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54 వ భాగం
దకష్ జాపతి – 3
ఈశ ర దకుష్ల రోధం
దకుష్డు తను వచిచ్నపుప్డు తనని చూసి కూడా కూరుచ్నన్వాడు లేవలేదనీ, కనీసం పలకరించలేదనీ కోపం తెచుచ్కుని ఈశవ్రుణిణ్ దూషించడం
మొదలుపెటాట్డని ముందు వాయ్సంలో చూసాం కదా? తనని ఇంత నిందారోపణ చేసినా శివుడు నోరు మెదపలేదు. కోపంతో అరిచేవారు అవతలివారు
నోరు మెదపకపోతే మరింత రెచిచ్పోవడం మనకి తెలిసిందే కదా. ఇపుప్డింకో మెటుట్ పైకెకిక్ చెపుత్నాన్డు దక్ష పర్జాపతి.
క.

అని యిటుట్లు పర్తికూల వ
చనములు దకుష్ండు పలికి శపియింతును శ
రువ్ని నని జలములు గొని కర
మున నిలిపి యిటులనె రోషమున ననఘాతామ్!
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అలా శివుణిణ్ దూషిసూత్, చేతిలోకి నీళుళ్ తీసుకుని ఈ శివుణిణ్ శపిసాత్ను అనాన్డు రోషంతో. ఇకక్డ వరకూ వచిచ్న కధ చూసేత్ మనకో విషయం
తెలుసుత్ంది. పర్జాపతులు అంటే ఎవరు? జనాలని వృధిధ్ చేసేవారు. అంటే మనుషయ్ సంతతి పెరగడానికి కారకులు. అలా పుటిట్న మనుషులు వారి వారి
తతావ్లని బటిట్ మునులూ, ఋషులు, ఆతమ్ జాఞ్నులూ అవొవ్చుచ్. ఆతమ్ జాఞ్నులైన వాళళ్ని మనం భగవంతులైనవారు అంటునాన్ం. మరి ఈ పర్జాపతులో?
వాళుళ్ యుగానికీ కలాప్నికీ మారుతూ ఉంటారు. ఇకక్డ దకుష్డు పర్జాపతి మాతర్మే. కానీ శివుడో? ఆయన లయకారుడు. ఆయనెటువంటివాడో
ముందోసారి చెపాప్డు కదా పోతన - జనమ్మరణాది నివరత్కుం డగు నభవుడు. (4.28). కానీ తన కూతురిన్ ఇచాచ్ను కనక నేను శివుడికంటే అధికుణిణ్ అనే
అహంకారం దకుష్డిలో అంతరగ్తంగా ఉంది కాబోలు. దాని వలల్ కోపం మొదలైంది. మనలాంటివాడే. ఏదో కోరిక కోరుకోవడం అది తీరకపోతే భగవంతుణిణ్
నిందించడం. ఇంత చేసినా శివుడు నోరు మెదిపాడా? ఎందుకు మెదపలేదంటే ఆయన భగవంతుడు.
క.

