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77 వ భాగం
వృతాత్ ర వృతాత్ంతం – 1,

చేతసనులకి చం డి బ

మానం

దేవదానవ యుధధ్ం, వృతాత్సుర వృతాత్ంతం, అందులో వచేచ్ నారాయణ కవచం అతి ముఖయ్మైన ఘటాట్లు మహా భాగవతంలో. మనం నివసించే
భూమిని ఎలా, ఎందుకు కాపాడుకోవాలి అనే విషయం నుంచి అసలీ వృతాత్సురుడెవరూ, ఎందుకు సంహరించబడాడ్డనేవి ఒకొక్కక్టీ తెలుసాత్యి. ఈ
కధలోవే ఇందుర్డికి బర్హమ్ హతాయ్పాతకం అంటుకోవడం, దానిన్ వదిలించుకోవడం అనేవనీన్.

కధ మొదలయేయ్ది పృధు చకర్వరిత్ సంతతి నుంచి,

వాళెళ్వరు, ఏం చేసారనేదానితో. మొదటోల్ భూమి మీద నీరు తపప్ మరేమీ ఉండేది కాదనీ, ఒకొక్కక్టిగా వృకాష్లూ, పశుపకాష్య్దులూ పుటుట్కొచాచ్యనీ
తెలుసుకుంటాం. ఈ పదాయ్లనీన్ కూడా సింగయ గారు - పోతన మొదటోల్ రాసిన ఆరో సక్ంధం పాడయాయ్క - తిరగరాసినవే.
పృధు చకర్వరిత్ సంతతి వాడైన పార్చీనబరిహ్ అనే ఆయనకి (అనేకానేక యజాఞ్లు మొతత్ం భూమి ఉనన్ంత మేర చేయడం వలల్ ఈ పేరు. తూరుప్
దికుక్న ఉంటూ యజఞ్ం కోసం కుశ దరభ్లు చేతిలో ఉంచుకోవడం వలాల్ - పార్చీనము అంటే తూరుప్ దికుక్ – ఆ పేరు వచిచ్ందని మరో కధ) పదిమంది
కొడుకులు. వీళళ్ని తండిర్ పర్జోతప్తిత్ చేయమని వినియోగించేసరికి వాళుళ్ తపసుస్ చేయడానికి బయలేద్రారు. పర్జోతప్తిత్ కి ముందు ఎందుకీ తపసుస్ అంటే,
పుటేట్ సంతతి మంచి వాళుళ్గా ఉండాలనేది నియమం. సృషిట్ మొదటోల్నే రాక్షసులు పుటట్డం మంచిది కాదు కదా? అదీ కాక ఒకసారి ఈ సంసారంలో పడితే
భగవంతుడు గురుత్ండకపోవచుచ్. అందువలల్ ముందు భగవంతుడి గురించి పాటుపడితే తరావ్త విషయాలు వాటికవే సరుద్కుంటాయని బాగా తెలిస్నవారు
కనక తపసుస్కు బయలేద్రారు. దారిలో శివుడు కనిపించి ఉపదేశం చేసాక సముదర్ంలో పర్వేశించి దారుణమైన తపసుస్ అవలంబించారు.
సీ.

పూని పర్చేతసుపుతుర్లు పదుగురు;
పార్చీనబరిహ్ష పార్ఖయ్ గలుగు
వారు మహాంబోధి వలన వెలవ్డి వచిచ్;
తగ వృక్ష వృతమైన ధరణిఁ జూచి
మేదినీజములపై మికిక్లి కోపించి;
మదిలోన దీపితమనుయ్ లగుచు
వకత్ర్ంబులను మహావాయు సంయుతమైన;
యనలంబుఁ గలిప్ంచి యవనిజములఁ
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తే.

బెలుల్వడఁ గాలప్ఁ దొడఁగినఁ దలల్డిలిల్
వారి కోపంబు వారించువాఁడ పోలెఁ
బలికెఁ జందురుఁ డో మహాభాగులార!
దీనమగు వృక్షముల మీఁదఁ దెగుట దగునె?

