బలిని యాచించడానికని వారితో బయలుదేరాడు.  

ల దేవి అతణిణ్  కోరి వరించింది. బలిచకర్వరి త్ని అతడిపుప్డు కావాలని 
యాచించబోతునాన్డు. లోకహితారథ్మౖె యాచించబోతునాన్డు. ఇలాంటి వేళలో యాచన కూడ 
నాకొక అలంకారమే! అనన్టుల్ గా సాగిపోతునాన్డతను.  

చినిన్ చినిన్ అడుగులు. చపుప్ చపుప్న వేసుత్ నాన్డు. మధయ్లో వరమ్ద అనే నదిని 
దాటాడు. బలిచకర్వరి త్ యజఞ్శాలను సమీపిసుత్ నాన్డు. ఆ యజఞ్శాలనుండి హోమధూమాలు 
లేసుత్ నాన్యి. ఎంతగా లేసుత్ నాన్యీ అంటే ఆకాసాన సూరుయ్ణేణ్ అవి కపేప్సుత్ నాన్యి. గగనాన 
సూరుయ్డికి కనిపించడమే ఇక గగనమౖెపోతోంది. బలి ఏంచేసినా ఇలాగే ఉంటుందనన్మాట! 
అనుకొంటూ లోనికి పర్వేశించాడు వామనుడు.  

పర్వేశిసుత్ నన్ వామనుణిణ్ సధాసదులందరూ చూసుత్ నాన్రు. ఒకరికొకరు చూపుతునాన్రు. 
"ఏమా బర్హమ్వరచ్సుస్! పనెన్ండుమంది సూరుయ్లూ ఒకక్సారిగా ఉదయించినటుల్ ంది! ఎవరో ఈ 
బర్హమ్చారి? మూరుత్ లలోని వాడేమో! ఇలా, ఈ వేషంలో వచాచ్డేమో! మానవుడు మాతర్ం కాదు" 
సభాసభులు గుసగుసలాడుతునాన్రు.  

విశాలమౖెన ఆ మంటపంలో వామనుడు ముదుద్  ముదుద్ గా అడుగులు వేసుత్ నాన్డు. 
ఒకపర్కక్ సామగానం సాగుతోంది. మరొక పర్కక్ యజఞ్యాగాదుల విధి విధానాలను గూరిచ్ 
అరథ్వంతమౖెన చరచ్లు! వామనుడు వాటిననిన్ంటినీ ఆకళించుకొంటూ సాగుతునాన్డు. వాలుతూ, 
వంగుతూ, హరిసమ్రణ చేసూత్  ఎనెన్నిన్ భంగిమలో పోతునాన్డు. నటన సూతర్దారికదా, నటనకు 
కొదవేముంది!  
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ఇలా సభంతా కలియ దిరిగాడు కాసేపు. అందరినీ పరిచయం చేసికొనాన్డు. ఇక మెలిల్గా 
చొరవ తీసికొంటునాన్డు. కొందరితో మం రాథ్ లను చరిచ్సుత్ నాన్డు. కొందరితో వాదిసుత్ నాన్డు. 
కొందరితో నవువ్లాడుతునాన్డు. కొందరితో ముచచ్టలాడుతునాన్డు. ఇలా ఎవరేమి చేసుత్ ంటే 
తానూ అది చేసూత్  అందరికీ అనిన్విధాలా కనిపిసూత్  అందరిలోనివాడౖె వరి త్సుత్ నాన్డు. 

రాకష్సరాజు ఈ దృశాయ్లనిన్ంటినీ అసకి త్గా గమనిసుత్ నాన్డు. ఆ చినిన్ వటువును చూచి 
మురిసిపోతునాన్డు. అతడి లీలలను చూసూత్  తనమ్యుడవుతునాన్డు. తనచెంతకు కూడా 
అతనొసేత్ బాగుండును అనుకొంటునాన్డు.  

బలిచకర్వరి త్ అలా అనుకొంటూ ఉండగానే వామనుడు ఎదురుగా వచిచ్ అతడిని 
దీవించాడు. ఆ దీవించిన విధానానికి బలి ముచచ్టపడాడ్ డు. శు చారుయ్డు మాతర్ం 
గతుకుక్మనాన్డు. వామనుడి కాళుళ్ కడిగి, ఆ నీళళ్ను తన తలపౖెన జలుల్ కొనాన్డు బలి. భళీ! 
ఎంతటి అదృషట్మిది! అనుకొనాన్రంతా!  

వడుగా! ఎవవ్రివాడవు? ఎవడవు? అని కుశల పర్శన్లు వేశాడు బలి. వరచేరంబులో, 
మాడలో, ఫలములో ఇలాంటివేవో ఒకటి నానుండి నిండుగా సీవ్కరించు నాయనా! అని 
కోరుకునాన్డు.  

ఆ కుశల పర్శన్లకు ఇలా అనాన్డు వామనుడు: రాజా! ఒకచోటని ఏమి చెపేప్ది? 
అనిన్చోటూల్  నావే! ఒకరి వాడనని ఎలా చెపేప్ది? అందరూ నావారే! ఏమి నేరాచ్వంటే ఏమి 
చెపేప్ది? అవసరమౖెనదలాల్  నేరుప్గా వయ్క త్ం చేసూత్ నే ఉనాన్ను. నడవడి ఏమంటే ఏం చెపేప్ది? 
పరిసిథ్తి బటిట్  పోతుంటాను. నేనెవరివాడనూ కాను. అందరూ నావారు! ఏకాకిని. చుటాట్ లుకూడ 
ఎవరూ లేరు. లU ఉండేది పూరవ్ం. సజజ్నులయందు మాతర్ం నేనుంటాను.  

ఇక, నీవు ననున్ కోరమనన్ విధానం నీసాథ్ యికి తగినటుల్ గా ఉంది. అయినా, మీ వంశంలో 
తకుక్వతినన్ వారెవరు? యుదాధ్ నికీ, తాయ్గానికీ వెనుదీసిన వారెవరు? మీ తాత పర్హాల్ దుడు 
ఎంతటి భాగవతమూరి త్! ఒకక్మాట చెపప్నా, చూడవలసిన విధంగా చూసేత్, మీ వారి కథలనీన్ 
విషుణ్ వుచుటూట్  తిరిగినవే! నయానో, భయానో అందరూ ఆ విషుణ్ వును సమ్రించినవారే! ఏమంటావు. 
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మూడు లోకాలకు పర్భువువు నీవు మూడడుగులు నాకివువ్. చాలు నాకు. మూడడుగులు నాకిసేత్ 
బర్హామ్ండమే ఇచిచ్నంతగా ఆనందిసాత్ను.  

ఇంత చినన్ కోరికా అనాన్డు బలి. నీ కోరిక నాకు తగినటుల్  లేదు! అనాన్డు.  

రాజా! నీకు తగినటుల్  నీవాలోచిసుత్ నాన్వు. నా అవసరానిన్ నేను గమనిసుత్ నాన్ను. 
మహాదాతవు కదా అని ఏమేమో అడిగితే ఎలా? అవసరమౖెనదేదో అది మాతర్మే 
అడుగుతునాన్ను.  

ఆశాపాశమనన్ది ఉనన్దే అది ఎంత పొడవౖెనదో! దాని అంతును చూచిన వారు లేరు. 
ఉనన్ంతలో తృపిత్పడినవాడు అదృషట్ వంతుడు. కావలసినదానిని మాతర్మేకోరి సీవ్కరించగలవాడు 
వివేకవంతుడు.  

చకర్వరుత్ లాల్ ంటివాళుళ్ తృపిత్లేక, తృపిత్పడక ఎంతమంది ఎనిన్ విధాలుగా కొటుట్ కొని 
చచిచ్పోయారు! రాజా! చరితర్ నొకసారి గమనించు! అంతా తెలిసికూడా ఇలా అంటావేమిటి? 
నేనడిగిన మూడడుగులు నాకివువ్ చాలు. నా పాలిట అదే బర్హామ్ండమవుతుంది.  

గొడుగో. జనిన్దమో, కమండలువొ. నాకున్ ముంజియో, దండమో,  
వడుఁ గే నెకక్డ" భూము లెకక్డ? కరుల్, వామాకుష్, లశవ్ంబు లె  
కక్డ? నితోయ్చిత కరమ్ మెకక్డ? మదాకాంకాష్మితంబౖెన మూఁ  
డడుగుల్ మేరయ వ కిచుచ్టది బర్హామ్ండంబు నా పాలికిన్. 

ఒకక్మాట చెబుతాను విను. ఎవడు సంతోషపడగలడో వాడు సుఖపడగలడు. ఎవడు 
తృపిత్పడగలడో వాడు సంతోషపడగలడు. తృపిత్కంటే ముకి త్ ఇంకేముంది రాజా! సంతోషంగా 
ఉండగలగడం కంటే జీవితానికి కావలసింది ఏముంది! నాకిది తృపిత్ నాకిది సంతోషం. నేనడిగిన 
మూడడుగులు నాకివువ్ చాలు అవే నాపాలిట మూడు లోకాలవుతాయి!  

బలి సంతోషంతో ఉపొప్ంగిపోతునాన్డు. దానం చేయడానికి సంబరపడుతునాన్డు. 
శు చారుయ్డతనిన్ పకక్కు పిలిచాడు. ఏమిటా ఉవీవ్ళూళ్రడం? రాజా! మరీ 
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చినన్పిలల్వాడివయిపోతునాన్వేమిటి? ఆ వచిచ్నదెవరనుకునాన్వు? ఆ వామనుడు వటువు కాడు 
విషుణ్ వు! అతడు కోరుతునన్ది మూడడుగులుకాదు. మూడు లోకాలు! ఈ మూడడుగులే నాకు 
మూడు లోకాలవుతాయి అని అతడు చెబుతూనే ఉనాన్డు. మనకు కాసత్ బురర్ పనిచేయాలి.  

ఒకపాదం భూమికి సరిపోతుంది. ఒకపాదం ఆకాశానికి సరిపోతుంది. మూడవపాదం 
ఎకక్డ పెటట్ను? అంటాడు ఏం చెబుతావు! ఏమౖెపోదామనుకుంటునాన్వు?  

నామాట విను. నీసంగతి నాకుతెలుసు. మాటిచాచ్ను, మాటిచాచ్ను అంటావు. ఏమామ్టది? 
అంతా పోతునన్పుప్డు అబదధ్మాడితేనేం? తనున్మాలిన ధరమ్ం మంచిదికాదు. ముందు నువువ్ 
నిలబడు. ఈ రాజాయ్నిన్లా ఉండనీ! అడిగింది ఇచాచ్మనుకో! ఆతడిక ఆకర్మించడం 
మొదలుపెడతాడు. అపుప్డిక ఆ దృశయ్ం ఎలా ఉంటుందో నీవు ఊహించలేవు. దానంలేదు, 
గీనంలేదు. ఆ వామనుణిణ్ వెళిళ్రమమ్ని చెపుప్. నువువ్ చెపప్లేకపోతే నీ తరుపున నేను చెబుతాను. 
ఏం, ఏమంటావు?  

అంతావిని బలి ఇలా అనాన్డు: ఆచారాయ్! మాములుగా చూసేత్ నీవు చెపిప్ంది నిజమే! 
కాని నాకలా చేయాలని అనిపించడంలేదు. ఒకటి నేను మాట తపప్లేను. రెండు నేను విషుణ్ వును 
వదులుకోలేను. ఇసాత్ ననన్దానానిన్ ఇవవ్కుండా ఉండలేని నేను, విషుణ్ వే వచిచ్ దానమడిగితే ఇంక 
కాదని అనగలనా, లేదని అనగలనా?  

కారే రాజులు రాజయ్ముల్ గలుగవే గరోవ్నన్తిం బొందరే 
వారేరీ సిరి మూటగటుట్ కొని పోవంజాలిరే భూమిపౖెఁ 
బేరెనౖం గలదే శిబిపర్ముఖలుం తిన్ యశఃకాములై 
యీరే కోరెక్లు వారలన్ మఱచిరే యికాక్లమున్ భారగ్వా! 

 గురువరాయ్! గడచిన చరితర్లో ఎందరు రాజులు కాలేదు, రాజాయ్లు ఏల లేదు. 
తమంతవారు లేరని ఱొముమ్ విరుచుకొని తిరగలేదా? వారేరీ! ఎకక్డునాన్రు! సిరినేమౖెనా 
మూటగటుట్ కొని పోగలిగారా? కనీసం ఈ భూమిపౖెన వారి పేరయినా మిగిలిందా? అదేమరి! 
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శిభివంటి తాయ్గమూరుత్ లునాన్రు. వారు పోయి ఎంతకాలమౖెంది మరి వారిని 
మరచిపోగలుగుతునాన్మా?  

ఆచారాయ్! ఎనిన్ యజాఞ్లు చేసేత్ విషుణ్ వు పర్తయ్కష్మవుతాడు? ఎంత తపసుస్ చేసేత్ విషుణ్ వు 
గోచరిసాత్డు. అలాంటిది విషుణ్ వు నా కొరకని పర్తేయ్కంగా వామనుడౖె వటువు రూపంలో వచాచ్డు. 
ఎలల్పుప్డూ ల దేవిని అలరించే తన చేతిని చాచి ననున్ దాన మడుగుతునాన్డు. 

ఆదిన్ సతి కొపుప్పౖె తనువు పౖె నంసోతత్రీయంబుపౖెఁ 
బాదాబజ్ంబులపౖె కపోల తటిపౖెఁబాలిండల్ పౖె నూతన్ మ 
రాయ్దం జెందు కరంబు ందగుట మీదౖె నా కరంబుంట మే 
లాగ్ దే ? రాజయ్ము గీజయ్మున్ సతతమే కాయంబు నాపాయమే ! 

గురువరాయ్ అలాంటి ఆచేయి ందవునన్ది. నా చేయి మీదవుతునన్ది. ఈ 
అదృషట్మెంతటిది? ఈ అవకాశమెంతటిది! 

ఏదో పర్మాదం ముంచుకు వసుత్ ందని నేను వెనుకాడలేను. అడిగినది ఇసేత్ అతడు 
మటుకు ఏం చేసాత్డు? బంధిసాత్ డంటావా? తానే విడిచిపెడతాడు. విడిచిపెటట్డంటావా? పోనీ. ఏలా 
జరుగవలసిఉంటే అలా జరుగుతుంది. అంతేగాని బొంకుతామా? అది భావయ్మా? ఆచారాయ్! 
ఆలోచించు!  

సము లింకిపోయినా, భూమి పొడి పొడిగా అయిపోయినా, అంతా అణిగిపోయినా నేను 
మాతర్ం మాట తపప్లేను. నేనతనికి దానమివవ్కుండా ఉండలేను.  

శు చారుయ్డు ఉ డయాయ్డు. "రాజా! మేలుకోరి చెబితే వినిపించుకోకుండా పోతునాన్వు. 
కొదిద్కాలంలోనే నీవు పదభర్షుట్ డవౖెపోతావు". అని శపించాడు. శు చారుయ్డు శపించినా బలి 
చలించలేదు.  

భారయ్వౖెపు చూచాడు బలి. ఆమె బంగారు బిందితో నీళుళ్ తెచిచ్ంది. నీళళ్తో వామనుడి 
చిటిట్పాదాలను కడుగుతునాన్డు బలి, కడుగుతూ ఆ అదృషాట్ నికి సంబరపడుతునాన్డు.  
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ఇక మూడడుగులను ధారపోసుత్ నాన్డు. కాని ఎంతపోసినా ధారపడటం లేదు. ధార పడకుండా 
శు చారుయ్డు అడుడ్ పడుతునాన్డని వామనుడు గర్హించాడు. తన చేతి దరభ్తో ఆ కలశ 
రంధర్ంలోనికి పొడిచాడు. అంతే! శు చారుయ్డి కనొన్కటి పోయింది. ధార వెంటనే జలజలా 
పడింది. 

ఉపదేశమూ, ఆచరణా రెండూ రెండు కనున్లు. శు చారుయ్డు ఉపదేశముతో 
నిలబడగలిగాడుగాని, ఆచరణ కొచేచ్సరికి నిలబడలేకపోయాడు. అందుకే ఆ కనున్ను 
పోగొటుట్ కునాన్డు. చెపప్డం తేలికే! చేయడం దగగ్రకొచేచ్టపప్టికే కషట్ ం!  

బలిచకర్వరి త్ అలా ధారపోసినందుకు సకల లోకాలూ ఆశచ్రాయ్నందాలతో సంబరపడుతునాన్యి.  

ఇక వామనుడు కష్ణాలలో వికర్ముడయాయ్డు. ఆశచ్రయ్ం! ఒక అడుగుతో భూమినీ, మరొక 
అడుగుతో ఆకాశానిన్ ఆకర్మించేశాడు. అపూరవ్మౖెన దృశయ్మిది! సకలలోక వాసులూ 
ఎకక్డికకక్డే ఆ దివయ్ రూపానికి పూజలు చేయసాగారు.  

