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90  ȥp
ªˉѥ ªóȸpp Ï 14, čʥŴҙøåɂp-2
కిర్తం వాయ్సంలో చితర్కేతుకి పుటిట్న కురార్డు చనిపోతే ఆయన ఏడుసుత్నన్పుప్డు నారదుడు వచిచ్ పోయిన కురార్డి ఆతమ్ని మళీళ్ వచిచ్ శరీరంలో
పర్వేశించి తలిల్ తండుర్లకి సంతోషం కలిగించమనాన్డని చదివాం. పిలిసేత్ వచిచ్న ఆ కురార్డి ఆతమ్ ఇపుప్డు నారదుడితో అంటోంది.
తే.

కరమ్వశమున నెందు సుఖంబు లేక
దేవతిరయ్ఙన్ృ యోనులఁ దిరుగు నాకు
వెలయ నే జనమ్మందునొ వీరు తలిల్
దండుర్ లయినారు చెపప్వే తాపసేందర్!

[6-462]

“నేను ముందు చేసుకునన్ కరమ్ వలల్ ఎనోన్ దేవతల, మానవుల, పశుపకాష్య్దుల గరాభ్లలో జనిమ్ంచి నానా కషాట్లు పడాడ్ను. ఆయా జనామ్లలో నా
తలిల్దండుర్లు ఎందరెందరో ఉనాన్రు. మరి ఈ తలిల్దండుర్ల దుఃఖం తీరిసేత్ ఆ పాత తలిల్దండుర్ల మాట ఏమిటి? వీరు ఎవరు, ఏ నాటి తలిల్దండుర్లు?
దీని గురించి ఓ సారి ఆలోచిసేత్ తెలిసేదేమంటే, ఒకసారి శరీరంలోంచి ఆతమ్ బయటకి పోగానే దానికి మరో శరీరం ఆలంబన అవుతుంది. ఈ
చనిపోయిన శరీరంలోకి వసేత్ రెండు కషాట్లు. మొదటిది – కొతత్ శరీరం వదిలి వెనకిక్ రావాలి అంటే కొతత్ పార్ణి చనిపోవాలి. అపుప్డు అకక్డ కొతత్ తలిల్
తండీర్ ఏడుసాత్రు కదా? రెండోది ఇకక్డ శరీరంలో పర్వేశిసేత్ ఇలా రాగలుగుతునాన్డు కనక ఇపప్టికంటే ముందు ఉనన్ శరీరాలోల్కి కూడా రమమ్ని ఆ పాత
తలిల్ తండుర్లు అడుగుతారు. వాళెళ్కక్డునాన్రో, తానెకక్డునాన్డో? ఇదంతా అలా సులభంగా తేలే వయ్వహారం కాదు కదా?
తే.

బాంధవజాఞ్తిసుతులును బగతు రాతమ్
వరు లుదాసీన మధయ్సథ్ వరగ్ములును
సరవిఁ గనుచుందు రొకక్కక్ జనమ్మునను
నెఱయఁ బార్ణికి నొక వావి నిజము గలదె?
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పర్తీజీవికి బంధువులు, జాఞ్తులూ, సుతులూ అంటూ అనేకమంది తగులాత్రు జీవితంలో, ఒకొక్కక్ జనమ్లో ఒకోక్విధంగా. కరమ్ తీరిపోగానే ఎవరి
దారి వారిది. అంతేగానీ ఒక జీవికి పరమాతమ్తో తపప్ ఎవరితోనూ బంధుతవ్ం లేదనేది నిజం. ఈ పదయ్ంలో బంధుతవ్ం అనేది ఎకక్డుందో చెపప్ండి
చూదాద్ం. వావి – బంధుతవ్ం. వావి, వరుసా అంటారు కదా? అలాగనన్మాట.
తే.

రతన్ములు హేమములు ననురాగలీల
నమమ్కంబుల నీవల నావల నగు
భంగి నరులందు జీవుండు పార్పుత్ఁ డగుచు
నెలమిఁ దిరుగుచు నుండుఁ; దా నెందుఁ జెడఁడు.

