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89  ȥp
ªˉѥ ªóȸpp Ï 13, čʥŴҙøåɂp-1
వృతార్సురుడు వజార్యుధం వలల్ పోయాక అతని శరీరంలోంచి వచిచ్న తేజసుస్ విషుణ్వులో కలిస్ందని చదివాం కిర్తం నెల వాయ్సంలో. అలా
జరగడం నారాయణ కవచ పర్భావంతో తయారైన వజార్యుధం వలాల్, లేకపోతే వృతుర్డు కిర్తం జనమ్లో విషుణ్భకుత్డా? అసలు ఈ కవచ పర్భావం
ఎంతటిది అనేది శుకమహరిష్ వివరిసుత్నాన్డు ఇపుప్డు.
సీ.

మఱియుఁ బుటిట్ంపంగ మనసు పెటిట్న యటిట్;
కూర్రకరామ్ంబోధి కుంభజుండు
అంగారములు చేయ నాహుతిఁ గన నోపు;
బహు పాపకానన పావకుండు
కందక దిగ మిర్ంగి గఱుఱ్నఁదేర్పంగఁ;
గలమ్షగరళ గంగాధరుండు
ఘనగుహాంతరములఁ గాలూన నియయ్ని;
కలుష దుసత్ర తమో గర్హ విధుండు

ఆ.

[6-439]

సకల ముకిత్లోక సామార్జయ్ సమధిక
సహజ భోగ భాగయ్ సంగర్హైక
కారణాపర్మేయ కంజాక్ష సరేవ్శ
కేశవాది నామ కీరత్నంబు.

[6-439.1]

ఇంకా ఉంది ఈ నారాయణ మంతర్ వైభవం. చనిపోయే ముందు ఒకక్సారి ‘నారాయణ’ అనన్ందుకే అజామీళుడు, తాను భగవంతుడి నామం
ఉఛఛ్రిసుత్నాన్డనీ తెలియకపోయినా, వైకుంఠానికి వెళాళ్డు కనక ఈ నామ వైభవం ఎటువంటిదంటే, పునరజ్నమ్ కి కారణమైన కరమ్లనిన్ంటినీ నశింపచేసేది.
నారాయణుడు, అగసుత్య్డిలా కరమ్లనిన్ంటినీ ఔపోసన పటిట్ గుటుకుక్న తాగగలడు. కాలకూఠం మింగి ఏ మాతర్ం అపాయం బారిన పడకుండా గరుర్న
తేనిచ్నటూట్ పరమశివుడైన గంగాధరుడివంటివాడు. కటిక చీకటల్నే పాపాలని పారదోలే సూరుయ్డివంటివాడు. ఒకక్ కేశవనామ కీరత్నం వలేల్ సహజ భోగ
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భాగాయ్లనీన్ కలుగుతాయి. శుకమహరిష్ ఇలా అనే సరికి పరీకిష్తుత్కో సందేహం. భగవంతుడి నామం గొపప్దే, దాని గురించి అజామీళోపాఖాయ్నం లోనే
వినాన్ను, కానీ…
సీ.

భూసథ్లిఁ గల రేణువులకనన్ దటట్మై;
కడు నొపుప్ జీవసంఘములు గలవు;
ఆ జీవములలో ననరయ ధరామ్యత;
మతి వసించినవారు మనుజజాతి;
ఆ మనుషుయ్లలోనఁ గామంబుఁ బెడఁబాసి;
మోకాష్రుథ్ లగువారు మొదల నరిది;
మోక్షమారగ్ం బాతమ్మూలంబుగా నుండు;
[6-442]

వారిలో ముకుత్లు లేరు తఱచు;
తే.

ముకుత్ లై నటిట్ వారిలో యుకిత్ఁ దలఁపఁ
జాల దురల్భుఁ డమిత పర్శాంతి పరుఁడు
పరమ సుజాఞ్న నిరతుండు భదర్గుణుఁడు
రమణ శీర్వాసుదేవపరాయణుండు.