కొదిద్సేపటోల్  మాములుగా నిలబడాడ్ డు విషుణ్ వు. బలిచకర్వరి త్ని బంధిపజేసి "మరి నా మూడవ 
అడుగు మాటేమిటి?" అడిగాడు విషుణ్ వు. బలి ఆ అడుగును తన శిరసుస్న ఉంచమనాన్డు. 
అందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు.  

ఇంతలో పర్హాల్ దుడు విషుణ్ వును సమీపించాడు. "బలి అదృషట్ వంతుడు ఇది నిగర్హంలో 
అనుగర్హం! దండన రూపంలో ఉనన్ లాలన!" అనాన్డు.  

బలి భారయ్ అకక్డకు చేరింది. 'ఇంతగా సరవ్సమరప్ణ చెందినవాడు ఇలా బలైపోవలసిందేనా? 
ఇది మీకు భావయ్మా, దేవా!' అనన్ది. 

బర్హమ్దేవుడు సమీపించాడు. 'తం , ఇది భావయ్మా?' అనాన్డు. పర్హాల్ దుడు తపప్ మిగిలిన 
అందరూ కూడ ఇది భావయ్మేనా అనన్టుల్  చూసుత్ నాన్రు.  
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అందరివౖెపూ చూసూత్  విషుణ్ దేవుడిలా అనాన్డు: చెబుతునాన్ను వినండి. బలి ఆడిగిన పర్కారం 
బలి శిరసుస్న నేను పాదం మోపుతాను. తపప్దు. ఇతణిణ్ సుతల లోకానికి పంపిసాత్ను. అకక్డ నా 
రకష్ణలో ఇతడుంటాడు. తలచినంత మా న నేను గోచరిసూత్  ఉంటాను. ఇంతలో సావరిణ్ 
మనవ్ంతరం వసుత్ ంది. అపుప్డు ఈ బలిని ఇం ణిణ్ చేసాత్ను. సమసత్ భోగభాగాయ్లు నా రూపంగా 
ఇతడు అనుభవిసాత్డు. ఆ తరువాత ఎవరికీ అందని ఒకానొక దివయ్సిథ్తిలో ఇతడిని నాలో 
నిలుపుకొంటాను.  

విషుణ్ ని పాదసప్రశ్కు బలి పరవశిసుత్ నాన్డు. బలితో పాటుగా పర్హాల్ దుడుకూడ సుతల లోకానికి 
బయలుదేరుతునాన్డు.  

ఇకక్డొక చితర్ముంది. "మూడవ అడుగు ఎకక్డ పెటట్ను" అని అడిగాడు విషుణ్ వు. "నా శిరసుస్న 
పెటుట్ !" అనాన్డు బలి. భూమి అంతా అపప్టికే విషుణ్ వు వశమౖెంది. మరి అలా వశమౖెన భూమిలో 
బలి లేడా? అతని శిరసుస్ లేదా? అయినపప్టికీ "నా శిరసుస్న పెటుట్ " అంటునాన్డతను. అంటే 
ఈ భూమికనాన్ తనను వేరుగా చూచుకొంటునాన్డనన్మాట. అహంకారమంటే అదే! విషుణ్ వు 
పాదం మోపింది కేవలం అతని శిరసుస్నకాదు. అతని అహంకారం మీద!  

నిజానికి బలిచకర్వరి త్లో ఏ దోషమూలేదు. ఈ ఒకక్ అహంకారం తపప్! ఆ ఒకక్ అహంకారానీన్ 
తన పాదంతో అదిమి, బలిని తరింపజేయడానికే విషుణ్ వు ఈ కథంతా ఇలా నడిపాడు. 
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కృషణ్ జననం 
దావ్పరయుగం ఇక చివరకు వసోత్ ంది. భూమికి భారం మాతర్ం పెరిగిపోతోంది. 

దుషుట్ లయిన రాకష్సుల పర్వర త్నతో భూమి అలాల్ డుతోంది. అలాల్ డుతునన్ భూమి గోరూపానిన్ 
ధరించి, బర్హమ్దేవుని సమీపించింది. తన గోడంతా వెళళ్బోసుకొనన్ది.  

బర్హమ్దేవుడు భూమాతనూ, ఇం ది దేవతలనూ వెంట తీసికొని పాల సము నిన్ 
సమీపించాడు. పురుషసూకాత్నిన్ గానంచేసూత్  దేవదేవుని గూరిచ్న ధాయ్నంలో అలా 
నిలచిపోయాడు.  

కొంతసేపటి తరువాత ధాయ్నం నుండి ఈవలకు చూసూత్  బర్హమ్దేవుడు ఇలా అనాన్డు: 
భూమాతా! బెంగపడకు. నీ భారానిన్ తగిగ్ంచేటందుకు దేవదేవుడు నీపౖెన అవతరించబోతునాన్డు. 
దేవతలారా! మీరిక సిదధ్ం కావాలి. మీరందరూ యాదవులుగా జనిమ్ంచి దేవదేవుని పర్ణాళికలో 
భాగసావ్ములై వరిథ్లాల్ లి!  

దేవదేవుడు దేవకీ వసుదేవులకు జనిమ్ంచబోతునాన్డు. అతడి సేవలో 
పాలుపంచుకోవడాని  దేవకాంతులు కూడ ఇక తరలి వెళళ్వలసి ఉనన్ది. వేయిపడగల 
ఆదిశేషుడు ఈసారి దేవదేవునికి అనన్గా జనిమ్ంచబోతునాన్డు. యోగ మాయకూడ దేవదేవుని 
అంశగా భూమిమీద అవతరించి ఒకానొక పర్తేయ్క పాతర్ను పోషించబోతునన్ది.  

దేవతలు సంతోషించారు. భూమాత సేదతీరింది. బర్హమ్దేవుడు పరితృపుత్డయాయ్డు. 
కాలం కథకు అనుగుణంగా కదులుతోందిక.  

ఇక భూమిపౖెన దేవకీ వసుదేవులకు వివాహమౖెంది. దేవకి అనన్ కంసుడు నూతన 
దంపతులను రథాన ఎకిక్ంచుకొని మిడిసిపడుతూ, సవ్యంగా తీసికొని వెళుతునాన్డు. కంసుడు 
ఏంచేసినా ఆరాభ్టంగానే ఉంటుంది. ఆతీమ్యత తకుక్వ ఆరాభ్టం ఎకుక్వ. 
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రథం అలా సాగుతూ ఉండగా ఆకాశవాణి ఇలా పలికింది: "కంసుడా! ఒళుళ్ తెలియని 
సిథ్తిలో ఉనాన్వు నీవు, ఏ దంపతులకు పెళిళ్చేసి నీవు ఇపుప్డు తీసికొని వెళుతునాన్వో, ఆ దేవకీ 
వసుదేవుల అషట్మ గరాభ్న పుటిట్నవాడు నినున్ సంహరించబోతునాన్డు. తెలుసుకో!". 

ఆకాశవాణి పలుకులకు దదద్రిలాల్ డు కంసుడు. కష్ణాలలో అతడిలోని రాకష్సతవ్ం పౖెకి 
ఉబికింది చెలెల్లిని కొపుప్పటిట్ , రథమీమ్దనుండి ందకు లాగిపడేశాడు. ఆమెనలా ఒడిసి పటుట్ కొని 
మరొక చేతోత్ ఆమెపౖెకి కతిత్ని ఎతాత్డు. ఈ హఠాతప్రిణామానికి తలల్ ందులవుతునాన్డు 
వసుదేవుడు.  

ఏది ఏమౖెనా ఈమెను రకిష్ంచుకోవాలి అనిపించింది వసుదేవునికి. మొదటిది ఈమె తన 
భారయ్. భారయ్ను బర్తికించుకోవడం భర త్ ధరమ్ం! రెండవది పలికింది ఆకాశవాణి. ఆ పలుకులు 
నిజంకాక తపప్దు. ఆ పలుకులను అనుసరించయినా సరే ఈమెను బర్తికించుకొని తీరాలి! 

గుండె దిటవు చేసికొని కంసునితో ఇలా అనాన్డు వసుదేవుడు. బావా! నిదానించు! 
పసుపు బటట్లతో ఉనన్ చెలెల్లిని పంచభూతాలలో కలిపేయాలని చూడకు. ఒకవేళ నీకు పర్మాదం 
వసేత్ ఎవరివలల్ వసుత్ ంది? ఈమె అషట్మ సంతతివలల్కదా వసుత్ ంది. నే నొకటి చెబుతునాన్ను విను! 
పుటిట్న బిడడ్ను పుటిట్నటుల్ గా నీకు ఇచిచ్ వేసాత్ను. ఈమెను మాతర్ం వదిలిపెటుట్ .  

కంసుడు కొదిద్గా అలోచించాడు. వసుదేవుని నిజాయితీమీద అతనికి ఆ మాతర్ం 
నమమ్కముంది. బిడడ్లను ఇచేచ్సాత్ నంటునాన్డతను. ఇపుప్డీ పనిచేసి, నలుగురిలో చెడడ్పేరు 
తెచుచ్కోవడమెందుకు? కంసుడపప్టికి ఆగాడు. నీమీద నమమ్కంతో ఈమెను ఇపప్టికి 
వదిలిపెడుతునాన్ను అనాన్డు. 'బర్తుకు జీవుడా!' అనుకొంటూ వసుదేవుడు దేవకిని దగగ్రకు 
తీసికొనాన్డు.  

దేవకీ వసుదేవులకు మొదటి మగబిడడ్  కలిగాడు. ఇచిచ్నమాట పర్కారం ఆ బిడడ్ను 
తీసికొని వెళిళ్ కంసునికి ఇవవ్బోయాడు వసుదేవుడు. వసుదేవుని నిజాయితీకి లోలోపల 
మెచుచ్కొనాన్డు కంసుడు. 'ఆకాశవాణి చెపిప్ంది అషట్మ గరాభ్నిన్ గురించి వీడేం చేసాత్డులే 
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ననున్. వీడిని నీవు తీసికొని పో!' అనాన్డు కంసుడు. ఆ మాటకు వసుదేవుడు పెదద్గా 
సంతోషించలేదు. కంసుని మాటకు నిలకడ ఎంతో అతనికి బాగా తెలుసు.  

కాలం ఇలా కదులుతూ ఉండగా నారదుడొకసారి కంసుని దగగ్రగా వచాచ్డు. కంసరాజా! 
ఏమిటీ మెతకదనం! సతాయ్నిన్ చెబుతునాన్ను గమనించు! నీవూ, నీ చుటూట్  ఉనన్వారు 
రాకష్సులు, వసుదేవుడూ, అతనిచుటూట్  ఉనన్వారు దేవతలు. ముఖయ్ంగా, నీవు కాలనేమి అనే 
రాకష్సుడివి. దేవకి కడుపున అషట్మ సంతతిగా దిగివసుత్ నన్వాడు దేవదేవుడయిన విషుణ్ దేవుడు. 

నారదుని మాటలకు కంసునికి తల తిరిగిపోయింది. ఆ తిరిగిన తలకు గతమంతా 
గోచరించింది. ఇక అతడు వె తిత్పోయాడు. దేవకీ వసుదేవులకు అంతవరకూ పుటిట్న 
బిడడ్లందరినీ వరుసగా వధించేశాడు. వారిని బదధ్శ వులుగా పరిగణించి కారాగారంలో 
బంధించివేశాడు. వారి కదలికలపౖె గటిట్  నిఘా ఏరాప్టు చేశాడు. ఆ కారాగారం చుటూట్  పెదద్  
ఎతుత్ న కాపలా పెటాట్ డు.  

అతని దృషిట్  యాదవులపౖెకి మళిళ్ంది. వాళళ్ను నానా యాతనలూ పెటట్సాగాడు. ఈ 
దారుణ కృతాయ్లనిన్ంటికీ అడుడ్ వసాత్ డనన్ ఉదేద్శంతో తం  అయిన ఉగర్సేనుణిణ్ కూడా బంధించి 
వేశాడు. ఇలా మొతత్ం రాజాయ్నేన్ తన బందీగాచేసి పటుట్ కునాన్డు. ఈ హడావిడిలో ఇలా ఉండగా, 
అకక్డ దేవకీదేవి కడుపున ఆదిశేషుడు బుసలుకొడుతునాన్డు. 

విషుణ్ దేవుడు యోగమాయను చేరబిలిచాడు. "కథలో నీ పాతర్ వచిచ్ంది" అనాన్డు. "దేవకీ 
గరాభ్న రూపుదిదుద్ కొంటునన్ ఆదిశేషుణిణ్ నీ మాయతో రోహిణి గరాభ్న పర్వేశపెటుట్ ! అపుప్డతడు 
రోహిణికి బిడడ్గా, నాకు అనన్గా రూపొందుతాడు. నేనిక దేవకీదేవికి పుడాతాను. నీవకక్డ 
యశోదాదేవికి పుటుట్ ! దివయ్ పర్ణాళికకు ఇంతగా కలసివసుత్ నన్ నీకు తరతరాల జనులు 
గుడులుకటిట్ , పూజలు సలుపుతారు. ఇక కేష్మంగా వెళిళ్రా!" అనాన్డు.  

కథ ముందుకు సాగుతోంది. అందరూ ఇకక్డ దేవకీదేవికి గరభ్ం పోయింది 
అనుకొనాన్రు. ఇకక్డనుండి పోయి అకక్డకు చేరికొనన్ది అని గర్హించలేకపోయారు. ఆదిశేషుడు 
ఇలా ఇదద్రి తలుల్ ల బిడడ్  అయాయ్డు.  



కృషణ్ జననం 78
 

ఇక విషుణ్ దేవుడు వసుదేవుని సమీపించాడు. అతని తేజసుస్ను ఆశర్యించి, దేవకీదేవి 
గరాభ్న పర్వేశించాడు. దేవకీదేవిలో ఇపుప్డొక తత్వెలుగు గోచరిసుత్ ంది. కారాగారంలో 
కారుచీకటిలో ఉండికూడా ఆమె ఒక కాంతిరేకలా కనిపిసోత్ ంది. ఆ తేజసుస్ను చూసి కంసుడు 
దడుసుకొంటునాన్డు.  

ఈమెను ఇపుప్డే చంపివేసేత్ ఎలా ఉంటుంది? అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది కంసుడికి. మళీళ్ 
బాగుండదనిపించింది. వాడెపుప్డు పుడతాడో, పుటట్గానే వాణిణ్ చంపేదాద్ ం! అని 
ఎదురుచూసుత్ నాన్డు కంసుడు. కనున్ మూసినా, కనున్ తెరిచినా, కూరుచ్నాన్, నించునాన్, 
అడుగడుగునా అదే సమ్రణ! ఆగని విషుణ్ సమ్రణ! 

దేవకీదేవికి నెలలు నిండుతునాన్యి. నారదాది మునీం లు అటు బర్హమ్నీ, ఇటు 
శివునీకూడ వెంటబెటుట్ కొని ఒక పర్శాంత సమయంలో కారాగారానికి చేరుకొనాన్రు. మళీళ్ చాలా 
కాలానికి చూసాత్ము ఈ అవతార లీలలు! అని మురిసిపోతూ, దేవదేవుని అనేక విధాల 
కీరి త్సుత్ నాన్రు. భూమాతతో బాటుగా మేమందరమూ కూడ నీ అవతార లీల  ఎదురు 
చూసుత్ నాన్ము. వెలుగుల మూరిత్! ఇక వెలికి రావయాయ్! అని మరీ మరీ వేడుకొనాన్రు.  

దేవకీదేవిని అభినందించారు. అమామ్! నీవు అదృషట్ వంతురాలవు! నీ గరాభ్న ఉనన్ శిశువు 
సామానుయ్డు కాడు. సృషిట్ కి నాయకుడౖెన  మహా విషుణ్ వు! ఇక కంసుణిణ్ గురించి మీరు 
బెంగపడవలసిన పనిలేదు. మీతోబాటుగా మేము కూడా సుఖసంతోషాలను నిండుగా 
అనుభవించే మంచిరోజులు వచేచ్సుత్ నాన్యి. భగవానుడిక అవతరించబోతునాన్డు! 
సకలలోకవాసుల హృదయాలను దోచుకోబోతునాన్డు! 

ఆ పెదద్లందరూ అలా వెళాళ్రో లేదో ఇక దేవకీదేవికి పెదద్  ఎతుత్ న నొపుప్లు 
రంభమయాయ్యి.  సృషిట్  అంతా దేవదేవుడు దిగివసుత్ నన్ వౖెనానిన్ సూచిసోత్ంది. 

అణువణువునా ఆ సంబరం వయ్క త్మవుతోంది. సరసుస్లు, నదులు, సము లు పరమమౖెన 
పర్శాంతతను చెంది, పరమ పురుషుని రాకను సూచిసుత్ నాన్యి. నిదానంగా సాగుతూ ఆయన 
కొరకు ధాయ్నానిన్ కొనసాగిసుత్ నాన్యి. పలెల్లు, పటట్ణాలు, నగరాలు మంగళ వాధయ్నాదాలను 
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వీనుల విందుగా వినిపిసుత్ నాన్యి. అంతటా ఒక పండుగ జరుగుతునన్ వాతావరణం దానికదిగా 
గోచరిసుత్ నన్ది. ఏదో తెలియని ఆనందం ఆవనినుండి అంబరందాకా అనుభవింపబడుతోంది. 

