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60 వ భాగం
దకష్ జాపతి – 9
యజఞ్ నాశనం
సతీదేవి దేహ తాయ్గం చేసాక పరమేశవ్రుడు కోపంతో వీరభదుర్ణిణ్ సృషిట్ంచాడనీ, ఆ వీరభదుర్డి తో వెళిళ్ దకుష్ణీణ్, ఆయన చేసే యజాఞ్నీన్ నాశనం
చేయమని చెపాప్డనీ కిర్తం వాయ్సంలో చూసాం. కోపంతో రెండో రుదుర్డిలా వీరభదుర్డు అలా శివగణాలని తీసుకుని భూమి అదిరేటటుట్ వసూత్ంటే ఉతత్ర
దికుక్నుండి బర్హామ్ండమైన ధూళి మేఘాలు బయలేద్రాయి. వాటిని చూసి దకుష్డు చేసే యజఞ్వాటికలో వాళిళ్లా అనుకుంటునాన్రు.
సీ.

ఈ ధూళి పుటుట్ట కెయయ్ది హేతువో? ;
విలయ సమీరమా? పొలయ దిపుడు;
పార్చీనబరిహ్ ధరాపతి మహితోగర్;
శాసనుఁ డిపుడు రాజయ్ంబు చేయఁ
జోర సంఘములకో రారాదు; మఱి గోగ;
ణాళి రాకకు సమయంబు గాదు;
కావున నిపుప్డు కలాప్వసానంబు;
గాఁబోలుఁ; గా దటు గాక యునన్

తే.

[4-113]

నిటిట్ యౌతాప్తిక రజ మెందేనిఁ గలదె?'
యనుచు మనముల భయమంది రచటి జనులు
సురలు దకుష్ఁడు; నంతఁ బర్సూతి ముఖుయ్
లయిన భూసురకాంత లిటల్నిరి మఱియు.

[4-113.1]

ఈ ధూళి పుటట్డానికి కారణం ఏమిటి? పర్ళయంలో వచేచ్టువంటి వాయువులా (విలయ సమీరమా)? అవి రావడానికి ఆసాక్రమే లేదు.
పార్చీనబరిహ్ అనే రాజు పరిపాలించినపుప్డు - ఆయన చండశాసనుడు కనక – ఆయనని గదెద్ దింపడానికి దొంగలు బయలేద్రారా
అనుకుందామనుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇది పార్చీనబరిహ్ కాలం కాదు. మరి సాయంతర్ం గోవులు ఇంటికొసుత్నన్పుప్డు వచేచ్ ధూళి అనుకోవడానికి
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ఇది సంధాయ్ సమయం కాదు. ఇవనీన్ చూసేత్ ఇపుప్డు కలాప్ంతకాలం వచిచ్నటుట్ంది లేకపోతే దీనికి వేరే మరొకటి ఏదీ తోచదు. అయితే పర్సూతి మొదలైన
బార్హమ్ణ సతరీలు (భూసుర = భూమికి దేవతలు) ఇలా అనాన్రు.
క.

తన కూఁతులు చూడఁగ నిజ
తనయను సతి ననపరాధఁ దగవఱి యిటెల్
గొగ్నరించిన యీ దకుష్ని
ఘనపాప విపాక మిదియుఁ గాఁదగు ననుచున.

[4-114]

తన మిగతా కూతురల్ందరూ చూసూత్ండగా తన సవ్ంత కూతురిన్ నాయ్యం తపిప్ – అంటే అనాయ్యంగా - అందరి ముందూ అవమానం చేసాడీ దకుష్డు.
అటువంటి పాపానికి ఈ కనిపించే ధూళి పాపఫలం అయి ఉండవచుచ్. ఈ పదయ్ంలో “నాయ్యం తపిప్” అనేదీ “అవమానం” అనేవీ ఎకక్డునాన్యో
చెపప్గలరా? (తగవరి – నాయ్యం తపిప్; యిటెల్గొగ్నరించిన – ఎగుగ్ – అవమానము)
వ. వెండియు నిటల్నిరి - కుపితాతుమ్ండైన దకుష్ండు దన కూఁతుతో విరోధంబు చాలక జగతస్ంహార కారణుం డయిన రుదుర్నిం గోర్ధింప జేసె;
అమమ్హాతుమ్ండెంతటివాడనన్ం బర్ళయకాలంబున
సీ.