[6-442.1]

భూమి మీద అనేకానేక జీవులు ఉనాన్యి మానవులతో సహా. అందులో కామం తో (కోరికలతో) బతికేవారే దాదాపు అందరూను. మోక్షం
కావాలనుకునేవారు అతి తకుక్వ. అలా అనుకునన్వారిలో అసలు ముకుత్లు (జీవ మరణాల నుంచి తపిప్ంచుకుని ముకుత్లైనవారు లేదా మోక్షం
పొందినవారు) దాదాపు ఎవరూ లేరనే అనుకోవచుచ్. అందువలల్ భగవదభ్కిత్ కలగడమే అసంభవంగా తోసుత్ంది.
తే.

సకలలోకాపకారి దుసస్ంగతుండు
వృతుర్ఁ డే కిర్య సుజాఞ్న వేది యయెయ్?
సమరమునఁ బౌరుషంబుచే నమరవిభుని
నెటుల్ మెపిప్ంచె? దీని నాకెఱుఁగఁ జెపుమ.

[6-443]

పర్పంచంలో పరిసిథ్తి ఇలా ఉంటే రాక్షసుడూ, దుషుట్లతో సాంగతయ్ం కలవాడూ అయిన వృతార్సురుడికి భగవంతుడి గురించిన ఈ జాఞ్నం ఎలా
వచిచ్ంది? రణరంగంలో పౌరుషంగా యుదధ్ం చేసూత్ కూడా తన జాఞ్నంతో ఇందుర్ణిణ్ మెపిప్ంచాడు కదా? అతను పోయాక వాడి శరీరంలోంచి తేజసుస్
భగవంతుడిలో ఐకయ్ం అవడం చూసాం కూడా. అయితే ఇటువంటి జాజ్నం అసురుడైన వృతుర్డికి ఎలా వచిచ్ంది?
పరీకిష్తుత్ అడిగినదే కృషుణ్డు భగవదీగ్తలో చెపప్డం గనించవచుచ్.
మనుషాయ్ణాం సహసేర్షు కశిచ్దయ్తతి సిదధ్యే
యతతామపి సిదాద్నాం కశిచ్నామ్ం వేతిత్తతత్వ్తః
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వేలమంది మనుషులలో ఒకడు సిధిధ్ కోసం పర్యతన్ం చేసాత్డు. అలా పర్యతిన్ంచిన సిధుధ్లలో ఒకక్డు మాతర్మే భగవంతుణిణ్ యదారధ్ంగా
తెలుసుకోగలుగుతునాన్డు. ఈ వృతార్సురుడు ఆ ఒకక్డు ఎలా అయాయ్డనేదే ఈ భాగవతం కధనం, పరీకిష్తుత్ సందేహం.
చ.

అమిత విభూతిఁ జాల నమరాధిపుఁ బోలుచు శూరసేన దే
శములకు భరత్యై పర్జలు సంతస మందఁగ సారవ్భౌముఁడై
క్షమ దమ కెలల్ కాలమును గామ దుహంబుగఁ జితర్కేతు నా
మమునఁ బర్సిదిధ్ కెకెక్ గుణమండనుఁ డంచిత కీరిత్కాముఁడై.

[6-445]

పరీకిష్తుత్ పర్శన్కి శుకమహరిష్ సమాధానం చెపుత్నాన్డిపుప్డు. శూరసేన దేశాలకి చితర్కేతువనే రాజు ఉండేవాడు. ఆయనకి ఉనన్ క్షమ, దమాది
లక్షణాలతో పరిపాలన బాగుండేది. వైభవంలో ఇందుర్డిలాంటివాడు (అమరాధిపుడు – దేవతల నగరమైన అమరావతికి, లేదా దేవతలు/అమరులు కి
అధిపతి)
ఉ.

రూపము సతర్ప్తాపము మరుతప్తిభోగము యౌవనంబు సం
దీపిత చారువరత్నము దిగివ్జయంబును సతయ్మున జగ
దావ్య్పిత కీరిత్యున సతులు వైభవముఖయ్ములెలల్ మానప్గా
నోపక యుండె నా నృపతి నొందిన సంతతిలేని దుఃఖమున.