అనిన్ శుభశకునాల మధయ్ దేవకీదేవి దేవదేవుని కనన్ది. చతురుభ్జాలతో, శంఖచ ది 
ఆయుదాలతో దివయ్ంగా గోచరిసుత్ నాన్డతను. దేవకీ, వసుదేవుల ఆశచ్రాయ్నందాలకు అంతులేదు. 
వారు చేతులు జోడించి, శిరసుస్లు వంచి, అనేక విధాల అతణిణ్ కీరి త్ంచారు. అంతగా 
సంబరపడుతూ కూడా కంసుణిణ్ తలచుకొని బాధపడాడ్ డు వసుదేవుడు. తం ! ఇతడి బారినుండి 
మనం బయటపడటం ఎలా అనిపిసుత్ నన్ది నాకు? అనాన్డు.  

దేవకీదేవి పరవసిసూత్  అనన్ది: తం ! దేవదేవా! యోగులయినవారు సమాధి సిథ్తిలో 
నినున్ పొడగటిట్ంచుకొంటారు అంటారు. వారు ఏమాతర్ం నినున్ పొడగటిట్ంచుకోగలరో 
చెపప్లేనుగాని, ఇదిమాతర్ం నా అదృషట్ ం! ఇలా నేను నినున్ బిడడ్గా పొందగలగడం ఉనన్దే, ఇది 
అంతుబటట్ని అదృషట్ ం!  

తం ! ఈ నీ దివయ్దరశ్నం నాకెంతగా ఆనందానిన్ కలిగిసుత్ నాన్, ఇకక్డి పరసిథ్తులను 
బటిట్  నీవు మాములు శిశువుగా గోచరిసేత్నే మంచిదనిపిసుత్ నన్ది నాకు, అంటూ ఆమె అతడిని 
వేడుకొనన్ది.  

వారి భకి త్కీ, ఆరి త్కీ మెచుచ్కొని, దేవదేవుడిలా అనాన్డు: మీకొక విషయం చెపాప్లి. 
అందుకనే కాసేపటిపాటు ఇలా ఉండదలిచాను.  

తలీల్ ! పూరవ్ం సావ్యంభువ మనవ్ంతరంలో నీవు పృశిన్ అనే పతివర్తవు, ఈ వసుదేవుడు 
సుతపుడు అనే పర్జాపతి బర్హమ్యొకక్ ఆజఞ్ ననుసరించి, సృషిట్  కారాయ్నిన్ నిరవ్హింపగోరి మీరు 
నాకొరకు తపసుస్ చేశారు. తపసుస్కు మెచిచ్ నేను సాకాష్తక్రించాను. కొడుకు కావాలని 
కోరుకునాన్రు మీరు. మీ కోరికను మనిన్ంచి నేను మీకు కుమారుడనయాయ్ను. పృశిన్గరుభ్డు 
అని పిలవబడాడ్ ను.  
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ఆ తరువాతి కాలంలో వసుదేవుడు కశయ్ప పర్జాపతి కాగా, నీవు అదితిగా వయ్క త్మయాయ్వు. 
అపుప్డుకూడ నేను మీకు కొడుకునయాయ్ను. వామనునిగా అవతరించి బలిచకర్వరి త్కి బదులు 
చెపాప్ను. ఇపుప్డు మీరు దేవకీ వసుదేవులయాయ్రు. ఇపుప్డు కూడ మీకు నేను మళీళ్ 
బిడడ్నయాయ్ను. ఇలా మూడు తరాలుగా మీ ముదుద్  ముచచ్టలననుభవిసుత్ నాన్ను. ఇక మీకు 
జనమ్లేదు. ననున్ భజిసూత్ , ఎవరూ అందుకోలేని దివయ్సిథ్తిని అందుకొంటారు. 

వసుదేవా! కంసునివలల్ కీడు కలుగుతుందని నీ కనిపిసేత్ ననున్ పలెల్కు తీసికొని వెళుళ్ 
నందుని ఇంట పర్వేశించి, యశోదాదేవి పొతిత్ళళ్లోల్  ననున్ పడుకోబెటుట్ . నాతోబాటుగా ఇదే 
సమయాన యశోదాదేవికి అకక్డ జనిమ్ంచిన యోగ మాయను తవ్రగా ఇకక్డికి తీసికొనిరా! ఈ 
తలిల్కి ఆ బిడడ్ను అపప్గించు! 

ఇదంతా ఎలాగని అలోచించవదుద్ , ఈ తలుపులు తెరుచుకొంటాయి. ఆ యమున 
మనకు దారినిసుత్ ంది. ఇక పద!  

అంతవరకూ దివయ్మూరి త్గా గోచరించిన విషుణ్ దేవుడు ఇక ఒక సామానయ్ శిశువౖె 
రోదించసాగాడు. దేవకీదేవి దేవదేవుని బిడడ్గా తన దగగ్రకు తీసికొంది. చనుబాలిసోత్ ంది. పాలు 
గుతునాన్డు. పరితృపిత్ చెందుతునన్దామె. లోకాలనిన్ంటినీ పాలించే కొడుకు తనకు పాలిచేచ్ 

అవకాశానిన్ ఇలా అనుగర్హించాడు కదా! అని మురిసిపోతునన్దామె!  

ఏమౖెనా వసుదేవుడు కొంత తొందరపడుతునాన్డు. దేవదేవుడు చెపిప్న విధాన ఈ కథను 
ముందుకు నడపాలి అని ఆరి త్చెందుతునాన్డు. తపప్దుసుమా అనన్టుల్ గా తలిల్నుండి బిడడ్ను 
అందుకొనాన్డు. ఒక బుటట్ను తీసికొని ఆ బుటట్లోని పొతిత్ళళ్లో బిడడ్ను పెటుట్ కొని, ఆ మొతాత్నీన్ 
శిరసుస్న పెటుట్ కొని ఇక ముందుకు సాగుతునాన్డు. "దేవదేవుని ఆజఞ్ను శిరసుస్న ధరించడానికే 
నేనునాన్ను." అనన్టుల్ గా! 

తలుపులుకు కూడా తలపులు తెలుసుత్ నాన్యి. ఇక తలుపులు వాటికవిగా 
తెరుచుకొంటునాన్యి. కావలివారు నిదర్పోతునాన్రు. కావాలనే అలా నిదర్పోతునన్టుల్ గా 
కనపడుతునాన్రు. 
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వసుదేవుడు ఆచితూచి అడుగులువేసుత్ నాన్డు. ఆదిశేషుడు వెనుకనుండి తలుపులు 
వేసుకొంటూ వసుత్ నాన్డు. వసుదేవుడు వీధిని చేరుకొనాన్డు. జడివాన రంభమౖెంది. అయినా 
అలజడి ఏమాతర్ం లేదు. ఆదిశేషుడు తన పడగలను గొడుగుగా పటిట్  ఆ వెనుకగా వసుత్ నాన్డు. 
సాగుతునన్ దేవదేవునికి కూడ ఆతోక అవసరమౖెంది. 'తోకలాగ నీ వెందుకు?' అని అతడు 
అనలేదు, అనలేడు.  

యమునను సమీపిసుత్ నాన్డు వసుదేవుడు. జడివాన సాయంతో ఉపొప్ంగుతోంది 
యమున. దేవదేవునికి ఆహావ్నం పలుకుతోంది. ఎటు నీళుళ్ అటు సరుద్ కొంటునాన్యి. ఆ 
మధయ్న దారి ఏరప్డుతునన్ది. ఆదిశేషుడు గొడుగు పడుతూనే ఉనాన్డు. వసుదేవుడు దారివెంట 
సాగుతునాన్డు. దేవకారాయ్నికి అనుగుణంగా సాగుతునన్వాడికి దారి ఎపుప్డూ ఏరప్డుతూనే 
ఉంటుంది. దారి ఎపప్టికపుప్డు ఏరప్డుతూనే ఉంటుంది. అనన్టుల్ గా ఉందా దృశయ్ం.  

పలెల్ను చేరాడు వసుదేవుడు. అకక్డ ఆబాలగోపాలమూ మంచి నిదర్లో ఉనాన్రు. వెళిళ్ 
వెళిళ్ నందుని ఇంట పర్వేశించాడు. 'తన నందనుడిక నందనందనుడు అవుతునాన్డూ అని 
గర్హించుకొనాన్డు. 'అతడు ఎంత వసుదేవుడో, అంత నందనందనుడిక!' 

యశోదాదేవి పడకను సమీపించాడు వసుదేవుడు. ఆమె పొతిత్ళళ్లోనునన్ ఆడుబిడడ్ను 
తీసికొనాన్డు. తన చెంతనునన్ మగబిడడ్ను ఆమెచెంత పడుకోబెటాట్ డు. 'దేవకీ పు డిక యశోదా 
తనయుడవుతునాన్డు!'  అని చినన్ నవువ్ నవువ్కొనాన్డు.  

కొదిద్కష్ణాలపాటు అలా మౖెమరచి ఉనాన్డు. అలా ఒక విధమయిన పారవశాయ్నికి 
లోనవుతునాన్డు. ఆ పారవశాయ్నికి అతని కళుళ్ చెమమ్గిలాల్ యి. రెండు కనున్లనుండీ రెండు 
కనీన్టిబొటుల్  ఆ శిశువు శిరసుస్న పడాడ్ యి. శిశువు కనులువిచిచ్ చూచాడు. వశుదేవుడు ఆ 
శిశువును తన గుండెలకు హతుత్ కొనాన్డు. "ఈ నీ గుండె నాకు గుడి" అనన్టుల్  చూసుత్ నాన్డు 
శిశువు. వసుదేవుడు పరవశించిపోతునాన్డు. దేవకీదేవిని బిడడ్నిమమ్ని తొందరపెటట్గలిగాడుగాని, 
తానిపుప్డు బిడడ్ను విడిచి ముందుకు సాగలేకపోతునాన్డు.  
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ఉంచలేక ఉంచాడు బిడడ్ను. కదలలేక కదులుతునాన్డు. కేవలం కథకొరకు 
కదులుతునాన్డు.  

వసుదేవుడు యోగమాయతో కారాగారానిన్ చేరుకొనాన్డు. దేవకీదేవి ఆ పాపను చూచి 
ఆశచ్రాయ్నందాలను అనుభవిసోత్ ంది. కాసేపు వారినలా మురిపించి యోగమాయ ఇక తన 
మాయను వయ్క త్ంచేయసాగింది.  

తెలల్వారబోతుంది. పాప కెవువ్న ఏడిచ్ంది. కావలివారు లేచారు. తాళాలవౖెపు చూచారు. 
తృపిత్గా నిటూట్ రాచ్రు. కంసుని లేపుదామని వెళాళ్రు. ఆ అవసరం లేకపోయింది. అతడు 
ఎపప్టినుండో ఎరర్టి కళళ్తో ఎదురుచూసుత్ నాన్డు.  

వార త్ వినన్ కంసుడు ఒకక్ ఉదుటున కారాగారానికి చేరాడు. పాపను పటిట్  లాగాడు. 
"అనాన్! ఇది ఆడబిడడ్  ఆకాశవాణి చెపిప్ంది మగబిడడ్ను గురించి!" అనన్ది దేవకీదేవి. "ఆడబిడోడ్ , 
మగబిడోడ్  ఇది అషట్మ గరభ్ం ఆవునా కాదా, అదీ నాకు కావలసింది" అనన్టుల్  కౄరంగా 
చూసుత్ నాన్డు కంసుడు.  

కష్ణాలలో పాపను తీసికొనిపోయి, పౖెకి ఎగరేసి, ంద కతి త్పెటాట్ డు. లెకక్పర్కారం పాప 
ముకక్లై ందపడాలి. కాని అలా జరగలేదు. పౖెనుండి ఏవో ముకక్లు వినబడసాగాయి భయ 
భయంగా పౖెకిచూశాడు కంసుడు.  

ఎనిమిది చేతులతో మహాశకి త్ ఆకాశాన దరశ్నమిచిచ్ంది. ఆ చేతులలో సకల ఆయుధాలూ 
ఉనాన్యి. ఫకాలున నవివ్ ఆమె ఇలా అనన్ది: కంసా! నీ పేరు హింస అని పెటట్బడినటల్యితే 
బాగుండేది. ణం మీద తీపితో ఎనిన్ ణాలను తీసుత్ నాన్వు నీవు! ఏమీ, ఎదుటవారి ణాలు 
నీ ణాలలాంటివి కావా? దేవకీదేవి సంతతిని పుటిట్నవారిని పుటిట్నటుల్ గా హతమారాచ్వు. ఇపుప్డు 
ననున్ కూడ హతమారేచ్ పర్యతన్ం చేశావు. ఎంత హతమారచ్బోయినా కథ మారచ్లేవు నీవు. 
నినున్ చంపే వీరుడు నాతోబాటుగా పుటిట్ , తగినచోట పెరుగుతునాన్డు. చేతనెతౖే ఒకపని చేయి! 
ఇపప్టి నా బుదిధ్ తెచుచ్కొని దేవకీ వసుదేవులను విడిచిపెటుట్ ! వారిని మనిన్ంచడం దావ్రా నీవు 
మనుగడను సాగించు! 
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లేదంటావా? నీకింకా భయం పెరుగుతుందే తపప్ తగగ్దు. భయానిన్ పోగొటుట్ కునే 
పర్యతన్ంలో మరింతగా భయానిన్ మూటగటుట్ కొంటునాన్వు నువువ్. మూరుఖ్ డా ముందుకు 
చూడలేకపోతునాన్వు! 

కంసుడికి కొంతసేపు ఏమీ తోచలేదు. నిశేచ్షుట్ డౖె అలా నిలబడిపోయాడు. కాసేపటికి 
కొదిద్గా తేరుకొని, దేవకీ, వసుదేవులను సమీపించి కష్మాపణ వేడుకొనాన్డు. "ఎవరి కరమ్ఫలం 
వారు అనుభవించక తపప్దు, అని తెలిసికూడా ఇలా వె గా పర్వరి త్సుత్ నాన్ను. అందరుగా ఉనన్ది 
ఒకేదేవుడు అని తెలిసికూడా కొందరిని శ వులుగా, కొందరిని మి లుగా చూసుత్ నాన్ను. 
దౖెవానికి ఒదిగి పర్వరి త్ంచడం అనిన్విధాలా మంచిదని తెలిసికూడా అహంకారంతో రెచిచ్పోయి, 
అనరాథ్ లను తెచుచ్కొంటునాన్ను. అయిందేదో అయిపోయింది. ననున్ మనిన్ంచండి!" అంటూ 
వేడుకొనాన్డు. వేడుకగానయినా ఇలా వేడుకొంటాడని దేవకీవసుదేవులు ఎనన్డూ ఊహించలేదు 
కంసుణిణ్చూచి వారు ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. 'ఇతనేనా ఇలా అంటునన్ది?' అనుకొనాన్రు. 'ఈ పశాచ్తాపం 
ఇతనిలో ఇలా నిలబడిపోతే బాగుండును.' అనుకొనాన్రు. 

ఆ రా  కంసుడికి నిదర్పటట్లేదు. తెలల్వారే వరకూ అలా అలా కాలకేష్పం చేశాడు. 
తెలల్వారుతూ ఉండగానే ఇషుట్ లయిన మం లతో ఇషాట్ గోషిఠ్  జరిపాడు. యోగమాయ ఏమనన్దీ 
వారికి వివరించి చెపాప్డు. 'కర త్వయ్మేమిటి?' అనన్టుల్ గా వారిపౖెపు చూపులని నిలువరించి 
ఉంచాడు.  

మం లందరూ ముక త్కంఠంతో ఇలా అనాన్రు: ఇందులో అలోచించడానికి ఏమీలేదు. 
మన పరివారం అనీన్వౖెపులకూ వాయ్పించాలి! కనపడడ్  శిశువును కనబడడ్టుల్ గా నరికి పారేయాలి! ఆ 
చంపేవాడు తనతోబాటు పుటాట్ డు, తగినచోట పెరుగుతునాన్డు అనన్దికదా యోగమాయ 
ముఖయ్ంగా అపప్టినుండీ పుటిట్న వారందరినీ మనవాళుళ్ మాయం చేసేయాలి!  

రాజా! శ శేషం ఉనన్ంతవరకూ మనం నిదర్పోకూడదు. చేయగలిగినది లేదేమోనని 
బెంగపడిపోకూడదు. అతడెవరు, ఎకక్డునాన్డు? అనన్ది కనుకోక్వడం కషట్ మౖెనపుప్డు ఆ 
వయసుస్ వారందరినీ హతమారచ్డమే పరిషాక్రం! అపుప్డందరితోబాటు వాడూ పోతాడు. 
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ముఖయ్ంగా ధరమ్మునన్చోట విషుణ్ వుంటాడు సదుగ్ ణాలునన్చోట అతడుండటానికి 
ఇషట్పడతాడు. అతడునన్ ంతం సుభికష్ంగా ఉంటుంది. సిరిసంపదలకు లోటుండదు. 
ఇహపరాలు రెండూ నిండుగా సాగిపోతుంటాయి. కనుక అతడునన్ ంతానిన్ గురుత్ పటట్డం 
ఏమంత కషట్ ంకాదు.  