[6-195.1]

కొంత కాలానికి తపసుస్ ఫలించాక మహావిషుణ్వు చెపాత్డు, “మీరు మహేరుడి కూతురైన మారిషని వివాహం చేసుకోండి” అని. అలా తపసుస్
చాలించి బయటకొచాచ్రు. అంటే వీళళ్ తపసుస్ పూరిత్ అయేయ్సరికి మరో కలప్ం మొదలవడానికి భూమి జనావాసాలకి యోగయ్ంగా ఉందనుకోవచుచ్.
నీటిలోంచి (మహాంబోధి) బయటకొచిచ్న వీళళ్కి ఇపుప్డు మొతత్ం భూమి అంతా వృకాష్లతో కపప్బడి కనిపించింది. ఎకక్డా కూడా ఖాళీ అనేది లేకుండా
మొతత్ం అంతా చెటూల్ చేమలూను. ఇది చూసిన పర్చేతసనులకి కోపం వచిచ్ ఈ చెటల్ని అనిన్ంటినీ తపశశ్కిత్తో దగధ్ం చేయడం మొదలుపెటాట్రు.
భగవంతుడు మననో పని చేయడానికి సృషిట్ంచాడనుకోండి, ఆ పనికి కావాలిస్న వాటినన్నిన్ంటినీ ఆయనే సమకూరుసాత్డు కదా, అలా ఈ
వృకాష్లని కలిప్ంచి ఉంచాడు. అలాగే భూమీమ్ద కావాలిస్న మిగతావాటినీను. అబేబ్ ఇవనీన్ నాకు అడుడ్గా ఉనాన్య, అని వాటిని కొటుట్కుంటూ పోతే మనకే
నషట్ం. ఇపుప్డు సృషిట్ జరగాలిస్న సమయంలో ఇలా వృకాష్లని చంపకూడదు కదా. అందువలల్ ఈ పర్చేతసనులు చేసే పని పైనునన్ చందుర్డు గమనించాడు.
అంటే వీళిళ్లా వృకాష్లని చంపడం మొదలయేయ్ సమయానికే, ఒకపుప్డు భూమిలో అంతరాభ్గంగా ఉండే చందుర్డు వేరుపడి భూమీమ్ద మనిషి మనుగడకి
అనీన్ సిధధ్ంగా ఉనాన్యనన్మాట. వీళళ్ని గమనించిన చందుర్డు వచిచ్ వీళళ్తో పరాయ్వరణం, దానిన్ ఎందుకు రకిష్ంచుకోవాలో చెపుత్నాన్డు – ఒకచోటనుంచి
మరోచోటకి కదలలేవు, ఎండా, వానా అనక ఓరుచ్కుంటూ నీడనీ, ఫలాలనీ ఇచేచ్ ఎంతో దీనమైన ఈ వృకాష్లని ఇలా చంపవచాచ్?
తే.

మొదల వరిధ్షుణ్ లగు మిముమ్ సదయ హృదయు
లగు పర్జాపతు లనుచు సరావ్తుమ్ఁ డనియె;
నటిట్ మీరు పర్జాసృషిట్ కైన వార
లీ వనసప్తి తతుల దహింపఁ దగునె?

[6-196]

ఇలా పరాయ్వరణం ఎందుకు కాపాడుకోవాలనేది ఇంకా వివరంగా చెపుత్నాన్డు చందుర్డు. పర్జాపతులగా వరిధ్లల్మని మిమమ్లిన్ భగవంతుడు
(సరావ్తుమ్డు) సృషిట్ంచాడు. అలా పర్జాసృషిట్ కోసం నియమితులైన మీరు ఈ వృకాష్లని చంపవచాచ్? ఈ సందరభ్ంలో మనం గురుత్ంచుకోవలసింది –
చందుర్డు వచిచ్ చెపప్డం. కొతత్ విజాఞ్నశాసత్రం పర్కారం కూడా సముదర్ంలో ఉనన్ ఆటుపోటల్కీ, మన వాతావరణానికీ, పరాయ్వరణానికీ అనేక సంబంధాలు
ఉనాన్యి. ఇది చెపాప్క ఈ వృకాష్లని ఎవరు ఎందుకు సృషిట్ంచారు, వాటినెందుకు కాపాడుకోవాలి, అవి ముందు తరాల వారికి ఎందుకు ముఖయ్మనేవి
ఇంకా విశదీకరించి చెపుత్నాన్డు ఇపుప్డు.
సీ.

ఆదికాలంబున నా పర్జాపతి పతి;
యైన లోకేశవ్రుం డచుయ్తుండు
పదమ్నేతుర్ఁడు వనసప్తుల నోషధి ముఖయ్;
జాతంబు నిషము నూరజ్ంబుఁ గోరి
కలిప్ంచె; నందు ముఖయ్ంబైన యనన్ంబు;
నచరంబు లై నటిట్ యపద మెలల్ఁ
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బాదచారులకును బాలెవ్టిట్ యిరుగాళుళ్;
చేతులు గలిగిన జీవతతికి
తే.