[4-115]

సుమహిత నిశిత తిర్శూలాగర్ సంపోర్త;
నిఖిల దికక్రి రాజనివహుఁ డగుచుఁ
జటులోగర్నిషుఠ్ర సత్నిత గంభీరాటట్;
హాస నిరిభ్నాన్ఖిలాశుఁ డగుచు
భూరి కరాళవిసాఫ్ర దంషాట్ర్ హతి;
పతిత తారాగణ పర్చయుఁ డగుచు
వివిధ హేతివార్త విపుల పర్భాపుంజ;
మండిత చండ దోరద్ండుఁ డగుచు

తే.

[4-116]

వికట రోష భయంకర భుర్కుటి దురిన్
రీక్షయ్ దుసస్హ తేజోమహిమఁ దనరిచ్
ఘన వికీరణ్ జటాబంధ కలితుఁ డగుచు
నఖిల సంహార కారణుఁ డయి నటించు.

[4-116.1]

మళీళ్ ఇలా అనాన్రు – కోపంతో ఈ దకుష్డు కూతురుతో విరోధం తెచుచ్కోవడం చాలదనుకునాన్డు కాబోలు, జగతస్ంహారకుడైన రుదుర్డికి
కోపం తెపిప్ంచాడు. ఆ రుదుర్డెటువంటివాడంటే, పర్ళయకాలంలో సమసత్ దిగగ్జాలనీ తన తిర్శూలానికి గుది గుచుచ్తాడు; దికుక్లు పికక్టిలేల్లా అటట్హాసం
చేసూత్ నక్షతర్మండలాలని నేలకూలుచ్తాడు; రకరకాల ఆయుధాలు ధరించి భృకుటిమీద కోపం చూపిసూత్, తేరి చూడలేని తేజసుస్తో సరావ్నీన్
సంహరించగలడు.
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తే.

అటిట్ దేవునిఁ దిర్పుర సంహార కరునిఁ
జందర్శేఖరు సదుగ్ణసాందుర్ నభవు
మనము రోషింపఁ జేసిన మంగళములఁ
బొంద వచుచ్నె పదమ్గరుభ్నకునైన?

[4-117]