ఇంకొక పనికూడ చేదాద్ ం! శిశువులతోపాటు వేదవిదులనుకూడ హతమారుదాద్ ం! వేదాలను 
దగధ్ం చేదాద్ ం! ఈ భూమిని అలల్కలోల్ లంచేసి విషుణ్ వును హడలగొడదాం! 

వారి మాటలకు కంసుడు తృపిత్పడాడ్ డు 'మీరంతా కలసివసేత్ నాకింకా కావలసింది 
ఏముంది? మనవలన కానిదేముంది? పదండి. ఇక విషుణ్ వును వెంటాడుదాం! వేటాడుదాం!' 
అంటూ పౖెకిలేచాడు.  

కంసుని కథ మళీళ్ మొదటికి వచిచ్ంది. పరిసిథ్తులు కలసిరాక, తపప్నిసరిగా కదలివచిచ్న 
మంచి ఆలోచన దుషుట్ నిచితత్ంలో ఎంతసేపు నిలువగలదు! మం మండలి జబబ్ల చరుపులకు 
మంచి అలోచన ఎగిరిపోయింది. దుషట్తవ్ం ఇక పే గిపోయింది. 
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రాకష్స సం రం 
కొడుకును పొందినందుకు నందుడు సంబరపడాడ్ డు. ఇదంతా ఒకానొక దౖెవానుగర్హ 

విశేషమని పరవశించాడు. హమ్ణులను అరిచ్ంచాడు. కళాకారులను సనామ్నించాడు. బీదలను 
తృపిత్పరిచాడు. కనబడడ్  వారందరికీ కానుకలు అందించాడు. 

పలెల్ మొతత్ం పండుగ సందడిలాంటి సందడి. ఆనందోతాస్హాలతో తేలిఆడుతునాన్రు 
అందరూ! ఏ ఇదద్రు కలసినా ఈ ముచచ్టలే! ఇక ఆడువారి హడావిడికి అంతులేదు. అనిన్ 
వయసులవారు ఆ శిశువు దగగ్రే గుమిగూడుతునాన్రు. ఏదో ఒక వంకబెటుట్ కొని అతడిని దగగ్రకు 
తీసికొంటునాన్రు. ముటుట్ కోందే ఉండలేరు. పటుట్ కోందే ఆగలేరు. ఎతుత్ కోందే వెళళ్లేరు. ఇక 
అతడు ఎతుత్ వారి చేతి బిడడ్డయాయ్డు. అందరూ కలసి అనీన్ చేసుత్ నాన్రు. యశోదమమ్ను 
పాలుమాతర్ం ఇమమ్ంటునాన్రు. లాల పోసుత్ నాన్రు. ఆడిసుత్ నాన్రు. పండబెడుతునాన్రు. తమ 
ముచచ్టనంతా ముదుద్  రూపంలో అతడికి అందిసుత్ నాన్రు. తనివితీరని ముచచ్ట అది! 
వేళపాళలు ఇక తెలియడంలేదు. 

ఆలమందలు పరవశిసుత్ నాన్యి. కోడెదూడలు గంతులేసుత్ నాన్యి. పాడిపంటలకు 
కొదవలేదు. ఆటపాటలకు లోటులేదు. అసలు రోజులు గడుసుత్ నన్టేల్  లేదు. సంతోషంలో 
సమయం తెలియదు, సంతాపంలో సమయం నడవదు! 

కపప్ం కటిట్వదాద్ మని కంసుని దగగ్రకు బయలుదేరాడు నందుడు. ఆ పనిని పూరిత్చేసి 
వసుదేవుణిణ్  చేరుకునాన్డు. ణం లేచివచిచ్నటల్యింది వసుదేవునికి. బిడడ్ను గూరిచ్న 
విశేషాలను ఇంకా ఇంకా, ఎంతో ఎంతో వినాలని ఉబలాటపడుతునాన్డతను. నందుడు 
చెపుప్కొసుత్ నాన్డు. వసుదేవుడు చెపప్మంటునాన్డు.  

'నందుడా! మగబిడడ్ను పొంది, నీవిలా ధనుయ్డవయాయ్వు కదా!' అనాన్డు వసుదేవుడు. 
"వసుదేవుడా! అదేమిటో నీకు పుటిట్న వారందరూ హతులయాయ్రు. మటిట్లో కలసిపోయారు. 
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చివరికి ఆ ఆడపిలల్నయినా దకుక్తుందీ అనుకొంటే ఆ పిలేల్మో ఆకాశంలో కలసిపోయింది. 
సమసయ్లు వచిచ్నపుప్డే తటుట్ కోవాలి మనం!" అంటూ నందుడు వసుదేవుణిణ్ ఓదారాచ్డు. 

ఆ ఓదారుప్కు చినన్గా నవువ్కొని, వసుదేవుడిలా అనాన్డు: కబురల్తో కాలం 
తెలియడంలేదు. ఎంత చెపుప్కునాన్ ఇవి అంతులేని కబురుల్ ! అంతుబటట్ని కబురుల్  కూడా! 
ఎందు నా మంచిది నీవిక పలెల్కు బయలుదేరు! రకష్కులుగా నీ వెందరిని నియమించినా, 
రాకష్సులు అంతకు మించినవారు! రోహిణినీ బిడడ్నూకూడ కనిపెటుట్ కొని ఉండు. ఇలాగే అవకాశం 
వచిచ్నపుప్డలాల్  వచిచ్పోతూ ఉందు. వచిచ్నపుప్డలాల్  నీవు చెపేప్ కబురల్ కోసం, విశేషాలకోసం ఈ 
చెవులను ఇలా పెదద్వి చేసికొని వేచి ఉంటాము. మీరెంత సందడిలో ఉనాన్ మా సంగతి మీకు 
గురుత్ ంటుంది కదా! సేన్హశీలివి నీవు. నీకనాన్ నాకాతీమ్యుడెవరు? ఇక వెళిళ్రా! 

నందుడు పలెల్కు సాగుతునాన్డు. వసుదేవుని మాటలను మరల మరల మననం 
చేసికొంటునాన్డు. ఏవౖెపునుండి ఎటువంటి పర్మాదాలు వచిచ్నా కనిపెటుట్ కొని కాచుకోవలసిందిగా 
విషుణ్ వును వేడుకొంటునాన్డు. పలెల్కు చేరి పనిపాటలలో ఎపప్టిలా మసలుతునాన్ వసుదేవుని 
మాటలు మాతర్ం నందుని మనసుస్లో ఎపప్టికపుప్డు మెదులుతూనే ఉనాన్యి.  

మం మండలి సలహా పర్కారం కంసుడు కామరూపులయిన రాకష్సులను శిశువులను 
సంహరించేటందు  పర్తేయ్కంగా కేటాయించి పర్యోగించాడు. అలా పర్యోగింపబడినవారిలో 
పూతన ఒకతె. మాలలోకి అలా వసూత్  పోతునన్టేల్  ఉంటుంది. శిశువుల ణాలు ఇటేట్  
తీసికొనిపోతూ ఉంటుంది.  

అలాంటి పూతనకు కృషుణ్ ని ఏడుపు వినిపించింది. కష్ణాలలో అందమౖెన వనితగా 
రూపొందింది పూతన. అకక్డ ఉనన్వారందరినీ సమోమ్హన పరుసూత్  ఊయల దగగ్రకు 
చేరుకొంది. కృషుణ్ డామెను ఓరగా చూచాడు. మళీళ్ అంతలోనే గు  పెటిట్  నిదర్పోతునాన్డు. అంతా 
దొంగనిదర్! అసలతనే ఒక దొంగకదా! దొంగ యొకక్ నిదర్ దొంగనిదర్ కాక మరేమవుతుంది! 
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మృదువుగా తటిట్లేపింది పూతన. పిలాల్ వాణిణ్ తన ఒడిలోనికి తీసికొంది. అలల్ంత దూరానికి 
తీసికొని వెళిళ్ ఆడిసూత్  కూరొచ్ంది. తత్ ఏమీ లేకుండా ఆడుతునాన్డు కృషుణ్ డు. అయినా కృషుణ్ డికి 
తేత్మిటి! 

పరవశానిన్ అభినయిసూత్  పాలివవ్బోయింది పూతన! పాలరూపంలో ఆమె ఇవవ్బోతునన్ది 
కేవలం విషానిన్! ఒకక్ కక్ గాడు కృషుణ్ డు. అమమ్యయ్ అనుకొంది. ఇంకొక కక్ గాడు 
కృషుణ్ డు. ఇక కక్ పుప్కోలేకపోయింది. 'అమమ్యోయ్!' అంటూ ఒక పెదద్  గావుకేక పెటిట్ంది కళుళ్ 
తేలవేసింది. నేలమీద విరుచుకుపడుతోంది. యోజనంనన్రమేర ఉనన్ చెటల్నూ, పుటల్నూ 
విరుచుకొంటూ మరీ పడుతోంది. కనుచూపుకు అందనంత బీకరాకారం! ఒక మహారాకష్సి! 

ఎవరికీ ఏమీ బోధపడటంలేదు. ఒక పర్కక్ భయం! ఒకపర్కక్ ఆశచ్రయ్ం! ఇలాంటి దృశాయ్నిన్ 
వారెపుప్డూ చూడలేదు. ఇలాంటి సంఘటనను వారెపుప్డూ వినలేదు. చాలామందికి అకక్డ 
గొంతులోనుండి మాట పెగలడమే లేదు.  

గోపికలలో కొందరుమాతర్ం ఆ రాకష్సిపౖెన ఆ చనుగవకు మధయ్న నిబబ్రంగా 
ఆడుకొంటునన్ కొంటెకృషుణ్ ణిణ్ చూచారు. గభాలున ఇవతలకి తీసికొనాన్రు. దిషిట్  తీశారు. రకష్ 
కటాట్ రు. ఆవుతోకతో అతడికి దిగదుడిచారు. ఆవుడెకక్లో ఉనన్ మటిట్నితీసి అతనికి బొటుట్ గా 
పెటాట్ రు. గోమూ నిన్ తెచిచ్ అతనిపౖెన జలాల్ రు. ఇంత ఆవుపేడను తెచిచ్ అతని అవయవాలకి 
పులిమారు. అనిన్టికీ ఆవే వారికి! మంచికీ, చెడడ్కూ అనిన్టికీ భయానికీ, భకి త్కీ అనిన్టికీ! 
అనిన్టికీ ఆవే వారికి! 

ఏది ఏమౖెనా పిలల్వాడు లకష్ణంగా ఉనాన్డు. యశోదమమ్ అందుకు సంతోషించింది. 
ఆమెకు ఏమీ పటట్డంలేదు. పిలల్వాడికి పాలిచిచ్, జోలపాడి పడుకోబెటిట్ంది.  

ఇంతలో మధురనుండి నందాదులు వచాచ్రు. ఇందంతా చూశారు. జరిగినదంతా విని 
ఆశచ్రయ్పోయారు. పూతన శరీరానిన్ గొడడ్ళళ్తో ముకక్లు చేశారు. ఆ భాగాలను ఊరవతలకు 
లాగించారు. అకక్డ వాటికి అగిన్సంసాక్రం ఏరాప్టు చేశారు. ఆశచ్రయ్ం! దగధ్మవుతునన్ పూతన 
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శరీరము నుండి సువాసనలు సంకర్మించాయి. కృషణ్సప్రశ్కు పూతన ఇలా పునీతమౖెంది! అని 
చెపుప్కొంటూ అందరూ పరవశించారు.  

కాలం సాగుతోంది. ఇంతలో ఓ రోజున పసిపాపడౖెన కృషుణ్ డు పర్కక్కు ఒతిత్గిలాల్ డు. పౖెగా ఆ 
రోజు జనమ్నకష్తర్ం కూడా అయింది. అంతే! ఇక యశోదమమ్ మురిపానికి అంతులేదు. ఉతస్వం 
రంభమౖెంది. పర్తేయ్క సాన్నాలు. పర్తేయ్క పూజలు. విందు భోజనాలు. వేడుకలు, పేరంటాలు! 

చినిన్ కృషుణ్ డు నిదర్పోతునాన్డు. అందరూ ఆ లోపల అనందోతాస్హాలలో ఉనాన్రు. 
కృషుణ్ నిది దొంగనిదర్ ఇదివరకే చెపుప్కునాన్ంకదా! అంతే, ఒకసారి ఓరగా చూచాడు. బండి ఒకటి 
సమీపిసుత్ నన్టుల్  గమనించాడు. తన చినిన్ చినిన్ కాళళ్ను పౖెకి లేపాడు. ఒకసారి 
సరిజూచుకొనాన్డు. మీదకు వసుత్ నన్ బండిని మృదువుగా ఒక తనున్తనాన్డు. అంతే! అ బండి 
ఆకాశంలోనికి ఎగిరింది.  ముకక్లై ందపడింది. అతడు శకటాసురుడు అనే రాకష్సుడు. శకట 
పూపంలో సంకటం సృషిట్దాద్ మని వచాచ్డు. చినిన్ కృషుణ్ ని చేత ఇలా సంహరింపబడాడ్ డు.  

ఆ హడావిడికి యశోదమమ్ బిడడ్ను చేరుకొంది. అతణిణ్ గుండెలకు హతుత్ కొంది. రకష్ 
కటట్మని హమ్ణులకు వేడుకొంది. గోథూళిని బొటుట్ గా పెటిట్ , రకష్ కటాట్ రు వాళుళ్.  

ఇంతలో నందాదులకక్డకు చేరుకొనాన్రు. గోపబాలకులు జరిగింది చెపాప్రు. ఎంత 
చెపిప్నా నందాదులు నమమ్రే! అదిసరే, మరి చచిచ్పడి ఉనన్ రాకష్సుని మాటేమిటి? మళీళ్ 
ఆశచ్రయ్ం!  

శకటాసురునికి ఇక దహనకారయ్ం. ఈ సారి ముకక్లు చేయవలసిన అవసరం మాతర్ం 
కలుగలేదు.  

ఇలా కృషుణ్ డు తనిన్న ఒకే తనున్తో తనున్తాను తెలిసికొనాన్డు శకటాసురుడు.  

బాలకృషుణ్ డు మెలిల్మెలిల్గా కూరుచ్ంటునాన్డిక! యశోదమమ్ ఒకరోజున బిడడ్కు పాలిచిచ్. 
ముదాద్ డి తలనిమురుతూ అలా తన తొడపౖెన కూరొచ్పెటుట్ కొంది. కాసేపటాల్  కూరుచ్నాన్డు 
పిలల్వాడు.  
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ఆశచ్రయ్ం! పిలల్వాడలా చూసుత్ ండగా బరువౖెపోతునాన్డు. ఒక మహాపరవ్త శిఖరానిన్ తన 
తొడపౖెన కూరోచ్పెటుట్ కొనన్టుల్ గా అనిపించసాగింది యశోదమమ్కు. ఇక తాళలేకపోయింది. ంద 
కూరోచ్పెటిట్ంది. ఈ పిలల్వాడు సామానుయ్డిలా లేడు అనుకొంది.  

ఇంతలో సుడిగాలొకటి రేగింది. అది మామూలు సుడిగాలి కాదు. తృణావరుత్ డనే 
రాకష్సుడు అలా సుడిగాలిలాగా వచాచ్డు. కృషుణ్ నిన్ ఎతిత్ పడేదాద్ మనన్ది వాడి ఊహ! 

పిలల్వాడిని ఒకపటాట్ న లేపలేకపోతునాన్డు తృణావరుత్ డు. దానితో వేగానీన్, బలానీన్ కూడ 
పెంచాడు. అందుచేత ఊరంతా సుడిగాలిలో చికుక్కునన్టల్యింది. భూమి మొతత్ం లేచి 
పౖెకెళిళ్పోతుందా అనిపిసోత్ ంది. లేచిన దుముమ్తో సూరుయ్డు కపిప్వేయబడుతునాన్డు. అంతటా 
అంధకారం అలుముకుంటోంది. చూడటానికది ఒక పర్ళయంలా ఉంది.  

పలెల్లో పర్జలు ణాలు గుపెప్టోల్  పెటుట్ కొనాన్రు. భయంతో గడగడలాడుతునాన్రు. 
ఏమీ తోచని సిథ్తిలో నప్డిపోతునాన్రు. 

ఇంతలో యశోదమమ్ పిలల్వాడికోశం చూచింది. అకక్డ పిలల్వాడు లేడు. ఆమె భయంతో 
వణికింది. బావురుమనన్ది.  

చుటుట్ పర్కక్ల గోపకాంతలకక్డకు చేరుకొనాన్రు. యశోదమమ్ను ఓదారుసుత్ నాన్రు. 
అనునయిసుత్ నాన్రేగాని వాళుళ్ చెపప్లేనంతగా ఆవేదన ననుభవిసుత్ నాన్రు. 'ఏమిటిదంతా, 
ఒకదాని తరువాత ఒకటి ఇలా ముంచుకు వచేచ్సుత్ నాన్యి! దినదిన గండం నూరేళాళ్యుషుష్  
అనన్టుల్ ంది పరిసిథ్తి! పసివాడిపౖెనా ఇంత కసి! ఇలా రోజుకొక రాకష్సి!' వాళుళ్ నివెవ్రపోతునాన్రు. 
వాళుళ్ నిటూట్ రుసుత్ నాన్రు.  