[6-197]

పాణులొగి లేని యా చతుషాప్తుత్ లెలల్
ననన్ముగఁ బూని గావించె నదియుఁగాక
నా మహాభాగుఁ డచుయ్తుఁ డాదరమున
మీకు ననఘాఖయ్ విఖాయ్తి జోకపఱిచె.

[6-197.1]

పూరవ్కాలంలో భగవంతుడైన అచుయ్తుడు (చుయ్తి, నాశనము లేనివాడు), చెటల్నీ ఓషధులనీ సృషిట్ంచాడు – ఆహారం కోసం, దానివలల్ మనుగడకి
కావాలిస్న బలం కోసం (ఊరజ్ంబు గోరి). కదలలేని వాటిని (అచరాలు) కదిలేవాటి కోసం ఆహారంగా ఏరాప్టు చేసి పెటాట్డు. రెండు కాళుళ్ ఉనన్వాళళ్కీ,
నాలుగు కాళుళ్ ఉనన్వాళళ్కీ తిండికి ఈ వృకాష్లే ఆధారం. అది అలా ఉంచితే పర్జోతప్తిత్ కోసం పర్తేయ్కంగా సృషిట్ంచబడిన మీకు అనఘులు (పుణాయ్తుమ్లు)
అనే పేరు కలిప్ంచి పెటాట్డు.

ఈ విషయం ఓ సారి నిశితంగా చూసేత్ మతాయ్య్వతారం కధ గురుత్కొసుత్ంది.

కలాప్ంతంలో బర్హమ్ నిదర్లోకి

జారుకుంటునన్పుప్డు విషుణ్వు వేదాలని సంరకిష్ంచడానికి మతాస్య్వతారం ఎతిత్ సతయ్వర్తుడితో చెపాత్డు, ‘ఓషధులనీ వితత్నాలనీ, సపత్రుష్లనీ నావలో ఉంచి
సిధధ్ంగా ఉండు, నేను వచిచ్ మళీళ్ బర్హమ్ నిదర్లేచేదాకా మీ అందరీన్ నావలో కేష్మంగా ఉంచుతాను’ అని. అలా ఒక కలప్ం నుంచి మరో కలాప్నికి
పర్జోతప్తిత్ మొదలయేయ్సరికే వేదాలతో సహా అనీన్ సిధధ్ంగా ఉంచాడని చందుర్డు చెపుత్నాన్డనన్మాట. ఇదే నారు పోసినవాడు నీరు పోయడా అనేదానికి అరధ్ం
కూడా.

అదీగాక ఇందులో మరో విశేషం ఉంది.
చందుర్డి మనసులో మెదిలే మరో ఆలోచన – ఇదేమిటి వీళుళ్ పర్జాపతులై కూడా ఇటువంటి పనులు చేసుత్నాన్రనేది - కూడా వాళళ్తోటే

చెపుత్నాన్డు.
క.

నిజముగ దేవాధీశవ్రుఁ
డజుఁడు పర్జాసరగ్మునకు ననఘుల మిముమ్న
సృజియించె నిటిట్వారికిఁ
గుజదహనము చేయ నెటుల్ గోరిక పొడమెన?

[6-198]

నిజంగా మీరు పర్జాపతులే అయితే, మిమమ్లిన్ భగవంతుడు ఇలా సృషిట్ంచినటైట్తే మీకు అసలు ఇలా వృకాష్లని దహించాలనీ, వీటి మీద ఆ కోపం
ఎందుకు వచిచ్ందో? ఇదే మనకూక్డా వరిత్సుత్ంది. రోజురోజుకీ ఇలా పరాయ్వరణం పాడుచేసుకుంటూంటే ఏమౌతోందో తెలిసి కూడా చేతులు కటుట్కుని
కూరుచ్ంటునాన్ం కదా? ఈ పదయ్ంలో వృక్షం అనేది ఎకక్డుందో చెపప్ండి చూదాద్ం? కుజము – కు (భూమి), జము (జనించేది) – వృక్షము.
చ.