అటువంటి దేవుణిణ్, తిర్పురాసురలని సంహరించినవాడిని, జటాజూటంలో చందుర్ణిణ్ ధరించినవాణిణ్, సదుగ్ణసాందుర్డైన అభవుణిణ్ (అభవుడు =
పుటుట్క లేనివాడు) కోపింప చేసాడు. అటువంటి పనులు చేసేత్ బర్హమ్ (పదమ్ గరుభ్డు) అంతటివాడికైనా మంచి జరుగుతుందా? ఈ పదయ్ంలో పోతన ఏం
చెపుత్నాన్డో అనేది ఓ సారి చూదాద్ం.
వినాయకుడు తినన్ తిండి వలల్ నడవలేక కిందపడినపుప్డు పొటట్పగిలిందనీ దానిన్ చూసి చందుర్డు నవేవ్డు అనీ తెలుసు కదా మనకి? దానికి
అమమ్వారు కోపం తెచుచ్కుని చందుర్ణిణ్ శపించిందని – చందుర్ణిణ్ ఎవరు ఎపుప్డు చూసినా సరే నీలాపనిందలు పాలవుతారని కధ. అయితే చందుర్డు మరీ
మరీ క్షమించమని వేడుకునాన్క ఆ శాపానిన్ “వినాయకచవితి నాడు మాతర్మే” అని సరిదిదుద్తుంది అమమ్వారు. అయినా ఇంకా చందుర్డు
వేడుకుంటూంటే, శివుడు చందుర్ణిణ్ చేతోత్ తీసుకుని తన తలలో పెటుట్కునాన్డని కధనం. అంటే శివుడు ఎంత సులభంగా (అమమ్వారికి కోపం ఉనాన్ సరే)
పర్సనున్డవుతాడో చెపూత్ సదుగ్ణసాందుర్డు అనాన్డు పోతన. అసలు “శివ” అంటే మంగళకరుడు అనే అరధ్ం. అంతటి మంచి గుణాలునన్వారికి కోపం
రావడం అనేది దాదాపు అసాధయ్ం. కానీ దకుష్డు చినన్విషయానిన్ పీకి పీకి లాగి ఇనిన్ సదుగ్ణాలునన్, మంగళకరుడైన శివుడికి కోపం తెపిప్ంచాడు.
అటువంటి కోపం – అంటే సదుగ్ణాలునన్ వారి కోపం – తపిప్ంచుకోవడం అసాధయ్ం కదా?
వ. అని యివివ్ధంబున భయవిహవ్లలోచనలై పలుకుచునన్ సమయంబున మహాతుమ్ండైన దకుష్నకు భయావహంబులై సహసర్ సంఖాయ్తంబు లైన
మహోతాప్తంబులు భూనభోంతరంబులఁ గానంబడుచుండె; ఆ సమయంబున రుదార్నుచరులు నానావిధాయుధంబులు ధరియించి కపిల పీత వరణ్ంబులు
గలిగి వామనాకారులు, మకరోదరాననులు నై యజఞ్శాలాపర్దేశంబునం బరువులుపెటుట్చుఁ గదియం జనుదెంచి దకాష్ధవ్ర వాటంబులు విటతాటంబులు
చేయుచుం, గొందఱు పార్గవ్ంశంబును, గొందఱు పతీన్శాలయు, కొందఱు సదసయ్ శాలయుఁ, గొంద ఱాగీన్ధర్ శాలయు, కొందఱు యజమాన శాలయుఁ,
గొందఱు మహానస గృహంబును విధవ్ంసంబులు గావించిరి; మఱియుఁ గొందఱు యజఞ్పాతర్ంబుల నగున్లం జెఱచిరి; వెండియుఁ గొందఱు హోమాగున్
లారిచ్రి; పదంపడి కొందఱు హోమకుండంబుల యందు మూతర్ంబులు విడిచిరి; కొంద ఱుతత్రవేదికా మేఖలలు దెర్ంచిరి; కొందఱు మునుల బాధించిరి;
కొందఱు తతప్తున్ల వెఱపించిరి; మఱికొందఱు దేవతా నిరోధంబుఁ గావించిరి; అంత మణిమంతుండు భృగువును, వీరభదుర్ండు దకుష్నిఁ, జండీశుండు
పూషుని, భగుని నందీశవ్రుండును బటిట్రి; ఇవివ్ధంబున సదసయ్ దేవ ఋతివ్ఙిన్కాయంబుల శిలల ఱువివ్యు, జానువులఁ బొడిచియు, నఱచేతుల
నడచియు, గులఫ్ంబులఁ బొడిచియు వివిధ బాధలు పఱచిన వారు కాందిశీకు లై యెకక్డెకక్ డేనిం జనిరి; మఱియును.

[4-118]

