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కిర్తం వాయ్సంలో చితర్కేతువు నారదుడి దగిగ్ర మంతోర్పదేశం పొంది మంచి అనుభూతి పొందుతూ విదాయ్ధరులకీ, యక్షగణాలకీ నాయకుడై
వారితో నారాయణుడి గురించి కీరిత్ంచడం, ఆ మహతుత్ వలల్ వచిచ్న సిధుధ్లతో అనేకానేక సథ్లాలకి విహారం చేయడం చదివాం. అలాంటి విహారంలో
కైలాసానికి వచాచ్డు. అకక్డునన్ పేరోలగంలో శివుడు పారవ్తి వళోళ్ కూరోచ్పెటుట్కోవడం చూసి పరమేశవ్రుణిణ్, మామూలు మనిషికి ఉనన్ సిగుగ్ కూడా
లేదని గేలి చేసూత్ అందరి ముందూ పక పకా నవావ్డు. శివుడికి కోపం వసేత్ ఏదైనా చేయగలడు కదా? అలాగే శివుడు ఎంతటి తపుప్నైనా క్షమించగలడు
కూడా. అందుకే ఆయన భగవంతుడు.
క.

అన విని సరేవ్శవ్రుఁ డా
తని నేమియు ననక నవెవ్ఁ దతస్భవారుం
గనుగొని యూరక యుండిరి
[6-493]

మనుజేశవ్ర! యీశుధైరయ్ మది యెటిట్దియో?

ఇలా చితర్కేతువు తనని నవేవ్ సరికి ఏమైందో శుకమహరిష్ చెపుత్నాన్డు – ఈ మాట విని సరేవ్శవ్రుడు చిరునవువ్ నవివ్ ఊరుకునాన్డు. ఎంతటి
మంచి గుణం, ధైరయ్ం లేకపోతే అలా ఉండగలడో కదా? ఓ విషయం చూదాద్ం. దక్షవాటికలో సతి పార్ణతాయ్గం చేసినపుప్డు శివుడు అంత కోపం
తెచుచ్కునాన్డే, అటువంటపుప్డు ఇకక్డ అసలు కోపమే ఎందుకు తెచుచ్కోలేదు? దకుష్డు చేసిన పనికి శిక్ష ఆయన గరావ్నికి సరిపడినది. ఇకక్డ చితర్కేతువు
దకుష్డి అంతటి పాపం చేసినవాడు కాదు కదా? మరో విషయం ఏమంటే, దకుష్డు శివుణిణ్ దూషించినపుప్డు మొదటి సారీ తరావ్త దూషించినపుప్డూ కూడా
శివుడు ఏమీ చేయలేదు, మౌనంగా వెళిళ్పోయాడంతే. అయితే దకుష్డు దానిన్ లాగి లాగి శివుణిణ్ కావాలని తిటట్డం అదీ చేసేసరికి సతి పార్ణతాయ్గం చేసింది.
ఇంకా ఊరుకుంటే ఇటువంటివి పెరగవచుచ్. అదే దకుష్డి సందరభ్ంలో వీరభదుర్ణిణ్ సృషిట్ంచడానికీ, చితర్కేతువు పటల్ నవివ్ ఊరుకోవడానికి తేడా.
మరోవిధంగా చూసినా దకుష్ణిణ్ మొదటి సారి క్షమించినటేట్ చితర్కేతువు చూపించిన అజాఞ్నానికి శివుడు నవివ్ ఊరుకునాన్డు.
వ. ఇటుల్ దన పూరవ్కరమ్శేషంబున నిందిర్య జయుండ నని పుటిట్న యహంకారంబున, జగదుగ్రువుం బెకుక్ పర్లల్దంబు లాడుచునన్ చితర్కేతుం జూచి భవాని
యిటల్నియె.