"ఇతఁ డిందోర్పేందర్ పరీ
వృతుఁడై మఖసమయమున హవిరాభ్గము దే
వతలం గూడఁగ మహిత ని
యతిఁ బొందక యుండుఁగాక యని శపియించెన."
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దకుష్డు ఇలా అని “ఈ శివుడు ఇందుర్డు, విషుణ్వులతో పాటు యజఞ్ం చేసే సమయంలో హవిరాభ్గం పొందకుండుగాక” అని శపించాడు. పై
పదయ్ంలో పోతన వాడిన విషుణ్వు అనే పదం, యజఞ్ం అనే పదం ఎకక్డునాన్యో చెపప్గలరా? ఇందోర్పేందర్ – ఇందర్ + ఉపేందర్. ఉపేందర్ – అంటే
వామనావతారంలో ఇందుర్డికి తముమ్డిగా పుటాట్డు కదా, అందువలల్ విషుణ్వు ఉపేందుర్డు. మఖసమయమున – మఖ (యజఞ్), సమయములో.
వ. ఇటుల్ దకుష్ండు పలిక్న గరిహ్తవాకయ్ంబులు వినిందితంబు లగుం గాని యాథారథ్య్ంబున వాసత్వంబు లగుచు భగవంతుండగు రుదుర్నందు నిందితంబులు
గాక సుత్తి రూపంబున నొపెప్ఁ; దదనంతరంబ రుదుర్నకు శాపం బిచిచ్న కారణంబున దకుష్ండు సదసయ్ముఖుయ్లచే 'నకృతయ్ం' బని నిషేధింపబడి
పర్వృదధ్ంబయిన కోర్ధంబుతోడ నిజనివాసంబునకుం జనియె; అంత గిరిశానుచరాగేర్సరుం డగు నందికేశవ్రుండు దకుష్ండు నిటలాకుష్ని శపియించిన
శాపంబు, నతనిఁ బలిక్న యనరహ్ వాకయ్ంబులును విని కోపారుణితలోచనుండై యిటల్ను “నీ దకుష్ండు మరత్య్శరీరంబు శేర్షఠ్ంబు గాఁ దలఁచి
యపర్తిదోర్హియైన భగవంతునందు భేదదరిశ్యై యపరాధంబుఁ గావించె; ఇటిట్ మూఢాతుమ్ండు దతత్వ్ విముఖుం డగు; మఱియుం గూటధరమ్ంబు లయిన
నివాసంబుల గార్మయ్సుఖకాంక్షలం జేసి సకుత్ండై యరథ్వాదంబు లైన వేదంబులచేత నషట్మనీషం గలిగి కరమ్తంతర్ంబు విసత్ృతంబు చేయు; వెండియు
దేహాదికంబు లుపాదేయంబులు గాఁ దలఁచుచు బుదిద్చేత నాతమ్తతత్వ్ంబు మఱచి వరిత్ంచుచుఁ బశుపార్యుండై సతరీకాముండు నగు; నిదియునుం గాక
దకుష్ం డచిరకాలంబున మేషముఖుం డగు" నని మఱియు.
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కోరినది తీరకపోతే మనం నిందించినటూట్, మనలాగ దకుష్డు కూడా కోపంతో భవంతుణిణ్ దూషించాడు. అయితే ఇలా తిటిట్న తిటుల్ నిజానికి మరో
అరధ్ంలో వాసత్వాలై, అవి శివుడిని సుత్తి రూపంలో అలంకరించాయి (పోతనలో శివభకుత్డిని గమనించారా?). భలేవారే, తిటుల్ భూషణాలు, సుత్తిలా
ఎలాగ అవుతాయి అంటారా? అయితే దీని గురించి శివానందలహరి లో శీర్శంకర భగవతాప్దులు ఏమంటునాన్రో చూదాద్ం.
ఆశనం గరళం ఫణీ కలాపో
వసనం చరమ్ చ వాహనం మహోక్షః
మమ దాసయ్సి కిం కి మసిత్ శంభో
తవ పాదాంబుజ భకిత్మేవ దేహి

[శివానందలహరి. 87]