తృణావరుత్ డు కృషుణ్ ణిణ్ పౖె తే ఎతుత్ కెళళ్గలిగాడుగాని,  ఇక అకక్డ ఎతుత్ కోలేకపోతునాన్డు. 
కృషుణ్ డి బరువును మోయలేకపోతునాన్డు. నీరసపడుతునాన్డు. పసివాడేమిటి, ఈ బరువేమిటి? 
అని ఆశచ్రయ్పడుతునాన్డు.  



రాకష్స సంహారం 94
 

రాకష్సుని పని ఇక అయిపోయిందని గర్హించాడు కృషుణ్ డు. తన రెండు చేతులనూ 
రాకష్సుని మెడకు చుటాట్ డు. అలా మెడపటుట్ కొని లాడసాగాడు. మెడకు ఒక కొండ లాడుతూ 
ఉనన్టుల్ ంది తృణావరుత్ డికి. దానితో వాడు ఇక ఆగలేకపోయాడు. కృషుణ్ డితో వేగలేకపోయాడు. 
ందపడి ముకక్లయాయ్డు. కంసుడి పర్ణాళికలనీన్ ఇలా ముకక్లవుతునాన్యి. 

చెకక్లవుతునాన్యి. ముకక్చెకక్లవుతునాన్యి. 

ముకక్లై పడిన రాకష్సుని గుండెలమీద విహరిసుత్ నాన్డు బాలకృషుణ్ డు. కంసరాజా! ఇలా 
నీ గుండెలోల్  నిదర్పోతాననన్టుల్ గా. గోపకాంతలది చూశారు. అదిరిపడాడ్ రు. గభాలున తీసికొని వెళిళ్ 
కృషుణ్ ణిణ్ తలిల్చేతికిచాచ్రు. ఆ తరువాత నందుడొచాచ్డు. జరిగినదంతా కనాన్డూ, వినాన్డూ. 
"ఇవనీన్ కూడ రాకష్స చేషట్లు. వసుదేవుడు హెచచ్రించినటేల్  జరుగుతోంది" అనుకొనాన్డు.  

"అయితే దేవదేవుని దయవలల్ ఎపప్టికపుప్డు బయటపడుతునాన్ం. బర్తికి 
బటట్ కడుతునాన్ం. అదొకక్టే సంతోషం" అనుకొంటూ తృపిత్పడాడ్ డు. తృపిత్గా విషుణ్ దేవునికి 
నమసక్రించుకొనాన్డు. ఒకరోజున యశోదమమ్ కృషుణ్ డిని తొడపౖెన కూరోచ్పెటుట్ కొని ముదుద్  
చేసుత్ నన్ది. ఆ ముదుద్ కు నిదర్వసుత్ నన్టుల్ గా చిరునవువ్  నవావ్డు కృషుణ్ డు. అలా నవువ్తూ 
ఒకక్సారి ఆవలించాడు. యశోదమమ్ నిరాఘ్ంతపోయింది. బాలకృషుణ్ ని నోటిలో భూమి, ఆకాశం, 
సము లు, సూరుయ్డు, చం డు, అగిన్, దికుక్లు, వాయువు, కొండలు, ఇలా సమసత్సృషీట్  
కనబడుతునన్ది.  

ఆ దరశ్నానికి యశోదమమ్కు కనులు మూతపడుతునాన్యి. స హ తపిప్నటల్వుతునన్ది.  
కాసేపటిలో వాటనిన్ంటినీ చూడగలిగిన ఆ స హ తపుప్కొని మామూలు స హ కలిగింది. మళీళ్ 
కథ మానవీయంగా కదిలింది. తలీల్ బిడడ్లయి వారు ముచచ్ట గొలుపుతునాన్రు.  

జరుగుతునన్ విశేషాలనీన్ ఎపప్టికపుప్డు వసుదేవుడికి తెలుసుత్ నాన్యి. పరిసిథ్తిని 
గమనించుకొనన్ వసుదేవుడు గరగ్మునిని పలెల్కు పంపాడు. గరుగ్ డు దౖెవజుఞ్డు, యాదవుల 
పురోహితుడు.  
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గరుగ్ ణిణ్ చూడగానే నందుడు ఆనందంతో ఉపొప్ంగాడు. బాలునికి తగిన విధంగా 
సంసాక్రానిన్ జరిపించండి అనాన్డు. గరుగ్ డనాన్డుకదా! ఇపుప్డు ఈ కథను నేను నడిపిసేత్ 
ఇతడు వసుదేవుడి బిడడ్నికంసుడనుకొనేందుకు వీలుంది అని. "ఫరవాలేదులెండి రహసయ్ంగా 
జరిపిదాద్ ం! పెదద్  హడావిడి లేకుండా నడిపిదాద్ ం" అనాన్డు నందుడు.  

రోహిణి తన బిడడ్తో అకక్డికి వచిచ్ంది.  యశోదమమ్ తన బిడడ్తో ఆ పర్కక్న కూరుచ్ంది. 
బలరామ కృషుణ్ లని వారికి పేరుల్  పెటాట్ డు గరుగ్ డు.  

బలరామకృషుణ్ లు లేచి అడుగులు వేసే పర్యతన్ంలో ఉనాన్రు. తలిల్ చెంగును పటుట్ కొని 
పౖెకి లేసుత్ నాన్రు.  ఆవు దూడల తోకలను పటుట్ కొని కూడా అలాగే వెళుతునాన్రు. 

పూరవ్ం తలుల్ ల దగగ్ర బుదిద్గా పాలు గేవారు. ఇపుప్డు పాలు గుతూ అలల్రి 
చేసుత్ నాన్రు. పాలు నోటిలోనికి పీలుచ్కొని, గుటక వేయకుండా, బుగగ్న అటిట్పెటుట్ కొని, ఆ 
బుగగ్నుండి ఈ బుగగ్కు పుప్తునాన్రు. మధయ్ మధయ్లో కొదిద్  కొదిద్గా అలా పెదవుల మీదుగా 
పాలను బయటకు వదులుతూ కొంటెతనంగా తలుల్ ల వౖెపుకు చూసుత్ నాన్రు.  

బలరామ కృషుణ్ ల అలల్రి తలుల్ లతో రంభమౖె ఇక అలుల్ కుపోతోంది, ఎవరి లీలలైనా 
జెపాప్లి అంటే ఆదిశేషుడే చెపాప్లి అంటాం. అలాంటిది ఆ ఆదిశేషుడూ ఆ శేషశయనుడూ కలసి 
కావాలని పిలల్లై కోరి మరీ అలల్రి చేసుత్ ంటే ఇక ఆ లీలలను ఇంకెవరు వరిణ్ంచగలరు! 

తలలు పౖెకెతి త్ ఆడుతునన్పుప్డు పడగలు పిపిప్న పాములాల్  ఉంటారు. ఒడలనిండా 
బురద పూసుకొంటునన్పుప్డు ఏనుగు గునన్లాల్  కనపడతారు. ఆట పాటలోల్  వేగానీన్, లాఘవానీన్ 
చూపినపుప్డు సింహపు పిలల్లను పోటీకి పిలుసుత్ నన్టుల్ గా ఉంటారు.  

మెరుసుత్ నన్ వారి ముఖకవళికలలో సూరయ్చం లు దాగి ఉనాన్రా అనిపిసుత్ ంది. తలుల్ ల 
దగగ్ర చనుబాలు  తృపిత్గా గి, సొమమ్సిలిల్ అలా సోలిపోతునన్పుప్డు సమాధి సిథ్తిలోనికి 
జారిపోతునన్ యోగీశవ్రులా వీరు! అనిపిసుత్ ంది. 
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బాలకృషుణ్ డు మెలల్గా జాణ అవుతునాన్డు. గోపకాంతలను చూసి అరథ్వంతంగా 
నవువ్తునాన్డు. ఆ నవువ్లలో ఎనలేని భావాలను ఒలికిసుత్ నాన్డు, పలికిసుత్ నాన్డు.  మెలల్గా వారిని 
పిలుసుత్ నాన్డు, తలుసుత్ నాన్డు, వారికోసం పలవరిసుత్ నాన్డు. ఎనెన్నోన్ పోకడలు పోతునాన్డు.  

అతడలా చూసినపుప్డు, అతడలా నవివ్నపుప్డు, అతడలా పిలిచినపుప్డు,  అతడలా 
కులికినపుప్డు గోపకాంతలు మేనులు మరచిపోతునాన్రు. ఏదో ఒక నిమితత్ంగా అతనికి 
చేరువకావాలనీ, అతని ఆటపాటలలో పాలుపంచుకోవాలనీ ఉవీవ్ళూళ్రుతునాన్రు. వారు 
పొందుతునన్ అనుభూతి వారినలా నడిపిసోత్ ంది. వారికి కాలం తెలిసేది కాదు. ఒకవేళ తెలిసినా 
వారి కాళుళ్ కదిలేవి కావు.  

కృషుణ్ డు, మెలల్గా అనన్ను కలుపుకొని సమవయసుక్లతో సరసాలు కూడ 
రంభించాడు. ఆ సరసాలు ముందు తమ ఇంటితోనే రంభమయాయ్యి. తలిల్ కనున్గపిప్ 

పాలు, పెరుగు, వెనన్, నెయియ్, అనీన్కూడా పిలిల్లా తిని ఏమీ ఎరగనటుల్ గా తలిల్దగగ్ర దూరి 
పడుకుండిపోయేవాడు. 

పిలల్లతో చేరి "నేను గోపాలుడను, మీరు గోవులు" అనిచెపిప్, గోవులను కాచే ఆట 
ఆడేవాడు. ఇంకొకసారి "నేను రాజును మీరు సేవకులు" అంటూ వారికి పనులు 
పురమాయించేవాడు. మరొకసారి, "నేను దొంగను, మీరు ఇళళ్ యజమానులు" అంటూ వారిని 
పడుకోబెటిట్  అనీన్ ఒలుచుకొనేవాడు. మరొకసారి, "నేను సూతర్ధారిని, మీరు నటులు" అంటూ 
వేషాలు కటిట్ ంచి నాటకాలాడించేవాడు.  

మామూలు ఆటల సంగతి ఇక చెపప్వలసిన పనేలేదు. దాగుడుమూతలు, ఉయాయ్లలు, 
బంతులాటలు ఒకటేమిటి ఎనోన్ ఆటలు! అసలనీన్ ఆటలే! అతడివనీన్ ఆటలే! ఆటలనిన్ంటిలో 
అతడే మొనగాడు, అతడే నాయకుడు! 

జతగాళుళ్ బాగా కుదిరారు. అనన్, బలరాముడు అనిన్టికీ కలసివసాత్డు. ఇక కృషుణ్ డు 
మెలల్గా మ సంచారానిన్ రంభించాడు. ఇళళ్లోనికి చొచుచ్కుపోతునాన్డు. ఇళళ్నీన్ తనవే 
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అనన్టుల్ గా పర్వరి త్సుత్ నాన్డు. ఆ ఇళళ్లోని వారిని ఆటలు పటిట్సుత్ నాన్డు. ఆరడి పెడుతునాన్డు. 
వారికీ వారికీ జుటుట్  ముడులువేసుత్ నాన్డు. దూరానున్ండి చూసి నవువ్తునాన్డు.  

బాలకృషుణ్ ని బృందం మమంతా విహరిసోత్ ంది ఇలా! ఎపుప్డు ఎకక్డుంటారో తెలియదు. 
ఎకక్డ ఏంచేసాత్ రో తెలియదు. ఎకక్డ కుండలు ఖాళీ అవుతాయో తెలియదు. ఎవరి మూతులకు 
నేతులు పూయబడతాయో తెలియదు. అంతా అలల్రి, అలల్రి, అలల్రి! అంతా అతగాడి హాసయ్వలల్రి! 

పలెల్కు అంతా తత్ తత్గా ఉంది. అవుననేల్రు, కాదనలేరు, కావాలనలేరు, వదద్నలేరు, 
అతడు లేనిదే మనలేరు. అతడి తాకిడికి తటుట్ కొనలేరు! 
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చిలిపి చేషట్లు 
చినిన్కృషుణ్ ని దొంగతనాలు పెరిగాయి. బాలగోపాలుని గోలవేషాలు అంతులేకుండా 

పోతునాన్యి. గోపకాంతలు ఒకళళ్తో నొకళుళ్ కూడబలుకొక్ని అందరూ కలసి ఒకరోజున నందుని 
ఇంటికి చేరారు. 

ఇంకేముంది! నందుని ఇంటిముందు చిందులు రంభమయాయ్యి. కర్మంగా వారిక 
కదం కక్సాగారు. 'యశోదమమ్ బయటకు వచిచ్ తీరాలి!' అనన్టుల్ గా ఉంది వారి హడావుడి. 
'ఏమిటీ కోలాహలమంతా!' అనుకొంటూ ఆవిడ బయటకు రానే వచిచ్ంది.  

ఆమె కనబడటం ఆలసయ్ం, ఫిరాయ్దులు ఇక రంభమయాయ్యి. అమామ్ యశోదమామ్! నీ 
బిడడ్ను నీవు ముదుద్ చేయడం బాగానే ఉందమామ్! అలాగని అతగాణిణ్ మా ఇళళ్మీదకు 
వదిలేసాత్వా? ఇది పదద్తేనా? మీ పిలల్వాడి అలల్రి మీకు బాగుండొచుచ్. మేమా అలల్రిని 
భరించలేకపోతునాన్ం. పనివేళలో ఇలుల్ వదిలి ఇలా వచాచ్మంటే మా పరిసిథ్తిని అరథ్ంచేసికో!  

మీ వాడి లీలలూ, గోలలూ ఇనిన్నిన్కావు. పాలు, పెరుగు, వెనన్, నెయియ్ ఎకక్డునాన్ 
ఏమాతర్ం బర్తకనియయ్డు. ఇంకెవరికీ అవి దకక్నీయడు! ఏం చెపప్మంటావు? ఎంతచెబితే 
అవుతుంది నీ బిడడ్కథ!  

ఒక ఇంటోల్ కొచాచ్డు. పీటమీద పీట చొపుప్న ఉనన్ పీటలనీన్ వేశాడు. ఆ పీటలనిన్టిపౖెకి 
ఎకిక్ నిలుచునాన్డు. అయినా పాలకుండ వాడికి అందలేదు. ఊరుకొనాన్డా? ఊరుకుంటే 
కథేముంది? ఆ కుండకు కనన్ంకొటిట్  ంద దోసిలిపటిట్  పాలనీన్ గేశాడు. ఇలా రోజుకు ఎనెన్నిన్ 
కనాన్లు వేసుత్ నాన్డో మీ కనన్యయ్! నీకేం తెలుసుత్ ందీ, నీవు పటిట్ంచుకొంటేగా! నీవు 
పటిట్ంచుకుంటే వాడు అసలలా చేసాత్డా?  

ఒక ఇంట దూరాడు. కడవలలో నెయయ్ంతా ఖాళీచేసాడు. అంతటితో ఊరుకోవచాచ్! ఆ 
ఖాళీ కడవలిన్ పనివేళ తీసుకొనివెళిళ్ పర్కిక్ంటోల్  పడేశాడు. ఇక వాళూళ్ వీళూళ్ పోటాల్ ట! ఆపేటపప్టికి 
మా తల ణం తోకకొచిచ్ంది. నీకేం, నీవు నిశిచ్ంతగా ఇకక్డునాన్వు!  
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ఈ చోదయ్ంచూడు. ఒక ఇంటోల్  దూరాడు. పెరుగంతా జు డు. పోతూ, పోతూ ఆ పర్కిక్ంటి 
కోడలిమూతికి ఆ పెరుగు చేయి రాసాడు. ఇంతలో అతత్ వచిచ్ కోడలిని చీపురుకటట్తో కొటిట్ంది! 

ఈ చితర్ం చూడు! ఒక ఇంటికి వచాచ్డు. దూడలను వదిలేసుత్ నాన్డు. "వదుద్ రా, అవి 
కుడుచుకుపోతాయి. ఇంటోల్  పసిపిలల్లునాన్రు వాళళ్కి పాలుకావాలి" అని మొతుత్ కొనన్ది. వింటేగా? 
నీవూ, పిలల్లిన్కనన్ తలిల్వేగా, ఆలోచించు!  

ఈ చితర్ంచూడు, ఇది మరీ చితర్ం! మా పిలల్  దొడోల్  సాన్నం చేసోత్ ంది. "బంతి పడిపోయింది 
తీసికొని వెళతాను" అంటూ దొడిడ్ వౖెపుకు వచాచ్డు. నూతి గటుట్ మీద ఉనన్ కోకను 
పటుట్ కుపోయాడు. ఈ మాట ఎవరెనౖా వింటే ఎలా ఉంటుంది. నీవే చెపుప్! 