[6-494]
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అయితే ‘నేను నారదుడి మంతోర్పదేశం పొందాక ఇందిర్య విజయుణిణ్, ఈ శివుడు మాతర్ం అలా అమమ్వారిన్ వళోళ్ కూరోచ్పెటుట్కునాన్డు కనక
సిగుగ్లేనివాడు’ అనే అహంకారం వలల్ ఇలా జగదుగ్రువు అయిన శివుణిణ్ చూసి పేర్లాపన ఆడుతునన్ చితర్కేతువును చూసి అమమ్వారు (భవాని) ఇలా అంది.
గమనించవలిస్న విషయం ఏమంటే, ఓ సారి కొనిన్ అషట్ అణిమా సిదుధ్లు రాగానే, నేను గొపప్వాణిణ్, నాకేమీ అహంకారంలేదు అనేవి మనసులో
ఉదయించడం మొదలుపెడతాయనన్మాట. ‘నాకు కోపం లేదు, కామం లేదు, అహంకారం లేదు’ అనుకునే అహంకారం కొదిద్గా పెరుగుతూ రాక్షస
గుణాలు మళీళ్ ఒకొక్కక్టీ పెరగడానికి కారణం అవుతుందనన్మాట.
క.

మముబోఁటి లజజ్ లుడిగిన
కుమతులకుం గరత్ యగుచుఁ గోపింపంగా
నమితాజాఞ్నిపుణుం డగు
శమనుండా నేఁడు వీఁడు జగముల కెలల్న?

[6-495]

మా వంటి వారిని లజజ్/సిగుగ్ లేదని ఆరోపించడానికి జగాలనిన్ంటికీ నియంత అయిన, నిపుణుడైన యమరాజా (శమనుండా?) ఈ పెదద్మనిషి?
క.

భృగు నారద కపిలాదులు
నిగమాంతజుఞ్లును యోగనిరణ్య నిపుణుల
తిర్గుణాతీతు మహేశవ్రు
నగ రెనన్ఁడు వారు ధరమ్నయ మెఱుఁగరొకో?

[6-496]

భృగువు, నారదుడు, కపిలుడు లాంటి వేదాలు తెలిస్నవారు (నిగమాంతజుఞ్లు), యోగ నిరణ్యం చేయగలవారు కూడా పరమేశవ్రుణిణ్
పరిహసించరు (నగరెనన్డు) ఏనాడూను, వాళల్కి ధరమ్ం తెలియదా? ఇంత అనాన్క ఇపుప్డు ఆవిడ చెపోత్ంది శివుడు ఎటువంటివాడో. ఇకక్డ ఒక చినన్ కధ
చెపుప్కుందాం. హిమవంతుడికి పారవ్తిగా జనిమ్ంచాక తాను పరమేశవ్రుణిణ్ తపప్ మరెవరినీ పెళిళ్ చేసుకోను అని చెపేత్, శివుడు పెళిళ్కి ముందు పారవ్తిని
పరీకిష్ంచడానికి కొంతమంది ఋషులని పంపిసాత్డు. వాళుళ్ వచిచ్ పారవ్తి తో చెపాత్రు, “శివుడు డబూబ్ దసక్ం లేనివాడు, కపాలం పుచుచ్కుని
అడుకుక్ంటూ మాసిపోయిన జటలతో అతి భయంకరంగా శమ్శానాలోల్ తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఆయనిన్ చేసుకుని నీకేమీ పర్యోజనం లేదు. మరిచ్పో” అని.
దానికి పారవ్తి ఏమంటుందంటే, “శివుడు అదుభ్తమైన సౌందరయ్ం, అషైట్శవ్రాయ్లు కలవాడు, మీరు చెపిప్నది చెపాప్రు కనక ఇంక వెళల్వచుచ్, నా
అభిపార్యం మారదు.” కైలాసంలో ఉనన్ శివుణిణ్ పాలరంగులో తెలల్గా ఉనన్ కొండలమీద ధాయ్నంలో ఉనన్ శాంత మూరిత్గా ఊహించుకోవచుచ్ లేదా
శమ్శానంలో తిరిగే బైరాగిలా ఊహించుకోవచుచ్. ఆయన ఎలా మనకి కనిపిసాత్డనేది మన మనసులో భావాలు బటిట్ ఉంటుంది. అందుకే
శివానందలహిరిలో శంకరులు అనేది.
కరసేథ్ హేమాదౌర్ గిరిశ నికటసేత్ ధనపతౌ
గృహసేథ్ సవ్రూబ్జామర సురభి చింతామణిగణే
శిరసౌథ్ శీతాంసౌ చరణయుగళసేథ్ ఖిలసుభౌ
కమరద్ం దాసేయ్హం భవతు భవదరధ్ం మమ మనః (శివానందలహరి. 27)
సీ.
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చూడాగర్పంకుత్ల నీడఁ జూచు,
నెవవ్ని తతత్వ్ంబ దెనయంగ బర్హామ్దియోగిమానసపంకిత్ నోలలాడు,
నెవవ్ని రూపంబు నేరాప్టు గానకవేదంబు లందంద వాద మడఁచు,
నెవవ్ని కారుణయ్ మీ లోకముల నెలల్ఁదనిపి యెంతయు ధనయ్తములఁ జేయు
తే.