[6-464]

అమమ్కం జరుగుతునన్పుప్డు కర్య వికర్యాయలో రతాన్లూ, బంగారం అటూ ఇటూ మారుతూ ఉంటాయి. అలాగే కరామ్నుసారంగా జీవుడు
అటూ ఇటూ శరీరాలు మారుసూత్ ఉంటాడు కానీ ఆతమ్కి ఎవరితోనూ బంధంలేదు. ఆ శరీరాల వలల్ ఆతమ్కి మారూప్ లేదు. అంటే ఆతమ్కి కరమ్ అంటుకోదు.
శరీరానికే ఈ బాధలనీన్.
క.

సతు లెవవ్రు? సుతు లెవవ్రు?
పతు లెవవ్రు? మితర్శతుర్ బంధుపిర్య సం
గతు లెవవ్రు? సరావ్తమ్క
గతుఁడై గుణసాకిష్ యైన ఘనుఁ డొకక్నికిన.

[6-466]

అటువంటి ఆతమ్కి – సరావ్తమ్కి, గుణసాకిష్కి, సతులు, సుతులు, పతులు, బంధుమితుర్లు అంటూ ఎవరూ లేరు. అందువలల్ ఈ తలిల్
తండుర్లనబడేవారికీ, సరావ్తమ్ సవ్రూపుడినైన నాకూ ఏమీ సంబంధంలేదు. ఈ దుఃఖం మానుకుని భగవంతుణిణ్ గురుత్పెటుట్కోండి, ఈ శరీరంలోకి నేను
పర్వేశించను,” అని చెపిప్ ఆ కురార్డి ఆతమ్ వెళిళ్పోయింది. ఇదే తతవ్ం మనం సరిగాగ్ భగవదీగ్తలో కూడా చూడవచుచ్ – వాసాంసి జీరాణ్ని యధా విహాయ,
నవాని గృహాణ్తి నరోపరాణి, తధా శరీరాణి విహాయ జీరాణ్నయ్నాయ్ని సంయాతి నవాని దేహీ. (2.22); ననం ఛిందంతి శసాత్ర్ణి నైనం దహతి పావకః నచైనం
కేల్దయంతాయ్పో న శోషయతి మారుత (2.23).
ఆ కురార్డి ఆతేమ్ వచిచ్ ఇలా అనేసరికి రాజుకీ పరివారానికీ కళుళ్ తెరుచుకునాన్యి. వెంఠనే నారదుణిణ్ గురువుగా ఒపుప్కుని మనసు భగవంతుడి
మీద పెటట్డానికి తపసుస్ పార్రంభించాడు రాజు. అసలే మంతర్ం ఇచిచ్నవాడు నారదుడంతటి ముని. అది ఫలించకుండా ఉండదు కదా, అందువలల్ ఆ
తపసుస్ ఫలించి విదాయ్ధరులమీద అధిపతయ్ం, ఎకక్డికైనా వెళల్గలిగే సిదుధ్లూ కలిగాయి. ఇవే ధాయ్నం చేసేటపుడు కలిగే అషట్ అణిమాసిదుధ్లలో కొనిన్ంటిగా
చెపుప్కోవచుచ్. వాటిని దాటితే భగవదద్రశ్నం అవుతుందనుకోవచుచ్. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ చితర్కేతువుకి ఆదిశేషుడు కనిపించాడు, అదుభ్తమైన
అలంకారంతో, తన సవ్రూపంతో.
ఆదిశేషుడు ఎవరూ ఎకక్డ ఉంటాడని పర్శన్ వేసుకుంటే మనకి తెలిసేదేమంటే విషుణ్వుని మోసే ఆయన ఆదిశేషుడు కనక, చితర్కేతువు
నారదుడిచిచ్న మంతర్ పర్భావంతో దాదాపు విషుణ్వు కనిపించేంతవరకూ ధాయ్నంలో ముందుకెళాళ్డు. మరో మెటుట్ ఎకక్గలిగితే భగవంతుణిణ్ చూడవచుచ్ –
అంటే బర్హమ్విద బర్హైమ్వభవతి (బర్హామ్నిన్ చూసినవాడు బర్హమ్మేఅవుతాడనే) ఉపనిషదావ్కయ్ం తెలుసుత్ంది. చితర్కేతువు కి ఆ బర్హామ్నిన్ చూసే అంత
ధాయ్నం చేయగల సామరధ్య్ం ఉందా? ఇపుప్డు ఆదిశేషుడితో అంటునాన్డు.
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ఉ.