వేలెడులేడు నీ బిడడ్ , ఎలాంటి మాటలు మాటాల్ డుతునాన్డో వినాన్వా? ఒక ఇంటోల్ కి 
వెళాళ్డు. పిలల్లు లేరని ఆ ఇంటావిడ బాధపడుతూ కూరుచ్ంది. "ఎందుకలా బాధపడతావు. ననున్ 
పెళిళ్చేసికో, నీకు పిలల్లు పుడతారు" అని అనాన్డట! ఇది అనవలసిన మాటేనా? వినవలసిన 
మాటేనా? వీడు పిలల్వాడు కాడు, దిపప్కాయ! ఇక మీ ఇంటి పరువేమవుతుందో 
అలోచించుకోండి! 

మొనన్టికి మొనన్ ఏం జరిగిందనుకొనాన్వు! మా పిలాల్ డు నిదర్పోతునాన్డు. వాడి 
జుటుట్ ను తీసికొని వెళిళ్ ఒక ఆవుదూడ తోకకి ముడివేశాడు. వేసి ఊరుకొనాన్డా! దూడను తోలడం 
మొదలుపెటాట్ డు. దూడ పరుగెతత్డం మొదలుపెటిట్ంది. మావాడు దొరుల్ తునాన్డు 
లబోదిబోమంటూ ఒకటే గోల వాడు! 

ఇది విను! మా పిలల్లకు అసలేభయం! సందెవేళ వాళళ్కు అనన్ంపెడుతునాన్ను. 
వెనుకనుండి వచిచ్ దీపానిన్ ఆరేప్సి, పిలిల్లా అరచి పారిపోయాడు. పిలల్లంతా ఘొలుల్ మనాన్రు!  

ఇంతెందుకూ! ఈ పలెల్లో ఏ ఇంటికయినా  వెళిళ్చూడు. బోరిల్ంచిన కుండలే కనబడతాయి 
నీకు! అవనీన్ మీ అబాబ్యి బోరిల్ంచినవే అని వేరే చెపాప్లా! చూసి, చూసి విసిగెతిత్పోయాం 
మేము. ఈ మా చివరిమాట విను.  
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ఓయమమ్! నీ కుమారుడు 
మా యిండల్ను బాలు పెరుగు మనీడమామ్ 
పోయెదమెకక్డి నను  
మా యనన్ల సురభులాన మంజులవాణీ! 

ఆలమందల మధయ్లో పాలు పెరుగులకు నోచుకోకుండా ఎనాన్ళుళ్ండగలమమామ్! మా 
అనన్లమీద ఒటుట్ ! ఎకక్డికయినా వెళిళ్పోతాము మేము. ఇదంతా నీ కడుపు చలువ, అనిమాతర్ం 
గురుత్ ంచుకో! 

వాళళ్ందరూ వచిచ్, ఇలా ఇనిన్ మాటలూ చెబుతూ ఉంటే, బాలకృషుణ్ డు మాతర్ం 
బుదిధ్మంతునిలా అమాయకంగా ముఖానిన్ పెటిట్ , భయానిన్ నటిసూత్ , ఏమీ ఎరుగనటుల్ గా 
యశోదమమ్ కొంగుచూటున దూరి కూరుచ్నాన్డు.  

వచిచ్నవాళుళ్ ఒకక్కక్మాట చెబుతునన్పుప్డలాల్  యశోదమమ్ కృషుణ్ డివౖెపు చూసుత్ నన్ది. 
'వీడా ఇలా చేసుత్ నన్ది?' అని అనుకొంటునన్ది.  నమమ్లేకపోతునన్ది. మళీళ్ వాళళ్వౖెపు 
చూసుత్ నన్ది. వాళుళ్మాతర్ం అలా చెబుతూనే ఉనాన్రు.  

చెపప్డం అంతా పూరత్యిన తరువాత యశోదమమ్ నింపాదిగా ఇలా అనన్ది: అమమ్లారా, 
నామాట వినండి! వీడింకా చినన్పిలల్వాదు! ఎకుక్వసేపు నా చంకలోనే ఉంటాడు. ఒకవేళ 
చంకదిగినా. వాడిలో వాడే ఆడుకొంటూ ఉంటాడు. మా ఇంటి పరిసరాలే సరిగా తెలుయవు వీడికి! 
ఇంకా మీ ఇళళ్ వలెలా తెలుసాత్యి చెపప్ండి! ముకుక్పచచ్లారనివాడు. లేకలేక కలిగినవాడు! 
మిమమ్లన్ందరినీ బర్తిమాలుకొంటునాన్ను. వాడినేమీ అనకండి! మీరు ఎకక్డికీ వెళళ్కండి! అని 
కర్మంగా వాళళ్ని శాంతింపజేసింది.  

కడుపులో ఉనన్ది అనేసిన తరువాత వారికీ అ ఉబుబ్ తీరినటల్యింది. "చెపాప్ంగా చాలు" 
అనిపించింది వారికి. కృషుణ్ డు రావడం మానేసాత్ డని వాళళ్నుకోలేదు. కృషుణ్ డిమీద చెపప్డమే 
వాళళ్కు ముఖయ్ం. అతగాడి అలల్రి చేషట్లనుగూరిచ్ అలా మళీళ్ మళీళ్ చెపాప్లనీ, చెపుప్కోవాలనీ 
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ఉంటుంది వాళళ్కి! ఇంకా ఇంకా చెపుప్కోవాలీ అంటే అతడు ఇంకా ఇంకా చేసూత్  ఉండాలిగా 
మరి! అతనలా చేసుత్ ంటే బాగుంటుంది. వారికలా అనుకుంటే బాగుంటుంది! ఇదీ వరస! 

ఒకరోజున ఒక చితర్ం జరిగింది. బాలకృషుణ్ డు మనున్ తింటునన్టుల్ గా కనిపించాడు. 
బలరాముడు వెంటనే యశోద దగగ్రకు పరుగెతుత్ కుంటూ వచాచ్డు. అతని వెంట గోపబాలకులు 
చాలామంది వచాచ్రు. అందరూ కలసి ఒకటేమాట. "కృషుణ్ డు  మనున్ తింటునాన్డు" అనాన్రు. 

'అవునా?' అంటూ పరిగెతిత్నటుల్ గా నడిచింది యశోదమమ్. గబాలున తింటూండగా అతణిణ్  
పటుట్ కోవాలని! కృషుణ్ డు భయం భయంగా, బెదురు బెదురుగా కళుళ్ పెదద్విచేసి చూసుత్ నాన్డు.  

అలల్రి ఎకుక్వౖెంది నీకు కృషాణ్ ! చేసుత్ నన్ అలల్రిచాలక, చాటుమాటున మనున్కూడా 
తింటునాన్వట! వీళళ్ంతా చూశారట! ఏం, తినాన్వా, లేదా? నిజం చెపుప్! 

బెదురుగా చూసూత్ నే కృషుణ్ డిలా అనాన్డు: నేను మనెన్ందుకు తింటాను? అమామ్! నీవే 
చెపుప్. నేనేమయినా ఇంకా చినన్పిలల్వాడినా, తినకూడదని తెలియని వాడినా! తెలిసికోలేని 
వె వాడినా! పోనీ నాకేమయినా ఆకలయిందా, ఆకలయిన తినడానికి ఏమీలేక ఇలా చేసాత్నా? 
నాకేమి లేవని ఇలా చేసాత్ను? నీవు నాకేం తకుక్వ చేశావనీ! 

ఏమీలేదు. నీవు ననున్ ముదుద్ చేసాత్ వుకదా! అలాంటి నీ చేత ననున్ కొటిట్ంచాలని వీళళ్ంతా 
ఇలా చేసుత్ నాన్రు. నీవు ననున్ కొడితే వీళళ్కు చాలా బాగుంటుంది! అందుకే ఇలా చెబుతునాన్రు. 
అనీన్ అబదాధ్ లే! కావాలంటే చూడు. నా నోటిని చూడు, నా నోటి వాసనని చూడు! నీకేమాతర్ం 
అనుమానమొచిచ్నా ననున్ దండించు! నేను సిదధ్ం. ఆంటూ ఒకక్సారి నోరు తెరిచాడు కృషుణ్ డు.  

యశోదమమ్కు ఆ నోటిలో కనిపించింది మటిట్కాదు. మొతత్ం ఈ భూమి అంతా 
కనిపించింది.  విశవ్రూపం గోచరించింది. సము లు, కొండలు, నదులు ఆ భూమితోపాటు 
తిరుగుతూ కనిపించాయి. ఇంకా అగిన్, సూరుయ్డు, చం డు, దికాప్లకులు ఒకటేమిటి 
బర్హామ్ండంలో ఇమిడి ఉనన్వనీన్ గోచరించాయి.  
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యశోదమమ్ ఆశచ్రాయ్నికి అంతులేదు. ఇది కలా, లేక వౖెషణ్వమాయా. నేను యశోదనేనా? 
ఈ చినిన్వాని నోటిలో ఈ బర్హామ్ండమేమిటి? బర్హామ్ండమయిన ఈ దరశ్నమేమిటి? నాకీ అదృషత్ం 
పటట్డానికి కారణమయిన ఆ పరమపురుషుణిణ్ ఆ సరావ్ంతరాయ్మిని రిథ్సుత్ నాన్ను.  

అరెరే! ఏమి చితర్ం! ఏమి చితర్ం! ఏమి చితర్మయిన దరశ్నం! ఆ కనబడుతునన్ 
బర్హామ్ండంలో నా మగడునాన్డు. నేనునాన్ను. అదిగో పలెల్ . గోవులవిగో! అదిగో గోపాలరు! అంతా 
ఉనాన్రు. లేనిదెవరు? ఇతడు పసివాడు కాడు. నేను ఏ పరమపురుషుణిణ్ రిద్సుత్ నాన్నో, ఆ 
పరమ పురుషుడితడే! ఇదంతా అతడే, అతడే ఇదంతా! 

ఆమె అలా చూసూత్ నే ఉనన్ది, ఆ దివాయ్నుభూతిలో తేలియాడుతూనే ఉనన్ది. దరశ్నం 
పూరత్యింది అనన్టుల్ గా కృషుణ్ డొక చిరునవువ్ నవావ్డు. అంతే! యశోద మామూలు యశోదమమ్ 
అయింది. తలిల్గా బిడడ్ను కౌగిలించుకొంది. ఒడిలో కూరోచ్పెటుట్ కొని ముదుద్ చేసూత్ , బుజజ్గిసోత్ ంది. 
నువువ్ చెపిప్ందే నిజం నానాన్! నేను నినేన్ నముమ్తాను, అని అతనికి కితాబు ఇసోత్ ంది.  కృషుణ్ డు 
నవువ్కొంటునాన్డు. ఈ ముదుద్ లు, ఈ నవువ్లు కొనసాగాలీ అంటే ఈ మాతర్పు మాయ 
అవసరమనుకొంటునాన్డు. తన మాయను చూపి తానే ముచచ్ట పడుతునాన్డు.  

యశోదమమ్ ఒకరోజున పెరుగు చిలుకుతోంది. పరివారం ఉనాన్రుగాని ఆయా పనులలో 
ఉనాన్రు. అదీగాక ఆమెకు పెరుగు చిలకడమంటే అమితమయిన ఇషట్ ం. పెరుగు చిలుకుతూ 
ఉండగా శర్మ అనిపించకుండా ఉండటంకోసం బాలకృషుణ్ డిమీద పాటలుకటిట్  పాడుతోందామె!  

ఇంతలో ఎకక్డినుండి వచాచ్డో, బాలకృషుణ్ డు అకక్డికి రానేవచాచ్డు. గి న తిరుగుతునన్ 
కవావ్నిన్ పటుట్ కొని చటుకుక్న ఆపాడు. 'అమామ్ ఆకలి పాలియయ్వా?' అంటూ మారాము చేశాడు. 
తలిల్ గారం చేసినకొదీద్ , బిడడ్  మారం చేయడామరి! 

ఆ పనిని అలా ఉంచి, ముందు బాలకృషుణ్ డికి పాలిసోత్ ంది యశోదమమ్. అలల్రి కోసం 
అడిగాడు కాని, నిజానికి అంత అవసరం లేదతనికి. పాలు గే వంకపెటుట్ కొని, తలిల్ముఖానిన్ 
మరల మరల చూసుత్ ంటాడు. పాలిసుత్ నన్ అవకాశానిన్ తీసుకొని బిడడ్ముఖానిన్ మరల మరల 
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చూసూత్  ఉంటుంది యశోదమమ్. ఒకరినొకరు అలా చూసుకునేటందుకే ఈ పాలకథ! ఈ లోకాల 
కథ!  

సమయం సాగిపోతునన్ది. పాలు గే పనిమాతర్ం పూరిత్కావడంలేదు. ఈ లోపల 
పొయియ్మీదనునన్ పాలు పొంగుతునాన్యి. యశోదమమ్ బిడడ్నకక్డ కూరోచ్పెటిట్ , పొంగుతునన్ 
పాలకొరకు లేచివెళిళ్ంది. కోపం వచిచ్నటుల్ గా ముఖంపెటిట్ , ఒక చినన్ రాయిని ఎదురుగా ఉనన్ 
పెరుగుకుండమీదకు విసిరాడు కృషుణ్ డు. కుండ పగిలింది. వెనన్ చికిక్ంది. వెనన్నంతా తినేసి, 
ఎవరో తనను కొటిట్నటుల్  ఏడుసూత్ , ఎటో వెళిళ్పోయాడు.  

పొంగుతునన్ పాలసంగతి చూచి, యశోదమమ్ వచేచ్సరికి పెరుగ్ కుండ ముకక్లై 
కనిపించింది. వెనన్ దొంగలించిన జాడలు కనిపిసుత్ నాన్యి. మరి పిలల్వాడు?! వాడి జాడమాతర్ం 
కనబడలేదు. 'ఏడివీడు? ఏమయాయ్డు?' అనుకొంటూ పదడుగులు ముందుకు వేసింది.  

ఎదురింటిలో కనబడాడ్ డు కృషుణ్ డు. రోలుమీద కూరుచ్నాడు. పౖెనునన్ ఉటెట్ను అందుకొని, 
కుండలోనుండి వెనన్ను తీసి కోతిపిలల్కు పెడుతునాన్డు. అనీన్ కోతిచేషట్లే! ఆ కోతిపిలల్  
సంబరపడుతోంది. యశోదమమ్కు ఒళుళ్మండింది.  చేతిలోనికి కరర్తీసికొని కృషుణ్ నిమీదకు 
పరుగెతిత్ంది.  

కృషుణ్ డు దొరుకుతాడా! రోలుదిగి పారిపోతునాన్డు. యశోదమమ్ అతడివెంట పడుతూనే 
ఉంది. ఎంతపడినాదొరకడు. ఇక వెంటపడలేకపోతోంది. అలసిపోతోంది. కృషుణ్ డది గమనించాడు. 
కావాలని ఆగి ఒక పర్కక్గా నిలబడి ఏడుసుత్ నాన్డు. ఏడుసూత్  కాటుక కళళ్ను చేతులతో 
నలుపుతునాన్డు. ఆ నలల్ని ముఖంపౖె నలల్ని కాటుక చారలు చితర్ంగా ఉనాన్యి. ఇరువురిలో 
ఎవరు ఎకుక్వ నలల్న? కృషుణ్ డా, కాటుకా? అవి పోటీ పడుతునన్టుట్ నాన్యి. 

యశోదమమ్ కృషుణ్ ణిణ్ కొటట్బోయింది. కానీ కొటట్లేకపోయింది. ముదుద్  చేసుత్ ంటే 
హదుద్ మీరుతునాన్వా? నీవు అలా, ఇలా చేసుత్ నాన్వని వారూ, వీరూ చెబితే 'ఏమిటిలా చెబుతారు!' 
అనుకొనాన్ను. నినున్ వెనకేశుకొచాచ్ను. ఇవాళ ఇంటా, బయటా ఒకేసారి కళళ్తో చూశాను, నా 
కళాళ్తో చూశాను. నాతో రా, నీపని చెబుతాను. అని చేయిపటుట్ కొని ఇంటికి తీసికొని వచిచ్ంది. 
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"నినిన్పుప్డు ఒక రోటికి కటిట్వేసాత్ను అపుప్డు సరిపోతుంది. నినున్ కొటిట్నటూల్  కాదు, 
వదిపెటిట్నటూల్  కాదు" అంటూ డు తీసికొని వచిచ్, అతణిణ్ రోటికి కటేట్  పర్యతన్ం చేసోత్ ంది. 
రెండంగుళాల డు తకుక్వౖెంది. "ఇలా ఉందా నీ పని" అని ఇంకో డును తెచిచ్ దానికి 
ముడివేసింది. మళీళ్ రెండంగుళాలు తకుక్వౖెంది. ఇలా ఇంటిలో తాళళ్నీన్ వచిచ్ చేరుతునాన్యి. 
ఎపప్టికపుప్డు రెండంగుళాలు తకుక్వ అవుతూనే ఉంది. యశోదమమ్ అలసిపోతోంది. ఆ 
అలసటను గమనించాడు కృషుణ్ డు. ఠకుక్న కటుట్ బడాడ్ డు. తాననుకుంటే తపప్ తానెవరికీ 
కటుట్ బడడతను! ఆ అనుకోవడానేన్ అనుగర్హమంటారు. "అమమ్యయ్! వీడిపని ఇపప్టికి 
ముడిపడింది." అనుకొంది యశోదమమ్. ఇక నిశిచ్ంతగా వెళిళ్ ఇంటిపనులు చూచుకొంటోంది. 