[6-497]

నటిట్ సరేవ్శుఁ బాపసంహారు ధీరు
శాశవ్తైశవ్రుయ్ నాతమ్సంసారు నీశు
నెగుగ్ పలిక్న పాపాతుమ్ఁ డెలల్ భంగి
దండనారుహ్ండు గాకెటుల్ దలఁగఁ గలడు?

[6-497.1]

ఎవరి సవ్రూపం అరధ్ంకాక వేదాలు వాదులాడుకుంటాయో (మొదటోల్ చితర్కేతువు కైలాసం లోకి వచిచ్నపుప్డు చెపాప్డు కదా వేదాలు
సంభాషించుకుంటునాన్యి భగవంతుడి గురించి అని?), బర్హామ్ది దేవతలు ఎవరిని చూడడం కోసం అయితే తహతహ లాడుతూంటారో, ఇందార్ది
దేవతలు ఎలల్కాలం ఎవరి పాదాలని చూడాలని ఉవివ్ళూళ్రుతుంటారో అటువంటి సరేవ్శవ్రుణిణ్, పాపసంహారుణిణ్ తూలనాడిన ఈ చితర్కేతువు దండనారుహ్డు
కాదా? దాదాపు ఇదే విధంగా సతి తండిర్తో అనడం మనం దక్ష యజఞ్ం లో చూసాత్ం. “శివుణిణ్ తూలనాడినిన నీకు కూతురిగా పుటట్డం అంత సిగుగ్లేనిది
మరోటి లేదు; అలా శివుణిణ్ తూలనాడావు కనక నీ కూతురిగా ఉండడానికి ఇషట్ం లేకే నేను పార్ణతాయ్గం చేసుకుంటునాన్ను” అని చెపుత్ంది, యోగాగిన్లో
దగధ్ం అయేయ్ముందు.
తే.

నిఖిలలోకాశర్యంబు సనిన్హితసుఖము
సకలభదైరక మూలంబు సాధుసేవయ్
మైన కంజాకుష్పాదపదామ్రచ్నంబు
ననుసరింపంగ ఖలుఁడు వీఁ డరుహ్ఁ డగునె?

[6-498]