[6-448]

ఇంత గొపప్వాడైనా, ఎంతమంది రాణులునాన్ రాజుకి పిలల్లు లేరు. గమనించారా ఒక విషయం. ఏమీ లేని బీదవాళల్కి డబుబ్లు కావాలనే కోరిక,
అనీన్ ఉనన్ రాజులకి మరేదో లేదని కోరిక. ఈ కోరికే అనిన్ దుఃఖాలకీ కారణం. అందుకే ఈ పర్పంచంలో సుఖం అనేది కాకి బంగారం వంటిది. దీనిగురించే
తన దగిగ్రకి వచిచ్న దేవతలకి విషుణ్వు చెపాప్డు, “… విశేషించి నాయందునేకాంతమతి యైన తతత్వ్విదుం డనయ్ంబులం గోరకుండు.” ఎటువంటి కోరికైనా
సరే దుఃఖహేతువు కనక ఎపుప్డు కూడా కోరుకోవాలిస్ంది భగవంతుడే కానీ మరొకటి కాదు. వివేకానందులు చెపిప్నది దీనికంటే ఘనమైనది. భగవంతుణిణ్
కూడా కోరకండి. అపుప్డు ఆయనే మీ దగిగ్రకి వసాత్డు. దేనికీ, ఎవరినీ దేబిరించవలిస్న పని లేదు. మనతో సహా ఈ పర్పంచం మొతత్ం ఆ ఆతమ్ చైతనయ్మే,
ఆ భగవంతుడే అని తెలిస్నపుప్డు ఎవరిని ఇది కావాలి అది కావాలి అని అడగడం?
కధ ఇలా ఉండగా అంగిరసుడు అనే ముని రాజుదగిగ్రకి వచిచ్ ఓ ఉపాయం చెపాప్డు పిలల్లు పుటట్డానికి. దాని పర్కారం రాజు పుతర్కామేషిట్ చేసేత్
పిలల్లు పుడతారు. ఆయిన మాతర్ం ఈ కురార్డితో నీకు కావాలిస్న సుఖం, దానికి సంబంధించిన దుఃఖం కలుగుతాయి అని ఆశీరవ్చనం ఇచాచ్డు కూడా.
అలా చితర్కేతువు పటట్పురాణికి ఓ కొడుకు పుటాట్డు. మిగతా రాణులకి అసూయ పుటిట్ ఆ పిలల్వాడికి విషంపెటిట్ వాణిణ్ చంపేసారు. అంటే ఎలా పుటిట్న
కురార్డు అలాగే పోయాడు. ఇపుప్డు తెలిస్ంది కదా, అసలు కోరికే ఎందుకు వదుద్ అనాన్రో వివేకానందులు? ఎందుకంటే కోరిక తీరితే దాని కూడా వచేచ్
దుఃఖాలు వేరే ఉనాన్యి.
వ. అని తలమొల యెఱుంగక పలవించుచు, భృతాయ్మాతయ్ బంధుజనంబులం గూడి యడలుచు నునన్ యా రాజు దుఃఖం బెఱింగి, యంగిరసుండు
నారదునితోడం గూడి చనుదెంచి, మృతుండైన పుతుర్ని పదతలంబున మృతుండునుం బోలెఁ బడియునన్ యా రాజుం గనుంగొని, యిటల్నియె
[6-455]
కొడుకు పోయేసరికి రాజు ఇలా తలా, తోకా (తుదీ మొదలూ) లేకుండా ఏడుసుత్నన్ రాజు దగిగ్రకి మరోసారి ఆ అంగిరసుడు, నారదుడూ
వచాచ్రు. ఈ ఏడుపు చూసి రాజుతో ఇలా అంటునాన్రు.
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సీ.

నీకు వీఁ డెవవ్డు? నీ వెవవ్నికి శోకసంతాప మందెదు? సారవ్భౌమ!
పుతర్ మితార్దులు పూరవ్జనమ్ంబుననెవవ్ని వారలో యెఱుఁగఁ గలవె?
మొదల నదీవేగమున నాడ కాడకుసికతంబు గూడుచుఁ జెదరుచుండు;
నారీతిఁ బార్ణుల కతికాల గతిచేతఁబుటుట్ట చచుచ్ట పొసగుచుండుఁ;

ఆ.