నీ విభవంబు లీ జగము నిండుట యుండుట నాశ మొందుటల
నీ విమలాంశజాతములు నెమిమ్ జగంబు సృజించువార, లో
దేవ! భవదుగ్ణాంబుధుల తీరముఁ గానక యీశ! బుదిధ్తో
వావిరిఁ జరచ్ చేయుదురు వారికి వారలు దొడడ్వారలై.

[6-473]

ఈ లోకాలు పుటట్డం, పెరగడం, నశించడం అనేవి నీ లీలా విలాసాలు (విమలాంశ జాతములు). ఈ జగానిన్ సృజించేవారు నీ అంశంవలల్
జనిమ్ంచినా నీ గుణ సముదర్ంలో మునిగి తేలుతూ తీరం ఏదీ తెలియక తామే గొపప్వాళళ్మనే భావంతో అధికంగా (వావిరి) చరచ్లు జరుపుతునాన్రు.
క.

పరమాణువు మొదలుగఁ గొని
పరమము దుదిగాఁగ మధయ్పరికీరత్నచే
సిథ్రుఁడవు తర్యీవిదుఁడవై
సరి సతావ్దయ్ంత మధయ్ సదృశగతుఁడవై.

[6-474]

పరమాణువు నుండి చివరి దాకా, ఈ మధయ్లోనూ నువేవ్ అంతరాయ్మిగా (సదృశగతుడవై) నీవే అయి ఉనన్ శాశవ్తుడివి (సిఠ్రుడవు),
తర్యీవిదుడవు (వేదాలు తెలిస్నవాడివి). ఇలా సుథ్తించే సరికి ఇపుప్డు ఆదిశేషుడు సమాధానం చెపుత్నాన్డు.
ఆ.

అరయ నారదుండు నంగిరసుండును
దతత్వ్ మొసఁగినారు; దాని కతన
ననున్ఁ జూడఁగలెగ్ నా భకిత్ మదిఁ గలెగ్
నా పథంబు నీకు నమమ్ఁ గలిగె.

[6-479]

నారదుడు, అంగిరసుడు నా తతవ్ం గురించి నీకు తెలియ చెపాప్రు. ఆ విధంగా నీ మనసులో భకిత్ కలిగి నా పథం ఏమిటో నీకు తెలిస్ంది. ఇవనీన్
చెపిప్ అదృశయ్మయాయ్డు ఆదిశేషుడు. ఆదిశేషుణిణ్ చూసిన ఆనందంలో చితర్కేతువు మరింత విషుణ్భకుత్డయాయ్డు.
మ.

హరిఁ గీరిత్ంచుచు నలల్నలల్ మదిలో నబాజ్కుష్ సేవించుచుం
బరమానందము నొందుచున జగములం బర్ఖాయ్తి వరిత్ంచుచున
సురరాజోపమమూరిత్ యక్షగణముల సొంపార విదాయ్ధరా
పస్రసల గొలవ్ఁగఁ బాడఁగా సితగిరిపార్ంతంబుననేన్గుచున.

[6-487]

మనసులో విషుణ్వుని సేవిసూత్, కీరత్నం చేసూత్, యక్ష గణాలు, విదాయ్ధరులూ తనని కొలుసూత్ండగా పరమానందం పొందుతూ తిరుగుతునాన్డు.
అలా హిమాలయాలకి (సితగిరి) దగిగ్రకి వచాచ్డు. గమనించారా? ఈ సిదుధ్లూ, దరశ్నాలూ అయినా ఇంకా పూరిత్ భగవదద్రశ్నం కాలేదు, అందువలల్ ఇంకా
పొడిగించాడు తాను చేయాలిస్నది. ఇంతమంది యకుష్లూ విదాయ్ధరులూ ఉనాన్రు కదా అని అకక్డే ఊరుకుంటే అపుప్డు ధాయ్నంలో కదిలేది ముందుకి కాక
కిందకి. అందువలల్ చితర్కేతు వదలకుండా హరిభకిత్తో ఉనాన్డు.
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శా.

ఆ విదాయ్ధరభరత్ గాంచె హరనీహా రామృతాహాసమున
శీర్విభార్జితమున నిరసత్ గిరిజా సేవాగతాయాసమున
దేవానీక వికాసమున శుభమహాదేవాంఘిర్ సంవాసమున
భూవిఖాయ్త విలాసముం దిర్భువనీ పూతంబుఁ గైలాసమున.