అనిన్ లోకాలకీ ఆశర్యమైన, అనిన్ సంతోషాలకీ అలవాలమైన, సాధువులు సేవించే విషుణ్పాదాలని (కంజాకుష్ – కంజము – పదమ్ం; అకుష్ –
కనున్లునన్వాడు; పాదపదామ్రచ్నంబు) సేవించడానికి ఇటువంటి దుషుట్డు (ఖలుడు) అరుహ్డెలా అవుతాడు?
వ. కావున, నోరి! దురాతమ్క! యీ పాపంబునం బాపసవ్రూపంబైన రాక్షసయోనిం బుటుట్"మని శపియించి "యింతనుండి మహాతుమ్లకు నవజఞ్
చేయకుండు"మని పలికినఁ జితర్కేతుండు విమానంబు డిగిగ్ వచిచ్, యదేద్వికి దండపర్ణామంబు లాచరించి కరకమలంబులు దోయిలించి యిటల్నియె "నో
జగనామ్తా! భవచాఛ్ప వాకయ్ంబు లటల్ కైకొంటి పార్చీన కరమ్ంబులం బార్పత్ం బైన సంసార చకర్ంబు చేత నజాఞ్న మోహితులై తిరుగుచునన్ జంతువులకు
సుఖదుఃఖంబులు నైజంబులై పర్వరిత్లుల్చుండు; నిందులకుఁ బరతంతుర్లైనటిట్ వా రాతమ్ సుఖదుఃఖంబులకు నెవవ్రు కరత్; లీ గుణంబుల నిమితత్మై
శాపానుగర్హంబులును సవ్రగ్ నరకంబులును, సుఖదుఃఖంబులును సమంబులు; భగవంతుం డొకక్ండ తన మాయ చేత జగంబులు సృజియించుచు వారి
వారికి బదాధ్నురాగంబులు గలుగం జేయుచుఁ దాను వానికి లోను గాక నిషక్ళుండై యుండు; నీ విధంబునం బుటుట్చునన్ నరునకుం బతిన్ బంధు శతుర్
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మితోర్దాసీనతవ్ంబు లెకక్డివి? వారివారి కరమ్ వశంబునం బరమేశవ్రుండు కలిప్ంచుచు సరవ్సముండై యుండు; నపప్రమేశవ్రునకు సుఖదుఃఖంబుల చేత
రాగంబు లేదు రాగానుబంధంబైన రోషంబును లే; దతని మాయా గుణవిసరగ్ంబు జంతువులకు సుఖదుఃఖంబులను, బంధమోక్షంబులను
గలిప్ంచుచుండును; కావున, నీకు నమసక్రించుచునన్ ననున్ ననుగర్హింపుము; శాపభయశంకితుండంగాను; జగనామ్తవైన నినున్ఁ బలికిన దోషంబునకు
శంకించుచునన్వాఁడ"నని దండపర్ణామంబు లాచరించి పారవ్తీ పరమేశవ్రులం బర్సనున్లం జేసి తన విమానం బెకిక్ చనియె; నపుప్డు పరమేశవ్రుండు
బర్హామ్ది దేవరిష్ దైతయ్ దానవ పర్మథ గణంబులు వినుచుండఁ బారవ్తికి నిటల్నియె "నీకు నిపుప్డు దృషట్ం బయెయ్ఁ గదా నారాయణదాసానుచరుల
నిసప్ృహభావంబు; హరి తులాయ్రథ్దరశ్నులై నిసప్ృహులైన భాగవతులకు సవ్రాగ్పవరగ్ నరక భేదభావంబులు లేవు; పార్ణులకు దేహసంయోగంబు వలన
నారాయణలీలం జేసి యుండి దవ్ందావ్ది సుఖదుఃఖంబు లాతమ్ యందు నజాఞ్నంబున భేదంబు చేయం బడియె; నటిట్ విపరయ్యంబులు భగవంతుండైన
వాసుదేవునిభకిత్ గలవారిం జెందవు; మఱియును.

[6-499]

అలా అని ఊరుకోకుండా ఈ విధంగా శపించింది – “దురాతుమ్డా, పాపాలకి నెలవు అయిన రాక్షసుడి గా పుటిట్ మహాతుమ్లని అవహేళన
చేయకు.” ఇలా శాపం ఇచేచ్సరికి చితర్కేతువుకి వళుళ్ దగిగ్రకి వచిచ్ నిజం తెలిసింది. విమానం దిగి వచిచ్ చేతులొగిగ్ వేడుకుంటునాన్డు. “కరమ్ వశం వలల్
ఇలా అనాన్ను. ఇలా అనన్ందుకు క్షమించు, నువువ్ ఇచిచ్న శాపానికి భయంలేదు కానీ నినున్ ఆ మాట అనన్ందుకే భయపడుతునాన్ను. ననున్
అనుగర్హించు.”
ఇలా అనేసి వాడు వెళాళ్క శివుడు పారవ్తితో చెపుత్నాన్డు చితర్కేతువు తనని చూసి నవివ్నందుకు తానెందుకు చిరునవువ్ నవివ్ ఊరుకునాన్డో.
నారాయణ భకుత్లకి సరవ్తార్ భగవంతుణేణ్ దరిశ్సాత్రు గానీ వేరు లేదు. నారాయణ లీల వలల్ దవ్ందాది సుఖదుఃఖాలు కలుగుతూ ఉంటాయి.
ఉ.