సతత మహతత్వ్ సతత్వ్ సతుప్రుషసమ్ృతిఁ గుణ బొందరయయ్! మీ
పితరులునుం బితామహులుఁ బెదద్లు నెనన్ఁడుఁ బొందనటిట్ దు
షక్ృతమతమైన కోపమునఁ గిలిబ్షభావము మానరయయ్! సం
భృత కరుణావలోకమున భీత తరుపర్కరంబు జూచుచున.
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ఇపుప్డీ కుజదహనం ఆపి, మేము ఎపుప్డూ ఎవరికీ అపకారం చేయని సతుప్రుషులం అనే ఆలోచన మనసులోకి రానీయండి. మీ పితామహులూ,
పెదద్లూ ఎపుప్డు పొందనటిట్ కోపం విసరిజ్ంచి పాపపు ఆలోచనలు (కిలిబ్ష భావము) మానుకోండి. ఇపుప్డు మిమమ్లిన్ చూసి భయపడే ఈ వృకాష్లని
కరుణతో కాపాడండి.
ఉ.

తపప్క యరభ్కావళికిఁ దలిల్యుఁ దండిర్యు నేతర్పంకిత్కిన
ఱెపప్లు నాతికిం బతియు ఱేఁడు పర్జావళి కెలల్ నరిధ్ కిం
పొపప్ గృహసుథ్ మూఢులకు నుతత్ము లెనన్ సమసత్బాంధవుల
ముపుప్నఁ గావలేని కడుమూరుఖ్లు గారు నిజాల చుటట్ముల.

[6-200]

పిలల్లకి (అరభ్కావళికి) తలిల్తండుర్లూ, కళల్కి కనురెపప్లు, భారయ్కి భరత్ (నాతికిం బతియు), రాజు పర్జలకి (ఱేఁడు పర్జావళికి), అభాయ్గతికి
గృహసుఠ్లు, మూఢులకి ఉతత్ములూ బంధువులైనటుట్గా కషట్ం వచిచ్నపుప్డు ఆదుకునన్వారే నిజమైన చుటాట్లు కదా? ఈ పదయ్ంలో ఎవరు ఎవరిన్
నాయ్యంగా ఎలా జాగర్తత్గా చూసుకోవాలో, చూసుకుంటారో సరిగాగ్ చెపాప్డు గమనించారా? అందుకే భాగవతం ఏదో కధలా చదివి అవతల పారేసేది
కాదు. మనం రోజువారీ ఆచరించగలిగేవి అనీన్ గమనిసేత్ విశదంగా కనిపిసాత్యి.
సీ.

అఖిల భూతముల దేహాంతసథ్మగునాతమ్;
యీశుఁ డచుయ్తుఁడని యెఱుఁగవలయు;
నెఱిఁగి సరవ్ం బైన యిందిరారమణు లోఁ;
జూపులఁ దనివిగాఁ జూడవలయు;
జూచిన చిదూర్ప శుదాధ్తుమ్ లగు మిముమ్;
నెనసిన వేడక్తోనిచచ్మెచుచ్;
మెచిచ్న సరావ్తుమ్ మీ రెఱింగినచోటఁ;
గోపగుణంబులఁ బాపవలయు;

ఆ.

[6-201]

బాపి దగధ్శేష పాదపజాలంబు
దియయ్ మెసఁగ బర్తుకనియయ్వలయు;
ననఘులార! మీర లసమ్దీయపార్రథ్
నంబు పరఁగఁ జేకొనంగవలయు.

[6-201.1]

ఇవనీన్ ఒక ఎతైత్తే మరో ముఖయ్మైన విషయం ఉంది. చరాచర పర్పంచంలో అనిన్ దేహాలలో అంతరగ్తంగా ఉండే ఆతమ్ ఈ భగవంతుడే అని
తెలుసుకోవాలి. ఇదే శుకమహరిష్ చెపిప్నది – ‘హరిమయము విశవ్మంతయు, హరి విశవ్మయుండు సంశయము పనిలేదా’ అనే పదయ్ంలో కూడా. అలా
అనిన్ంటిలోనూ ఉనన్ది ఆ ఇందిరారమణుడే అని చూసేత్, భగవతస్వ్రూపులైన మిమమ్లిన్ ఆ శీర్హరి మెచుచ్కుంటాడు. అందువలల్ ఈ కోపం గుణం ఆపి ఈ
వృకాష్లని బతకనివావ్లి. అందువలల్ నేను చేసే ఈ పార్రధ్న ఆలకించి ఈ వృక్ష దహనం ఆపండి.
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క.