[6-488]

అలా హిమాలయాలకి వచిచ్నపుప్డు కైలాసం కనిపించింది. ఆ కైలాసం ఎవరిది? శుభ మహాదేవాంఘిర్ సంవాసము. పరమేశవ్రుడు ఉండే చోటు.
ఇంతకు ముందు చదివినటూట్ ఈ పర్దేశంలోకి పర్వేశించలేకే కదా బర్హమ్ హతాయ్ పాపం ఇందుర్డి కోసం వేచి చూచి నీరసపడింది? ఇదే పర్దేశంలో శివుణిణ్
పారవ్తి సేవించింది (గిరిజా సేవాగతాయాసము), ములోల్కాలనీ పవితర్ం చేయగలగేది (తిర్భువనీ పూతంబు).
వ. ఇటుల్ బర్హామ్ది సురనికర సేవితుండై యూరుపీఠంబుననునన్ భవానిం గౌగిటం జేరుచ్కొని యొడోడ్లగంబున నునన్ పరమేశవ్రుం జూచి చితర్కేతుండు
పకపక నగి యదేద్వి వినుచుండ నిటల్నియె.

[6-491]

ఇలా చితర్కేతువు కైలాసంలోకి వచేచ్సరికి అకక్డ శివుడి వడిలో కూరుఛ్ని ఉనన్ పారవ్తీ దేవి కనిపించింది. చుటూట్ బర్హామ్ది దేవతలూ, “అసలు
భగవంతుడి సవ్రూపం ఇలా ఉంటుంది, అలా ఉంటుందని” వాదించుకునే వేదాలూ, పర్మథగణాలూ, ఇలా అనేకానేక దేవతలందరూ సేవిసూత్ండగా
పరమశివుడు కూరుచ్ని ఉనాన్డు కైలాసలో. ఇంతమంది ఉండగా అయినా సరే శివుడి వడిలో పారవ్తి కూరోచ్వడం చూసి చితర్కేతువు పక పక నవివ్ ఇలా
అనాన్డు.
శంకర భగవతాప్దులు శివానందలహరి మొదలు పెడుతూ ఇలా అంటారు.
కలాభాయ్ం చూడాలంకృత శశికలాభాయ్ం నిజతపః
ఫలాభాయ్ం భకేత్షు పర్కటితఫలాభాయ్ం భవతు మే
శివాభాయ్ మసోత్క తిర్భువన శివాభాయ్ం హృది పున
రభ్వాభాయ్ మానందసుఫ్రదనుభవాభాయ్మ నతి రియం

(శివానందలహైరి. 1)

అంటే పారవ్తీ పరమేశవ్రులు ఒకరికొకరు, సమసత్ విదాయ్సవ్రూపులుగా ఉగర్మైన తపసుస్ చేసి, లోకాలనిన్ంటికీ శుభదాయకులై కరమ్పర్దాతలుగా
ఒకటయాయ్రు. అంటే అరధ్రానీశవ్రులు. అంతే గానీ ఒకరినొకరు పెళిళ్ చేసుకోవడం కోసం కాదు. వాళల్ని మనకునన్ మలినమైన మనసులతో చూసి ఏదో
ఊహిసేత్ తపుప్ కదా? నమసోస్మాయచ (నమః ఉమాయచ - ఉమా పతికి నమసాక్రం), రుదార్యచ .... అంటూ నమకం సుత్తించే ఈ భవానీ శంకరులు
ఎటువంటివారో అకక్డునన్ మునీశవ్రులకీ బర్హామ్ది దేవతలకీ తెలియదా? వాళుల్ ఎందుకు మాటాల్డలేదు ఇలా పారవ్తి శివుడి వడిలో కూరుచ్నన్ విషయం?
ఎందుకంటే వాళుళ్ మనకునన్ మలినాలు వదిలించుకుని శివుణిణ్, అమమ్వారినీ ఎకక్డ ఎలా కూరుచ్నాన్రనే విషయం వదిలేసి భగవతస్వ్రూపంగా,
అరధ్నారీశవ్రులిగా చూడగలిగేరు. చితర్కేతువో? ఆయనకి ఇంకా విషయవాసనలు వదలలేదు కాబోలు అందుకే నవువ్ వచిచ్ంది. మలినం మనలో లేకుండా
అసలు అది మనకి బయట ఎలా కనబడుతుంది? బర్హమ్జాఞ్నం రావాలంటే ఇవనీన్ అధిగమించాలి; ఇలా ఆదిశేషుణిణ్ చూడడం, పారవ్తీ పరమేశవ్రులు
కనిపించడం ఇదంతా అందులో ఓ భాగం. చితర్కేతువు ఏమంటునాన్డంటే
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సీ.