[6-456]

గాన భూతములకుఁ గలుగు భూతంబులు
మమత తోడ విషుణ్మాయఁ జేసి
దీని కడల నేల? ధృతిఁ దూలఁగా నేల?
బుదిధ్ఁ దలఁప వలదె? భూత సృషిట్.

[6-456.1]

ఈ కురార్డు నీకేమౌతాడు? అసలు నీకు ఈ ఏడుపు ఎందుకు? నీ పూరవ్ జనమ్లో ఎవరు మితుర్లో ఎవరు పుతుర్లో నువువ్ ఎరుగుదువా? నదిలో
నీటి పర్వాహానికి ఇసుక (సికతంబు) కొటుట్కు వసుత్ంది, తరావ్త చెదిరిపోతుంది. అలాగే పార్ణులు కరమ్వసాన అలా కొటుట్కురావడం పుటట్డం చావడం
జరుగుతోంది. ఇలా భూతజాలానికి కలిగే మాయ వలల్ పుటట్డం చావడం అనేవి కనిపిసుత్నాన్యి. నిజంగా ఆలోచిసేత్ ఇదంతా విషుణ్మాయ తపప్ మరొకటి
కాదు.
నేను ఇంతకు ముందు వచిచ్ నీచేత పుతర్కామేషిట్ చేయించిన అంగీరసుణిణ్. ఈయన నారదుడు. నీ దుఃఖం చూసి తతవ్ జాఞ్నం ఉపదేశించాలని
వచాచ్ము. అలా కాదంటే నారదుడు ఈ కురార్ణిణ్ బతికిసాత్డు చూడు అనాన్డు. నారదుడపుప్డు ఏమి చెపాప్డంటే “నేను ఉపదేశించిన మంతర్ం జపిసూత్
సాధన చేసేత్ భగవంతుడు కనిపిసాత్డు కానీ నీకు కొడుకే కావాలిసేత్, పోయిన అబాబ్యి కళేబరం అకక్డే ఉంది, ఆ కురార్డి ఆతమ్ని నేను పిలుసాత్ను.
ఏమౌతుందో చూడు,” అని ఆ కురార్డి ఆతమ్ని పిలిచి ఇలా అనాన్డు. “ఒరే అబాబ్యి, ఈ కళేబరంలో పర్వేశించి మీ అమామ్నానన్లకీ సంతోషం కలిగిసూత్ ఈ
రాజయ్ భారం వహించు.”
ఇటువంటి సంఘటనే ఒకటి బుదుధ్డి జీవితలో జరగడం గమనించవచుచ్. ఒకావిడ కొడుకు అరాధ్ంతరంగా పోయాడు. ఎవరో చెపాప్రుట
భగవానుడు కురార్ణిణ్ బతికించగలడని. వచిచ్ అడుగుతుంది ఏడుసూత్. “మరణం పర్వేశించని ఎవరి ఇంటోల్ంచైనా కొనిన్ నువువ్లు తీసుకురా బతికిసాత్ను”
అంటాడు బుదుధ్డు. సాయంతర్ం దాకా తిరిగితే ఆవిడకి తెలిసి వచిచ్నదేమంటే మరణం అనేది జనమ్ం అంత సరవ్సాధారణం. ఎకక్డా మరణం లేని ఇలల్నేదే
లేదు. అపప్టికి అరధ్ం అవుతుంది ఆవిడకి, తన కొడుకు అరాధ్ంతరంగా పోయాడని తాను అనుకునన్ది నిజం కాదు. వాడి ఆయుషుష్ అంతే. వాడి దారి వాడిదీ
తనదారి తనదీ.
మన కధలో నారదుడు పిలిచాక అలా వచిచ్న కురార్డి ఆతమ్ ఏమి చెపిప్ందో వచేచ్ వాయ్సంలో చూదాద్ం.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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