ఇలా అందరూ తలో మాటా అనుకునేసరికి దకుష్డికి దశదిశలోల్నూ అనేకానేక ఉతాప్తాలు కనిపించడం మొదలైంది. ఈ వచనంలో దకుష్ణిణ్
పోతన ఏమనాన్డో గమనించారా? “మహాతుమ్ండైన దకుష్డు.” భగవంతుణిణ్ అంత కోపింపచేసినవాడు మహాతుమ్డెలా అవుతాడనే సందేహం వసేత్ దానికి
రెండు, మూడు సమాధానాలు చెపుప్కోవచుచ్. మొదటిది పోతన మహాభాగవతంలో ఎవరీన్ కూడా కించపరిచే విధంగా రాయలేదు – హిరణాయ్క్ష,
హిరణయ్కశిపులని కానీ, అలాగే దకుష్ణిణ్ కానీ. రెండోది – సతీదేవి పర్జాపతికి కూతురిగా పుటిట్ ఆ మానవ దేహం తాయ్గం చేసి జగనామ్తగా,
అరధ్నారీశవ్రుడిగా మారడానికి కారణం దకుష్డు. ఎంతటి మహాతుమ్డు కాకపోతే ఆయనకి సతి కూతురిగా పుటట్గలదు? మూడో విషయం – ఇపుప్డైతే
శివుడికి కోపం తెపిప్ంచాడు కానీ అసలు దకుష్డు పర్జోతప్తిత్కి సాకాష్తూత్ బర్హమ్చేత సృజించబడిన పర్జాపతి. అందువలల్ కూడా దకుష్డు మహాతుమ్డికిందే
లెకక్.
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ఇలా యాగశాలలోకి వీరభదుర్డితో వచిచ్న శివగణాలు

అకక్డ హోమాలనీన్ ఆరప్డం, పాతర్లనీన్ చెలాల్చెదురు చేయడం, మునులని

భాధించడం మొదలుపెటాట్రు. మణిమంతుడు భృగువునీ, వీరభదుర్డు దకుష్ణీణ్, నంది భగుణీణ్ పటిట్ పీడించడం సాగించారు. ఇలా పటుట్కునన్వాళల్ని ఒళుళ్
చితకపొడిచి బాధలు పెటేట్సరికి ఇటు అటూ పారిపోయారు.
క.

మును దకుష్ఁ డభవుఁ బలుకఁ 'గఁ
గను గీఁటిన' భగునిఁ బటిట్ కనున్లు పెకలిం
చెను నందీశవ్రుఁ; డచచ్టి
జనముల హాహారవంబు సందడి గొలుపన.

[4-119]

దకుష్డు మొదటోల్ శివుణిణ్ తూలనాడుతుంటే సరదాగా కనున్గీటిన భగుణిణ్ పటుట్కుని నందీశవ్రుడు ఏ కనులతో అయితే శివుణిణ్ వెకిక్రించాడో ఆ
కళుళ్ పీకి పారేసేసరికి యజఞ్వాటికలో హాహకారాలు చెలరేగాయి.
తే.

కుపితుఁడై నాఁడు భవుని దకుష్ఁడు శపింపఁ
'బరిహసించిన' పూషుని పండుల్ డులల్ఁ
గొటెట్ బలభదుర్ఁ డా కళింగుని రదంబు
[4-120]

లెలమి డులిచిన పగిదిఁ జండీశవ్రుండు.

దకుష్డు పరమేశవ్రుణిణ్ అందరిముందూ శపించినపుప్డు విపరీతంగా నవివ్న (పరిహసించిన) పూషుడికి – బలభదుర్డు కలింగుడనేవాడి దంతాలు
ఊడగొటిట్నటుట్గా – నందీశవ్రుడు పళుళ్ రాలగొటాట్డు. ఈ పదయ్ంలో పోతన దంతాలు అనేదానికి రెందు పదాలు వాడాడు గమనించారా? (పండుల్,
రదంబులు)
క.

తగవేది దకుష్ఁ డా సభ
నగచాపుఁ దిరసక్రించునాఁ డట 'శమ్శుర్ల
నగచుం జూపుట' నా భృగు
పగకై శమ్శుర్వులు వీరభదుర్ఁడు పెఱికెన.