ఇదె వృక్ష సముదభ్వ యగు
మదిరేక్షణ నాపస్రసిఁ గుమారిక నితుత్న
వదలక పతిన్ఁగఁ జేకొని
ముద మందుఁడు పాదపముల మోసమువాయన.

[6-202]

అయితే ఇలా ఆపడం వలల్ మాకేం ఒరుగుతుందని అడగడం సహజం కదా? దానికూక్డా చందుర్డి దగిగ్ర సమాధానం ఉంది. ఇలా మానడం
కోసం మీరు అపస్రస కుమారెత్ అయిన ఈ అమామ్యిని ఇసుత్నాన్ను. ఈ అపస్రసే విషుణ్వు చెపిప్న మారిష అనే ఆవిడ. ఈవిడతో సంసారం చేసి పర్జోతప్తిత్
చేయండి, ఈ వృకాష్లని ఆపదలనుంచి కాపాడండి. ఈ పదయ్ంలో వృకాష్లకి మరో పేరు – పాదపములు.
వ. అని యిటాల్మంతర్ణంబు జేసి, మారిష యను కనయ్కను వారల కిచిచ్ చందుర్ండు చనియె; అపుప్డు. [6-203]
చందుర్డు ఇలా పార్చేతసనులకి చెపిప్ మారిష అనే అపస్రస సతరీని – విషుణ్వు ఎవరినైతే వివాహం చేసుకోమనాన్డో ఆవిడనే - వాళల్కిచిచ్ వెళాళ్డు.
ఈ మారిష కీ, పర్చేతసనులకీ పుటిట్నవాడే దక్ష పర్జాపతి. దకుష్డికి అసకిన్ అనే భారయ్ వలల్ సతీదేవితో సహా కొంతమంది కుమారెత్లూ, అలా వాళళ్నుంచి
మిగతా సృషిట్ అంతా పర్భవించడం చూసాత్ం. ఈ దకుష్డి కూతురల్లో కొంతమంది మనకి బాగా తెలిస్నవాళేళ్ – వినత, కదుర్వ, సతి, దితి, అదితి, ఇల, అరిషట్
మొదలైనవారు. దక్ష పర్జాపతి కూతురైన సతీదేవి శివుణిణ్ వరించి దక్షయజాఞ్నికి వెళల్డం ఆ తరావ్త ఆ యజఞ్వాటికలో దేహం చాలించి అరథ్నారీశవ్రిగా
పరమేశవ్రుణిణ్ చేరుకోవడం మనకి తెలిస్నదే.
దక్ష పర్జాపతి కూతురల్లో ఒకొక్కక్రి వలాల్ ఒకొక్కక్ సంతతి పెరగడం గమనించవచుచ్. వినత వలల్ (సూరయ్ రధసారధి అనూరుడు,
విషుణ్వాహనుడైన గరుడుడు), కదుర్వ వలల్ నాగులు (శివుడి మెడలో ఉండే దానితో సహా), దితి వలల్ దైతుయ్లూ, అదితి వలల్ ఆదితుయ్లూ, అరిషట్ వలల్
గంధరువ్లూ అలా వీరి సంతతి పర్భవించడం భాగవతంలో చూడవచుచ్. అయితే పర్జాపతులు మొదటోల్ తపసుస్చేసి మంచి కోసం పర్జోతప్తిత్ సాగించినా
ఉతత్రోతత్రా పర్భవించిన సృషిట్లో అటు మంచివారూ (సురలు) ఇటు చెడద్వారూ (అసురలు) పుటట్డం గమనిసేత్ మనకి తెలిసేదేమంటే ఈ మొతత్ం చరాచర
విశవ్ంలో ఏది ఎలా పుటిట్ పెరిగినా, అది భగవతస్వ్రూపుడైన ఆతమ్ సవ్రూపం. అందుకే ఎనిన్సారుల్ భాగవతం చదివినా మనం గురుత్పెటుట్కోవలిస్నది
“హరిమయము విశవ్మంతయు, హరి విశవ్మయిండు సంశయము పనిలేదా…” అనేది మాతర్మే. దీనినే అహం బర్హామ్సిమ్, తతవ్మసి, సరవ్ం ఖలివ్దం
బర్హమ్, పర్జాఞ్నం బర్హమ్, అయమాతామ్ బర్హామ్ అనే పంచ మహావాకాయ్లుగా చెపుప్కునాన్ం కిర్ందటి వాయ్సాలోల్.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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