కొమరొపప్ఁగా లోకగురుఁడును గడలేనిధరమ్సవ్రూపంబుఁ దాన యగుచు
జడలు ధరించియు సరిలేని తపమునఁబొడవైన యీ యోగిపుంగవులును
బర్హమ్వాదులుఁ గొలవ్ భాసిలుల్ కొలువ్లోమిథునరూపంబున మెలఁతతోడఁ
బార్కృతుండునుబోలె బదాధ్నురాగుఁడై లాలితుం డయెయ్ నిరల్జజ్త నిట;

ఆ.

[6-492]

నకట! పర్కృతిపురుషుఁ డైనఁ దా నేకాంత
మందు సతులతోడ నలరుఁగాని
యిటుల్ ధరమ్సభల నింతులతోఁగూడి
పరిఢవింపలేఁడు భార్ంతి నొంది.

[6-492.1]

లోకగురుడుట, ధరమ్సవ్రూపుడుట ఈ శివుడు; జడలు ధరించి తపసుస్లో రాణించిన ఈ యోగిపుంగవులు, బర్హమ్దేవుడితో పాటు అందరూ
ఆయనని సేవిసుత్నన్ ఈ సభలో మామూలు మానవుడి లాగా (పాకృతుండును బోలె), అనురాగంతో, సిగుగ్లేకుండా (నిరల్జజ్త నిట) పారవ్తిని వడిలో
కూరోచ్పెటుట్కునాన్డు. మామూలు మానవుడు సైతం భారయ్తో సరసాలు ఆడాలంటే ఏకాంతంలో ఉంటాడు కానీ ఇలా ధరమ్ సభలోనా విచచ్లవిడిగా
పర్వరిత్ంచడం?
చినన్ కథ దీని గురించి. పరమశివుడు ఎటువంటివాడు? ఓ చెంబుతో నీళుళ్ పోసి నమఃశివాయ అంటే ఏది కోరినా అది ఇచేచ్సాత్డు. అమమ్వారో?
పార్ణం పోతునన్పుప్డు శివుణిణ్ తలుచ్కుంటే ఒకాయనకి శివలోకానికి వెళళ్డానికి విమానం వచిచ్ందిట. అందులో అమమ్వారు కూరుచ్ని ఉంది. అది
కైలాసానికి వెళూత్ంటే అమమ్వారు పకక్కి తిరిగి కళుళ్ తుడుచుకుంటోందిట. శివుడు అడిగాడు, ఎందుకలా కళుళ్ తుడుచుకుంటోందో. “మోక్షం ఇచాచ్ం కానీ
వీడికి ఇంకేమీ ఇవవ్లేకపోతునాన్ం కదా? అందుకే కనీన్ళొళ్చాచ్యి” అందిట. తలిల్ మనసు అలా ఉంటుంది. అసలు భగవంతుడి గురించి, ఆయన ఇలా
జటలు ధరిసాత్డు, నాకేమీ మరాయ్ద ఇవవ్లేదు అని దకుష్డు అనుకుని గరవ్ం పొందితే ఏమైందో చూశాం. ఇపుప్డు చితర్కేతువు ఇలా పారవ్తీ పరమేశవ్రులని
చూసి నవివ్నందుకు ఆయన మూడో కనున్ తెరిసేత్ ఏమౌతుంది? లేదా ఓ జట తీసి మరో వీరభదుర్ణిణ్ పుటిట్సేత్ చితర్కేతువు ఏమౌతాడు? అయినా దేవతలని
కాపాడడ్ం కోసం కాలకూఠానిన్ మింగి లోకాలని రకిష్ంచిన శివుడి గురించి నోటికొచిచ్నటూట్ వాగితే ఏమౌతుంది? ఆ విషయం పై నెల వాయ్సంలో చూదాద్ం.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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