నేనుఁ, గుమారనారదులు, నీరజగరుభ్ఁడు, దేవసంఘమున,
మానిత యోగివరయ్ ముని మండల, మిటల్గు వార మందఱున
దానవవిదివ్డంశ జనితంబులమయుయ్ఁ దదీయ తతత్వ్ముం
గానఁగ నేర; మీశు ఘనగరవ్మునం దలపోసి చూచుచున.

[6-500]

నేను, కుమారసావ్మి, నారదుడు, బర్హమ్దేవుడు (నీరజ గరుభ్డు – పదమ్ంలో పుటిట్నవాడు), దేవతలు అందరూ కూడా విషుణ్వు అంశతో
పుటిట్నవాళల్మే కానీ ఆయనని పూరిత్గా తెలుసుకోలేకపోతునాన్ం. ఈ పదయ్ంలో విషుణ్వు అనేమాట ఎకక్డుందో చెపప్గలరా? దానవవిదివ్డంశ – దానవ =
రాక్షస, విదివ్ట = దేవ్షించేవాడు.
ఆ.

అరయఁ జితర్కేతుఁ డతిశాంతుఁ డతిలోక
సముఁడు విషుణ్భకిత్ సంగతుండు
నితని నేమిచెపప్? నీశుండ నగు నేను
నువిద! యచుయ్తపిర్యుండఁ జుమిమ్.

[6-502]

ఈ చితర్కేతువు సాధారణంగా శాంతమూరిత్, విషుణ్భకుత్డు. అంతకంటే ఏమి చెపాప్లి? ఇదెందుకు చెపాప్డంటే, అతని నోటోల్ంచి అటువంటి
మాటలూ, నవవ్డం రావడానికాక్రణం కూడా నారాయణ పర్భావమే కానీ ఈ చితర్కేతుడి అసలు సవ్భావం కాదు సుమా అని చెపప్డానికి.
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క.

కావున భగవదభ్కుత్ల
భావమునకు విసమ్యంబు పనిలేదు మహా
ధీ విభవశాంత చితుత్లు
పావన పరతతత్వ్నిపుణ భవుయ్లు వారల.

[6-503]

నువువ్ శాపం ఇచాచ్క కూడా తాను శాంతంగా నినున్ క్షమించమని అడిగాడే గానీ కోపం తెచుచ్కోలేదు కదా? అందువలల్ భవగంతుని భకుత్ల పటల్
మనం ఆశచ్రయ్పోవాలిస్న పని కానీ కోపం తెచుచ్కోవాలిస్న పనికానీ లేదు.
అలా చితర్కేతుడు పారవ్తి ఇచిచ్న శాపం వలల్ వృతార్సురిడిగా పుటిట్, ఇందుర్డి చేతిలో పోయాడు. ఒక విషయం గమినిసేత్ మనకి అరధ్ం
అయేయ్దేమంటే, తనని శరణువేడిన వాడిని భగవంతుడు దగిగ్రుండి మరీ నడిపిసాత్డని. చితర్కేతువు రాక్షసుడిగా ఒకక్డో పుటట్వచుచ్, ఏవో తింటూ తిరుగుతూ
జీవితం చాలించవచుచ్. కానీ అలా అయితే వైకుంఠం ఎలా చేరుతాడు తన భకుత్డు? అందువలల్, ఇందుర్డికి నారాయణ కవచం ఇచిచ్న అనన్కి, తముమ్డిగా
పుటట్డం. ఏ నారాయణ కవచం వలల్ అయితే ఇందుర్డు శకిత్మంతుడయాయ్డో అతని చేతే సంహరింపబడటం, ఆ సంహరించబడటం కూడా నారాయణ
భకుత్డైన ధధీచి ఇచిచ్న అసిథ్కలతో తయారైన వజార్యుధంతో. అలా అనీన్ కుదిరాక యుధధ్ంలో వీరమరణం చెందడం, దానివలల్ మరో జనమ్ లేకుండా
తేజసుస్ భగవతుడిలో కలవడం.
సీ.