[4-121]

ఆ నాడు శివుణిణ్ దూషించినపుప్డు దకుష్ణిణ్ సమరిధ్సూత్ మీసాలు తిపిప్న భృగు మహరిష్ మీసాలు వీరభదుర్డు పెరికి పారేసాడు. పై పదయ్ంలో శివుడు,
మీసాలు అనే పదాలు ఎకక్డునాన్యో చెపుప్కోండి చూదాద్ం? నగచాపు = నగ – మేరుపరవ్తానిన్; చాపు – ధనసుస్గా పటిట్నవాడు; శివుడు. శమ్శుర్వులు –
మీసాలు.
సీ.

అతుల దరోప్దధ్తుండై వీరభదుర్ండు;
గైకొని దకుష్ వక్షంబుఁ దొర్కిక్
ఘనశితధారాసిఁ గొని మేను వొడచియు;
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మంతర్సమనివ్త మహిత శసత్ర
జాలావినిరిభ్నన్ చరమ్ంబు గల దకుష్ఁ;
జంపఁగా లేక విసమ్యము నొంది
తదవ్ధోపాయంబు దన చితత్మునఁ జూచి;
[4-122]

కంఠనిషీప్డనగతిఁ దలంచి
తే.

మసత్కముఁ దునిమ్ యంచితామరష్ణమున
దకిష్ణాలనమున వేలెచ్ఁ దదనుచరులు
హరష్మును బొంద; నచటి బార్హమ్ణజనంబు
[4-122.1]

లాతమ్లను జాల దుఃఖంబు లందుచుండ.

ఇంత అయాయ్క ఇపుప్డు దకుష్డి వంతు. వీరభదుర్డు దకుష్డి వక్షం మీద తొకిక్, ఒళుళ్ తూలగొటిట్, మంతర్సహితమైన అసాత్ర్లు వేసినా
చావకపోయేసరికి ఆశచ్రయ్ంతో కంఠం శరీరానున్ంచి వేరుచేసి అకక్డునన్ దకిష్ణాగిన్లో పారేసాడు. దకుష్డి పార్ణం ఎందుకుపోలేదంటే – ఆ శరీరం
శసాత్ర్సాత్ర్లకి పడిపోయేది కాదు కనక. అలా పడిపోయేది అయితే పర్జాపతి అవలేడు కదా? అదీగాక దకుష్డు అనేకానేక యజాఞ్లు చేసిన పుణాయ్తుమ్డు.
వ. ఇటుల్ వీరభదుర్ండు దకుష్ని యాగంబు విధవ్ంసంబు గావించి నిజ నివాసంబైన కైలసంబునకుఁ జనియె నయయ్వసరంబున.
[4-123]
ఇలా వీరభదుర్డు చెపిప్న పని పూరిత్ చేసాక తనని సృషిట్ంచిన తండిర్ అయిన శివుడు తో చెపప్డానికి కైలాసానికి వెళాళ్డు వెనకిక్, అందరితోపాటు.
గమనించారా, ఇకక్డ వీరభదుర్డు విధవ్ంసం చేసూత్ంటే ముందు శివగణాలని అభిచార హోమం చేసి వెళల్గొటిట్న భృగువు కానీ, మరొకరు కానీ ఏమీ
చేయలేకపోవడం? అదే పరమేశవ్రుడు వీరభదుర్డితో చెపిప్నది – “నరిది మదంశసంభవుఁడవై తగు నీకు నసాధయ్ మెయెయ్డన” - నువువ్ నాలోంచి
పుటిట్న ఈశవ్రాంశ సంభూతుడివి, నీకు అసాధయ్ం అనన్దే లేదు.
వచేచ్ వాయ్సాలోల్ పర్ళయ కాలం వచేచ్టంతటి కోపంతో శివుడు వీరభదుర్ణిణ్ సృషిట్ంచినా ఆ కోపం పోయి దకుష్ణిణ్ అనుగర్హించడం, అసలెందుకు
దకుష్డు చినన్ విషయానికి కోపం తెచుచ్కుని పీకల మీదకి తెచుచ్కునాన్డో, శివుడెందుకు లేచి దకుష్డికి వందనం చేయలేదో శివుడే అందరితో చెపప్డం అనే
విషయాలు చూసాత్ం.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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