ఉనన్చోటున ఉంటాడా కృషుణ్ డు! అలా ఉంటే ఇక కథేముంది? కృషుణ్ డు తాను కదిలాడు. 
రోటిని కదిలించాడు. అలల్ంతదూరాన ఉనన్ మదిద్చెటల్ను సమీపించాడు. మదిద్చెటల్  మధయ్నుండి 
తాను అవతలికి సాగాడు. రోలుమాతర్ం ఆ చెటల్కు అడుడ్ పడింది. అయినా కృషుణ్ డు రోటిని 
లాగుతునాన్డు.  

చితర్ం! మదిద్చెటుల్  ఫెళఫెళమని విరుచుకుపడుతునాన్యి. అమాంతంగా 
ఫెళళ్గిలిల్పోతునాన్యి. ఒరిగిపోతునన్ ఆ చెటల్లోనుండి ఇదద్రు దివయ్మూరుత్ లు లేచి నిలబడాడ్ రు. 
వారిదద్రూ కుబేరుని కుమారులయిన నలకూబర, మణి వులు! అహంకారంతో పే గి 
పర్వరి త్ంచిన కారణాన నారదుని శాపానికి గురె,ౖ ఇలా ఇకక్డ మదిద్చెటల్యి పడి ఉనాన్రు. కృషణ్ 
సప్రశ్తో ఈ శాపం విడిపోతుందని కూడా నారదుడే చెపిప్ ఉనాన్డు. నారదుడి వచనానిన్ 
నిజంచేసూత్ , కృషుణ్ డు తనతోటి కథను ఇలా మలుపు పాప్డు. 

నలకూబర, మణి వులు కృషుణ్ ని సుత్ తించారు. కృషుణ్ డు వారిని బుదిధ్గా ఉండమని 
చెపిప్, ఆశీరవ్దించి పంపించివేశాడు. 

అపప్టికి నందాదులకక్డకు చేరారు. పెనుగాలిలేదు. పిడుగు పడిన జాడలేదు. చెటిల్లా 
పడిపోవడమేమిటి? ఫెళఫెళమని ఆ శబద్మేమిటి? చెటల్మధయ్లో చెకుక్చెదరని ఈ బాలుడేమిటి? 
నందాదులాశచ్రయ్పడుతూ నిలబడిపోయారు.  
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బాలకృషుణ్ డు ఇలా చెటల్  మధయ్గా వసుత్ నాన్డు. రోలు ఇలా చెటల్కు తగిలింది. 
చెటిల్కపడిపోయాయి, అంటూ గోపబాలకులు విడూడ్ రంగా చెపాప్రు.  

పలెల్ వాసులలో పెదద్వాడౖెన ఉపనందుడు ఒకరోజున నందుని ఆధవ్రయ్ంలో ఊరందరినీ 
సమావేశపరచి ఇలా చెపాప్డు: మీరంతా గమనిసుత్ నాన్రు కదా! కృషుణ్ డు పుటిట్నపప్టినుండీ రాకష్స 
శకుత్లు మన పలెల్ను చుటుట్ ముడుతునాన్యి. కాని, అవేమీ చేయలేకపోతునాన్యి. అంతవరకూ 
బాగానే ఉంది. కాని ఇంతవరకూ ఎందుకు రావాలి? మనమెందుకు రానియాయ్లి? రాకష్స పీడకు 
ఆలవాలమౖెన ఈ పలెల్ను పటుట్ కు మనమెందుకు లాడాలి? చోటుమారితే బాగుంటుందేమో! 
అపుప్డీ పరిసిథ్తులు కుదుట పడతాయేమోననన్ అలోచన నాకు వసోత్ ంది. కృషుణ్ ని మహిమలకు 
నేనూ సంతోషిసుత్ నాన్ను. కాని మనుషులుగా మన పాతర్లను మనమూ పోషించాలి కదా! 

ఒకపని చేదాద్ ం! యమునానది తీరాన బృందావనమనే ంతం ఉంది. 
చూడముచచ్టయిన పరవ్త ంతమది. చెటూట్ , చేమా, పచిచ్కా, నీరూ – దేనికీ లోటు లేదకక్డ. 
మన బృందమంతా అకక్డకు చేరుకొందాం – ఏమంటారు? 

అందరూ అలాగేననాన్రు. బళుళ్ బయలుదేరాయి. పలెల్వాసులు బృందావనానికి ఒక 
యాతర్గా బయలుదేరారు.  

అవును. బృందావనమిక ఒక యా  సథ్లమవుతునన్ది కదా! బృందావనమొక 
పుణయ్కేష్తర్మౖె వరిధ్లల్బోతునన్ది కదా! 

కృషుణ్ డిక బృందావన విహారి కాబోతునాన్డు. వేణుగాన లోలుడయి, యమునా తీరాన 
విహరించబోతునాన్డు.  

బృందావనం చేరారందరూ! ఉపనందుడు కృషుణ్ డివౖెపు చూశాడు. "బాబూ! తృపిత్గా 
ఉనన్దా ఇపుప్డు! అనన్టుట్ గా. కృషుణ్ డొక చిరునవువ్ నవావ్డు. తాతా! నా సంకలప్మే నినున్ అలా 
పలికించింది. పలెల్ను బృందావనానికి తరలించింది" – అనన్టుట్ గా. 
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బలరాముడు చేరవచిచ్, కృషుణ్ ని భుజంపౖె చేయివేశాడు. 'అనాన్!' అనాన్డు కృషుణ్ డు. ఇంద 
అంటూ ఒక వేణువును అందించాడు కృషుణ్ డికి బలరాముడు. వేణుగానమిక రంభమౖెంది. 
తత్చోటికి వచిచ్న పలెల్ వాసులను తత్ లోకాలకది తీసికొనిపోతునన్ది! 
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వనభోజన భవం 
 పలెల్లో ఉండగా, ఇళళ్చుటూట్  తిరిగిన కృషణ్కథ బృందావనానికి చేరినపప్టి నుండీ 
పచిచ్కబయళళ్మీదుగా సాగనారంభించింది. బాలకృషుణ్ డిపుప్డు గోపాలకృషుణ్ డయాయ్డు. 
సమవయసుక్లతో కలసి ఆలమందలను మేపుతూ వాటికి వేణుగానానిన్ వినిపిసుత్ నాన్డు.  

ఒకరోజు గోవుల గుంపులలో తత్దూడ ఒకటి కనిపించింది. అది చాలా మంచిగా, బుదిధ్గా 
పర్వరి త్సోత్ ంది. మెలల్మెలల్గా కృషుణ్ ని వౖెపుకు వచేచ్సోత్ ంది. అది దూడకాదు. దూడరూపంలో ఉనన్ 
రాకష్సుడు అని గమనించాడు కృషుణ్ డు. తన గమనిక బలరామునికి చెవిలో చెపాప్డు. చెబుతూనే 
అలా ముందుకుసాగి, ఆ దూడ నాలుగు కాళళ్నూ, తోకతోకూడ కలిపి పటుట్ కొని పౖెకెతి త్ 
ఎదురుగానునన్ వెలగ చెటుట్ కు వేసికొటాట్ డు. చెటుట్ తోపాటుగా వతాస్సురుడు చచిచ్పడాడ్ డు. 
గోపాలకులందరూ కరతాళధవ్నులు చేశారు. ఇంకొక రోజున దుద్  పూరిత్గా పొడవకముందే చదిద్  
తిని ఆలమందలతో బయలుదేరారు బలరామ కృషుణ్ లు గోపాలకులతో కలసి. మందలను 
మేపుకొంటూ అలా దూరదూరంగా వెళిళ్పోయారు.  

కొంతసేపటికి అందరికీ దాహం వేసింది. తటుట్ కోలేనంతటి దాహమది! అకక్డొక చెరువును 
గమనించారు. ఆలమందలకు ముందుగా నీరుపెటిట్ , తామూ దపిప్క తీరుచ్కొని గటెట్కుక్తునాన్రు.  

గటెట్కుక్తూ ఉంతే ఆ పర్కక్గా ఒక కొంగ కనిపించింది. చాలా పెదద్  కొంగ. వ యుధం 
దెబబ్కు తెగిపడిన పరవ్త శిఖరంలాఉంది. బలమయిన శరీరం, పెదద్  పెదద్  రెకక్లు, గటిట్ముకుక్ 
భయంకరంగా ఉంది చూడటానికి. యోగిలాగ ఎటూ చలించకుండా కూరుచ్ంది. కాని దాని 
చూపంతా కృషుణ్ నిపౖెనే ఉంది. కృషుణ్ డలా దగగ్రకు వచాచ్డో లేదో, కొంగ ఒకక్సారిగా కదిలింది. 
భయంకరంగా అరుసూత్  ఉవెవ్తుత్ న లేచింది. కొండ గుహలాగా నోరుతెరిచి కృషుణ్ ణిణ్ మింగేసింది. 
బలరాముడూ, మిగిలిన గోపాలకులూ నిశేచ్షుట్ లై నిలబడాడ్ రు, ణాలను కోలోప్యిన ఇం యాలాల్ ! 

ంగడమయితే ంగిందిగాని. కృషుణ్ డు దానికి ంగుడు పడటంలేదు. 
గొంతుమండిపోతుంది దానికి. అంతా దాని గొంతుమీదికొచిచ్ందిపుప్డు!  
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కృషుణ్ ణిణ్ బయటకు ఉమేమ్సి, ముకుక్తో చీలాచ్లని చూసింది. ఉమేమ్యడమే తడవుగా 
కృషుణ్ డు దాని ముకుక్లను పటిట్  చీలేచ్శాడు. కష్ణాలలో బకాసురుడు మరణించాడు.  

గోపాలకులు తేరుకొని మళీళ్ కరతాళధవ్నులు చేశారు. కృషాణ్ ! ఇపప్టికే దుద్ పోయింది. ఇక 
ఇళళ్కు చేరుదాం! అంటూ ముందుకు సాగారు.  

నందాదులకు ఈ రాకష్సుల వదలూ, కథలూ ఎపప్టికపుప్డు తెలుసుత్ నాన్యి. గరగ్ముని 
చెపిప్నటుట్  ఈ కథ ఇలా కంసుని వరకూ సాగుతుంది. కంసవధతో గాని కథ ఒక కొలికిక్రాదు అని 
అనిపించింది వారికి. బలరామకృషుణ్ ల లీలలను మరల మరల సమ్రించుకొంటూ సంతోషంగా 
కాలం గడుపుతునాన్రు వాళుళ్.  

పలెల్కూ ఇకక్డకూ ఒక తేడా ఉంది. పలెల్లో ఇలాంటి ఘటాట్ లు జరిగినపుప్డు 
మనసుస్కు బాగా కషట్ ం అనిపించేది. ఇపుప్డు, ఇకక్డ ఈ బృందావనంలో అలా 
అనిపించడంలేదు. ఎటువంటి పరిసిథ్తినయినా సుళువుగా అధిగమించగలం అనిపిసుత్ నన్ది. 
జరుగుతునన్ సనిన్వేశాలనీన్ కూడా దేవదేవుని పర్ణాళికకు అనుగుణంగానే సాగుతునన్టుల్  
అనిపిసుత్ నన్ది. దానితో నందాదులు నితయ్తృపుత్లయి, ఆనందభరితులయి, తమవంతు 
కర త్వాయ్నిన్ నిండుగా నిరవ్హిసుత్ నాన్రు.  

ఒకనాడు దుద్ నే బలరామునితో పాటుగా అందరినీ నిదుద్ రలేపాడు కృషుణ్ డు. "ఈ రోజు 
మనం వనభోజనాలు చేసుత్ నాన్ం" అనాన్డు. అందరూ సంబరపడాడ్ రు. అలమందలను తోలుకొని 
గోపకుమారులందరూ బలరామకృషుణ్ ల వెంట బయలుదేరారు.  

మెడలోల్  దండలు, చేతులలో కరర్లు, నోళళ్లోల్  బూరలూ, భుజాన సదిద్కావిళుళ్, కాళళ్కు 
చెపుప్లు విలాసవంతంగా విహారానికి బయలుదేరారు.  

పాటలూ, పదాయ్లు పాడుతునాన్రు. అడుగులూ నాటాయ్లూ వేసుత్ నాన్రూ, చేసుత్ నాన్రు. 
కోకిలలతో కలసి కూసుత్ నాన్రు. చిలకలతోకూడి అరుసుత్ నాన్రు. పౖెన పకుష్లు వెళుతుంటే ంద ఆ 
నీడలవెంట పరుగెతుత్ తునాన్రు. పొదరిళుళ్ కనబడగానే దాగుడుమూతలాడుతునాన్రు. 
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వాగులను, వంకలను రామదండులా దాటుతునాన్రు. చెటల్నునన్ పళళ్ను ఎగిరెగిరి 
అందుకొంటునాన్రు. అంతులేని అలల్రి చేసుత్ నాన్రు. అమాయకమౖెన అలల్రి చేసుత్ నాన్రు.  

ఒకడినొకడు తోసుత్ నాన్డు. కావిడి ంద పడిందని వాడేడిసేత్ నవువ్తూ చపప్టుల్  
కొడుతునాన్రు. పరధాయ్నంగా వెళుతునన్వాడి చెవిదగగ్ర గావుకేక పెడుతునాన్రు. వాడు 
దడుసుకొని ళిళ్పడితే కెవువ్న అరుసుత్ నాన్రు. ముందు వెళుతునన్ కృషుణ్ ణిణ్ ఎవరు 
అందుకోగలరని పందాలు కడుతునాన్రు. ఓడిపోయిన వాణిణ్ పటుట్ కొని ఆట పటిట్సుత్ నాన్రు.  

ఏ పర పురుషుని పాదధూళికోసం యోగి షుఠ్ లు నిరంతరం తపిసాత్ రో, ఆ పరమ 
పురుషుడు గోపకుమారులకొక చెలికాడు. గోపకుమారులు అతణిణ్ తమ కౌగిళళ్లో 
అదుముతునాన్రు. అతనితో ఆడుతునాన్రు. అతనిని ఆడిసుత్ నాన్రు. అతనిని మనిన్సుత్ నాన్రు. 
అతనినుండి మనన్నలందుకొంటునాన్రు. ఈ గోపకుమారుల అదృషాట్ నిన్ ఏమని చెపప్గలం? 
ఎంతని చెపప్గలం!  

ఆటపాటలలో అలా తేలియాడుతునన్ గోపకుమారులందరినీ అఘుడు అనే రాకష్సుడు 
చూచాడు. ఆ అఘాసురుని పేరు చెబితే అమృతం గిన దేవతలు కూడా దడుసుకొని 
ందపడతారు. కంసునికి ఆపుత్డువీడు. ఇంతకుముందు కృషుణ్ ని చేతిలో చనిపోయిన 

బకాసురునికి తముమ్డు. కృషుణ్ ణిణ్ సంహరించడం తన కర త్వయ్ంగా భావిసుత్ నన్వాడు.  

ఉనన్టుట్ ండి అఘాసురుడు ఒక పెదద్  కొండచిలువగా మారిపోయాడు. దారి మొతత్ం 
ఆకర్మించి, దారి పొడుగునా పడి ఉనాన్డు. ఆటపాటలతో ఆదమరచి ఉనన్ గోపకుమారులు ఆ 
కొండచిలువను చూచారు. చూడండిరా ఎలా ఉందో ఇది! అనాన్డొకడు. "ఏముంటే ఏం చేసుత్ ంది? 
బకాసురుణిణ్ చంపిన కృషుణ్ డే మనతో ఉనాన్డు" అనాన్డు మరొకడు.  

అలా అంటూనే, అనుకుంటూనే గోపకుమారులందరూ ఆలమందలతో సహా అలా అలా 
ఆ కొండచిలువ నోటిలోనికి వెళిళ్పోయారు. ఆ కొండచిలువ నోరు అంత ఉంది! ఒకకొండ 
గుహంత ఉంది!  
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అరెరే! అనుకునాన్డు కృషుణ్ డు. నేనునాన్ననన్ ధీమాతో  ముందూ వెనకా చూచుకోకుండా 
వెళిళ్పోతునాన్రు వీళుళ్ - అంటూ తవ్రతవ్రగా నడిచాడు. నడిచి వసుత్ నన్ కృషుణ్ ణిణ్  తన నాలుకతో 
అందుకొనన్ది కొండచిలువ. ఆ దృశాయ్నికి దేవతలు కూడా తలల్డిలాల్ రు.  