నరనాథ! యీ వృతుర్నకు రాక్షసాకృతిగలిగిన యీ పూరవ్కారణంబు
చిరపుణుయ్ఁ డయినటిట్ చితర్కేతు మహానుభావంబు భకిత్తోఁ బరఁగ వినన్
చదివినవారికి సకల దుషక్రమ్ములశిథిలంబులై కడుఁ జెదరిపోవు
సకలవైభవములు సమకూరుఁ దనయంతఁదొలాక్డు కోరుక్లతోడఁ గూడి

ఆ.

[6-505]

నిరమ్లాతుమ్ లగుచు నితయ్సతయ్జాఞ్న
నిరతు లగుచు విగత దురితు లగుచు
బంధు మితర్ పుతర్ పౌతార్దులను గూడి
యనుభవించుచుందు రధిక సుఖము.

[6-505.1]

కధ ముగిసూత్ శుకమహరిష్ చెపుత్నాన్డు, ఈ కధ వినన్వాళల్కీ చదివిన వాళల్కీ దుషక్రమ్లు శిధిలమైపోయి సకల వైభవాలు కలుగుతాయి అని. అంటే
దీని అరధ్ం ఏమంటే, ఇది చదువుతూ ఉంటే మనసు నిరమ్లం అవడం మొదలై భగవంతుడి గురించి ధాయ్నం చేయడం మొదలుపెడతాం. అలా దారిలో పడి
ఓ రోజుకి జాఞ్నం కలుగుతుంది. అదే నితయ్ సతయ్ జాఞ్నులవడం, నిరమ్లాతుమ్లవడం, అధిక సుఖం అనుభవించడం అంటే.
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ఈ కధ మొతత్ం అంతా మరో సారి అవలోకనం చేసుకుందాం. మొదటోల్ దకుష్డు పిలల్లని పర్జోతప్తిత్ చేయమంటే వాళుల్ ఒపుప్కోకపోవడం, తరావ్త
కనన్ ఆడపిలల్ల వలల్ పర్జోతప్తిత్, అకక్డనుంచి ఎవరు ఎవరికి పుటాట్రనేది. విశవ్రూపుడి వృతాత్ంతం; ఇందుర్డు బృహసప్తిని సరిగాగ్ చూడకపోవడం,
విశవ్రూపుణిణ్ గురువుగా తెచుచ్కుని ఆయనిన్ సంహరించడం, వృతార్సురుడు పుటాట్క వాణిణ్ చంపడం కోసం ధధీచి అసిథ్కలు సంపాదన, అలా సాగి సాగి
మొతత్ం కధంతా భగవంతుడి చుటూట్ తిరుగుతూ ఎవరు ఎలా భగవంతుడిలో చేరాలో, చేరవచోచ్ చెపూత్ సాగుతుంది. మధయ్ మధయ్లో మనకి సందేహాలు
వచిచ్నటేట్ పరీకిష్తుత్ ఇదెలా, అదెలా అని అడుగుతుంటే మరినిన్ విషయాలు బయటకి వసాత్యి. మొతాత్నికి తెలిసేది మాతర్ం భగవదివ్భూతి అనేది ఎలా
ఉంటుందనేది. అందుకే ఇది భాగవత కధ, భగవంతుడి అంశలేని పరమాణువు లేదు సృషిట్లో. మంతర్పుషప్ంలో చెపిప్నటూట్
నారాయణ మహాజేఞ్యం విశావ్తామ్నం పరాయణం
నారాయణ పరో జోయ్తిరాతామ్ నారాయణః పరః
నారాయణం పరం బర్హమ్ తతవ్ం నారాయణ పరః
నారాయణ పరోధాయ్తా ధాయ్నం నారాయణః పరః
వచేచ్ వాయ్సం నుంచీ మరో భాగవత కధ.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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