కొండచిలువ నోటిలోనికి చేరిన కృషుణ్ డు దాని గొంతుకు అడుడ్ గా నిలిచాడు. దానికి 
ఊపిరాడకుండా చేశాడు. కొండచిలువకిక ఊపిరి సలపడంలేదు. గిజ గిజ గింజుకుంటోంది. అటు 
ఇటు తనున్కుంటోంది. అతలోనే పెటిలల్ని తల పగిలిపోయింది. మేఘం చాటునునన్ చం డు 
చుకక్లతో సహా ఈవలకు వచిచ్నటుట్ గా, కొండచిలువ నోటినుండి పరివారంతో సహా ఈవలకు 
వచాచ్డు కృషుణ్ డు. వామనావరాతంలో ఒకక్సారిగా భూమాయ్కాశాలను ఆవరించిన సావ్మికి ఈ 
కొండచిలువ నోటికి అడుడ్ పడగలగడం ఇదొక విశేషమా!  

చనిపోయిన కొండచిలువ శరీరం నుండి తేజసుస్ ఒకటి వచిచ్ కృషుణ్ డిలో కలసిపోయింది. 
పూతనను పునీతం చేసిన కృషణ్సప్రశ్ అఘాసురుని మాతర్ం వదిలి పెడుతుందా! రాకష్సుడయినా 
అతని సప్రశ్ను పొందేటంతవరకే రాకష్సుడు. ఇలా పెదద్  ఎతుత్ న అఘాయితయ్ం చేదాద్ మని వచిచ్న 
అఘాసురుడు దేవదేవునిలో లీనమయినాడు.  

దేవతలు పూలవాన కురిపించారు. దేవదుందుభులను గించారు. గంధరువ్లు 
పాడారు. అపస్రసలు ఆడారు. సృషిట్మొతత్ం ఉతస్వం జరుపుతోంది. గోపకుమారులు మాతర్ం 
తామనుకొనన్ పర్కారం వనభోజనాల  సాగిపోతునాన్రు.  

ఆడుతూ పాడుతూ గోపకుమారులకు సరసుస్ నొకదానిని చూపించి, "ఇక ఇకక్డ 
కూరుచ్ందాం, కావిళుళ్ దించండి" అనాన్డు కృషుణ్ డు. మందలకు నీళుళ్ వించి పచిచ్క 
బయళళ్లో విడిచిపెటాట్ రు. కృషుణ్ ణిణ్ మధయ్లో కూరోచ్పెటుట్ కొని, తాము చుటూట్  కూరుచ్నాన్రు.  

ఇక చలుద్ ల ఆరగింపు రంభమయింది. కావలసినంత అలల్రి చేసుత్ నాన్రు వాళుళ్. 
అసలా అలల్రి చేయడానికే ఇంత కారయ్కర్మం పెటుట్ కొనాన్రు.  
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పర్కక్వాడిని మరీ మరీ ఊరిసూత్ , తన ఊరగాయను ఆవురావురుమని తింటునాన్డొకడు. 
పర్కక్వాడి కంచంలోనుంది ఒడుపుగా తీసికొని, తన నోటోల్  వేసికొని "కావాలంటే నా నోరు చూడు" 
అంటునాన్డొకడు. కావాలని అయిదారుగురితో పందెం కటిట్ , అందరివంతులూ గుచేసి, 
తానొకక్డే బొకుక్తునాన్డు ఒకడు. అలాకాదని, తన కంచంలోనిది అందరికీ పంచుతునాన్డు 
ఒకడు. 'అదిగో కృషుణ్ డేం చేసుత్ నాన్డో!' అని చూపించి, ఈలోపల అకక్డునన్దానిని 
తినేసుత్ నాన్డొకడు. ఇలా నవువ్తునాన్రు. నవివ్సుత్ నాన్రు. వారి మధయ్లో కృషుణ్ డు మాతర్ం మీగడ 
పెరుగుతో కలసిన అనన్ముమ్దద్ను అరచేత పెటుట్ కొని, వేళళ్మధయ్లో మాగాయ ముకక్లను 
దూరుచ్కొని, మధయ్ మధయ్లో నంజుకొంటూ తింటునాన్డు. పెరుగనాన్నికీ, మాగాయబదద్కూ అదేమి 
చుటట్రికమో మరి! 

ఆదమరచి చలుద్ లు కుడుసుత్ నన్ గోపకుమారులు ఒకసారి అటూ, ఇటూ చూసి 
తతత్రపడాడ్ రు. ఆలమందలు అకక్డెకక్డా లేవు.  

అందరూ ఒకక్సారిగా లేవబోయారు. వదద్ని వారించాడు కృషుణ్ డు. "మీరందరూ 
ఆటపాటలతో ఆరగిసూత్  ఉండండి నేనలా వెళిళ్ ఆలమందల సంగతి చూసి వసాత్ను" అనాన్డు. 
అలాగే అనాన్రు వాళుళ్. దబుబ్న వచేచ్యమనాన్రు.  

కృషుణ్ డు మందలకోసం ముందుకు సాగుతునాన్డు. "ఇదిగో ఇకక్డ మేత మేసాయి. 
ఇకక్డ నీళుళ్ గాయి. ఇకక్డ కొంచెం సేపు ఆగాయి. ఇటువౖెపునుండి ఇలా వెళిళ్నటుల్ నాన్యి." 
అని గురుత్ లు పెటుట్ కొంటూ వెళుతునాన్డు. ఎంత వెళిళ్నా ఆలమందలు కనబడలేదు. 'ఏమిటిది?' 
అని ఆలోచనలో పడాడ్ డు. వెనుదిరిగి గోపకుమారుల దగగ్రకు వచాచ్డు. వారూ అకక్డలేరు. 'వీరూ 
లేరా? ఏమిటిదంతా?' ఒకక్కష్ణం పరిశీలించాడు. పరిసిథ్తి అతడికి బోధపడింది.  

ఇది బర్హమ్దేవుడిపని! అఘాసుర వధను చూచి, అతడు చేసిన అఘాయితయ్మిది! 
బాలకృషుణ్ డట, ఈ కురర్వాడు నాతో నిమితత్ం లేకుండానే ఇనిన్ లీలలను చేసేసుత్ నాన్డు అని 
ఈరష్య్పడాడ్ డు బర్హమ్! కృషుణ్ డికి తన తఢాకా చూపించాలనుకొనాన్డు. ఆలమందలనూ, 
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గోపకుమారులనూ ఒకక్ ఉదుటున మాయంచేసి, ఒక గుహలోపల బంధించాడు. 'ఇపుప్డేం చేసాత్ డీ 
కృషుణ్ డు?' అని వేచి చూసుత్ నాన్డు బర్హమ్.  

కృషుణ్ డు చిరునవువ్ నవావ్డు. ఆ చిరునవువ్ నవువ్తూ తానే ఆలమందలుగా 
రూపొందాడు. తానే గోపకుమారులుగానూ రూపొందాడు. ఇలా అనీన్ తానె ౖ ఎపప్టిలా ఇళళ్కు 
నడిచి వెళిళ్పోతునాన్డు. ఆశచ్రయ్ం! అవే ఆలమందలు! ఆ మచచ్లు, ఆకొముమ్లు, ఆవౖెఖరులు 
అచచ్ం అలాగే ఉనాన్యి. ఇదివరకు ఎలా ఉంటే, ఇపుప్డూ అలాగే ఉనాన్యి.  

ఆలమందలూ, గోపకుమారులూ ఇళళ్కు చేరుకొనాన్రు. వారికి సావ్గతం పలుకుతూ 
ఇళళ్లోని అందరూ పరవశిసుత్ నాన్రు. కృషుణ్ ణిణ్  చూసేత్ ఎలా పరవశిసాత్రు. అచచ్ం అలా 
పరవశిసుత్ నాన్రు. పిలల్లను ముదుద్  చేసుత్ నాన్రు. ముదద్  తినిపిసుత్ నాన్రు. మందలను చేరినవేళ 
మధురానుభూతిలో తేలిపోతునాన్రు.  

కథ ఇలా సాగడం రంభించి దాదాపుగా ఒక సంవతస్రం అవుతోంది. గమనిసుత్ నన్ 
బలరామునికి కథ తత్ తత్గా కనిపిసుత్ నన్ది. తముమ్ణిణ్ అడిగాడు. బలరాముడు. 'ఏమిటి 
తత్దనమని. ఉనన్ది చెపాప్డు కృషుణ్ డు. మనమునన్ది అందుకేగా!' అనాన్డు. 

బర్హమ్దేవునికి అనుమానం వచిచ్ంది. భూమిమీద ఏం జరుగుతోందా అని! దిగివచిచ్ 
చూశాడు. ఆశచ్రయ్పోయాడు. కథ ఎపప్టిలా సాగిపోతుంది. ఎకక్డా ఏలోటూ లేదు. మందలు 
మందలుగానే ఉనాన్యి. గోపకుమారులు గోపకుమారులుగానే ఉనాన్రు. అనన్టూట్ , వీరంతా 
ఎకక్డనుండి వచాచ్రు? నేను వీళళ్ను దాచి పెటాట్ నుకదా! అనుకొనాన్డు.  

వెళిళ్ దాచిపెటిట్న చోటున చూచుకొనాన్డు. దాచిపెటిట్నవి దాచిపెటిట్నటుల్ గానే ఉనాన్యి. 
మరీ ఆశచ్రయ్పడాడ్ డు. సృషిట్  చేయవలసింది బర్హమ్. అంటే నేనే! నేనేమీ చేయలేదు. మరి ఈ సృషిట్  
ఎలా జరిగింది? బర్హమ్ లేకుండా కూడా సృషిట్  జరుగుతుందా?  

ఒకసారి తనలోకానికి వెళిళ్రావాలనిపించింది బర్హమ్కు. అనుకొనన్దే తడవుగా అకక్డికి 
చేరుకొనాన్డు. ఆశచ్రయ్ం! గుమమ్ం దగగ్ర ఉనన్వాళుళ్ అతనిన్ ఆపేశారు. "ననాన్పుతారేమి ? నేను 
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బర్హమ్ను! అనాన్డు బర్హమ్. పిచిచ్ మాటలు మాటాల్ డకయాయ్! లోపల మా అయయ్గారు లకష్ణంగా 
ఉనాన్రు. వేషం వేసుకొచిచ్నంత మాతర్ంచేత అయయ్గారివయిపోతావా? ఫో, ఫో" అనాన్రు వాళుళ్.  

బర్హమ్ బితత్రపోతునాన్డు. ఇదంతా పౖెనుండి చూసుత్ నన్ సరసవ్తి ందకు దిగి వచిచ్ంది. 
"ఎవరితను, పంపివేయండి, ఏమిటీ పిచిచ్వేషాలు" అని విసుకొక్ంది.  

సరసవ్తీ! నేను బర్హమ్ను, అనాన్డు బర్హమ్. 'ఎవరదీ?' అంటూ లోపలినుండి మరొక బర్హమ్ 
బయటికి వచాచ్డు. బయట బర్హమ్ దదద్రిలాల్ డు. లోపలి బర్హమ్తో కలసి సరసవ్తి 
లోపలకెళిళ్పోయింది. బయట బర్హమ్ బెంబేలు పడిపోయాడు. ఏంచేయాలో తోచలేదు అతనికిక!  

మళీళ్ ందకు దిగి వచాచ్డు. సాగిపోతునన్ ఆలమందలనూ, గోపకుమారులనూ 
పరిశీలనగా చూశాడు. ఆ నూతన సృషిట్గా వరిధ్లుల్ తునన్ది నారాయణుడని గమనించుకొనాన్డు. 
బర్హమ్లోకంలో బర్హమ్గా తనకు కనిపించినది కూడా నారాయణుడేనని తెలిసికొనాన్డు. "తనకు 
బుదిధ్ చెపేప్టందుకే జరుగుతునన్ది ఈ కథ" అని గమనించుకోసాగాడు.  

బర్హమ్ ఇలా గమనించుకొనే లోపున నారాయణుడు తన సృషిట్ని తనలోనికి 
ఉపసంహరించుకొని, మామూలు బాలకృషుణ్ డౖె, అరచేతిలో పెరుగనన్పు ముదద్తో మి లందరినీ 
పేరుపేరునా పిలుసుత్ నాన్డు. ఆలమందలకోసం ఎదురుతెనున్లు చూసుత్ నాన్డు.  

బర్హమ్కు జాఞ్ నోదయమౖెంది. ఆ బాలకృషుణ్ ని పాదాలపౖెన సాషాట్ ంగపడాడ్ డు. తం ! ఒళుళ్ 
మరిచాను. అహంకరించాను. ననున్ కష్మించు! నీ విచిచ్న పదవిని అందుకొని, నీపౖెన ఈరష్య్పడి, 
నినేన్ అవమానించాలని చూచిన అలుప్ణిణ్ నేను. ననున్ కరుణించు తం ! ననున్ కరుణించు!  

నినున్ కేవలం గోపకుమారుడిగా భర్మపడాడ్ ను. నీ మహిమలను చూచి మతస్రపడాడ్ ను. 
ననున్ కనన్తం ! ననున్ కష్మించు!  

ఇపుప్డు నా కనిపిసుత్ నన్ది. నీతో ఇంత సఖయ్తననుభవిసుత్ నన్ ఈ గోపకుమారుల ముందు 
నా బర్హమ్పదవి ఎంత? అని ఇపుప్డు నాకనిపిసుత్ నన్ది! 
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ఏలా బర్హమ్పదంబు? వేదములకున్ వీకిష్ంపఁగారాని ని 
నీన్లోకంబున నీ వనాంతరమునం దీ మందలోఁ గృషణ్ యం   
చాలాపాది సమసత్ భావములు నీ యందే సమరిప్ంచు నీ   
లం దొకక్ని పాదరేణువులు పౖె వేషిఠ్ ంచినం జాలదే?   

ఈ బర్హమ్ పదవి ఎందుకు తం ! కృషాణ్ ! కృషాణ్ ! అని నినున్ నోరార పిలుసూత్ , చేతులు 
కలిపి నీతో నడుసూత్  ఉనన్ ఈ గోపకుమారుల పాదధూళి ఇంత శిరసుస్న జలుల్ కొంటే చాలదా! నీ 
భకుత్ ల పాదధూళి ముందు ఈ నా బర్హమ్ పదవి ఎంత?  

బర్హమ్ బాలకృషుణ్ ని పాదాలకు అలా కరచుకొని ఉండిపోయాడు. కృషుణ్ డు అతనిన్ 
లేవనెతిత్ ఒడలు నిమిరి సాగనంపాడు.  

గోపకుమారులూ, ఆలమందలూ అనీన్ యధాతధంగా పర్తయ్కష్మయాయ్యి. వనభోజనాలు 
మాములుగా సాగుతునాన్యి. జరిగిన కథ కృషుణ్ డికి తపప్ ఎవరికీ తెలియదు. 
గోపకుమారులందరూ కృషుణ్ ణిణ్ చూసూత్ - 'నేసత్మా! రావోయీ! నీ కొరకే చూసుత్ నాన్మోయి! నీవు 
లేకుండా ఎలా తినగలమోయి? రా, రా, రావోయి!' అంటూ ఆదరంగా పిలుసుత్ నాన్రు.  

కృషుణ్ డా! ఇంకెపుప్డూ కూడా మమమ్లిన్ ఇలా మధయ్లో విడిచిపెటిట్  వెళొళ్దుద్ ! ఉంటే 
అందరం ఉందాం. వెళితే అందరం వెళదాం. మేమొకచోట, నీవొకచోట అనే సిథ్తి కలుగకూడదు, 
అంటూ ఆరి త్ చెందుతునాన్రు వాళుళ్.  

అందరూ కలసి మధయ్లో నిలిచిన భోజనాలను ఇక పూరి త్ చేసుత్ నాన్రు. మొతత్ంమీద ఇంత 
కథ జరిగితే వారి వనభోజనాలు పూరిత్కాలేదు.  

ఆటపాటలతో ఇక ఇళళ్వౖెపుకు బయలుదేరారందరూ! బృందావనగాథ మలుపు 
తిరుగుతోంది. రాకష్సులు కాకపోకలతో బాటుగా, దేవతల రాకపోకలు కూడా ఇపుప్డు 
రంభమయినాయి. కృషుణ్ డు భూమివాసులనేకాదు ఇటు రాకష్సులనూ, అటు దేవతలనూ 
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కూడ కలిపి కరుణిసుత్ నాన్డనన్మాట! ఉనన్ది భూలోకంలోనెనౖా మూడు లోకాలను ఇకక్డినుండే 
పాలిసుత్ నాన్డాయన! 

బృందావనం సకలలోకవాసులకూ ఎలల్కాలం మేలుకొలుపునందించగల ఒకానొక 
దివయ్మౖెన బిందువుగా రూపొందుతూ ఉనన్ది. బృందావన విహారి అందరి మనసుస్లలో 
నిండుతూ, సృషిట్ కథను పండుగగా నడిపిసుత్ నాన్డు. భూమి జనులకలలను పండిసుత్ నాన్డు. 
మనసుస్నన్ది అతడు నిండడం కోసమే! మనమునన్ది అతడివెంట ఉండటం కోసమే, అనన్టుల్  
సాగుతునాన్రు అందరూ కూడా! 
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