“నువు భుజించేది విషం. మెడలో అలంకరించుకునేది పాము. కటుట్కునేది ఏనుగు చరమ్ం. ఎకిక్ తిరిగే వాహనం ముసలి ఎదుద్. ఇంక నాకు
కావాలిస్నది నీ దగగ్రేముంది? నాకేమి ఇవవ్గలవు? నీ పాద భకిత్ ఇసేత్ అది ఒకక్టే చాలు” అంటే ఇకక్డ కూడా శీర్శంకర భగవతాప్దులు శివుణిణ్
నిందించినటుట్ అనిపిసుత్ంది కానీ నిజానికి అవి శివుడికి సుత్తి కదా? అలాగే దకుష్డు అనన్మాటలు మరో అరధ్ంలో వాసత్వాలు అయి పరమేశవ్రుడికి సుత్తి
అయాయ్యి.
బుదుద్డు కూడా ఎవరైనా తనని నిందిసేత్ ఇలాగే అనేవాడుట – నువువ్ నాకిచిచ్న నిందలు నేను తీసుకోలేదు అని. అంటే అవి తిటిట్నవాళళ్ దగిగ్రే
ఉనాన్యని అరధ్ం. అంటే మహరుష్లైన వాళల్ దగిగ్రకెళిళ్ దూషిసేత్ ఏమౌతుంది? వాళెళ్వరో వాళళ్కి తెలుసు కనక ఆ తిటల్తో తమని పోలుచ్కోకుండా, తిటేట్
వాళల్ని చూసి నవివ్ ఊరుకుంటారు. అయితే అవి వాళుళ్ తీసుకోరు కనక తిటిట్నవాళల్కే తగులాత్యి. ఇది ఇంతకుముందు వాయ్సాలలో రమణ తతత్వ్ం గురించి
వివరించినపుడు చదువుకునాన్ం కదా?
అలా దకుష్డు శివుణిణ్ శపించడం విని సదసుయ్లు ‘నీవు చేసినది చెడడ్పని (అకృతయ్ంబని)” అనేసరికి దకుష్డికి మరింత కోపం వచిచ్ంది. అకక్డున్ంచి
లేచి వెళిళ్పోయాడు. మరో చోట బర్హమ్ తో సహా మిగతా దేవతలందరూ ‘ఆయన పరమేశవ్రుడు అలా అనడం తగదు’ అని శివుడి గురించి దకుష్డికి నచచ్
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చెపాప్లని చూసారనీ, ఆయన కోపం తో ఒపుప్కోక ఇలా శపించాడనీ కధనం ఉంది. అయితే శివుడు ఏమీ మాటాల్డలేదు కానీ అకక్డే ఉనన్ నందికి కోపం
వచిచ్ తిరుగు శాపం పెటాట్డు – “ఈ మానవ శరీరం శేర్షఠ్ం అనుకుంటూ దకుష్డు శివుడిని దూషించి అపరాధం చేసాడు. కుటిల ధరామ్లు ఆచరిసూత్, ఆతమ్
తతత్వ్ం మరిచ్పోయి, పశుపార్యిడై, సతరీలోలుడై, దకుష్డు మేక మొహం పొందుగాక” అంటూ.
మ.

"అనయంబుం దన మానసంబున నవిదయ్న ముఖయ్తతత్వ్ంబు గాఁ
గని గౌరీశుఁ దిరసక్రించిన యసతక్రామ్తుమ్ నీ దకుష్ని
నన్నువరిత్ంచినవాఁరు సంసరణకరామ్రంభుఁలై నిచచ్లున
జననం బందుచుఁ జచుచ్చున మరల నోజం బుటుట్చున వరిత్లున.

[4-48]

శాపం ఇంకా పూరత్వలేదు, “నితయ్ం మనసులో అవిదయ్ని ముఖయ్ తతవ్ం (అసలు విదయ్) గా భర్మిసూత్ ఈశవ్రుణిణ్ తిరసక్రించే ఈ అబదధ్పు కరమ్
కలవాణిణ్ (యసతక్రామ్తుమ్ని), దకుష్ణిణ్ అనుసరించే వారు కూడా అలా పుడుతూ ఛసూత్ ఉంటారు గాక.” ఇదే విషయం మనం ఈశావాశోయ్పనిషతుత్లో
చూడవచుచ్ - అవిదాయ్యా మృతుయ్ంతీరాత్వ్ విదాయ్యామృత మశున్తే. అవిదయ్ చేత మరణ జననాలూ, విదయ్ (ఆతమ్ జాఞ్నం) చేత అమృతతత్వ్ం.
వ. అదియునుం గాక యీ హరదేవ్షులైన దివ్జులరథ్వాద బహుళంబు లైన వేదవాకయ్ంబుల వలన మధుగంధ సమంబైన చితత్కోష్భంబుచేత విమోహిత
మనసుక్లై కరామ్సకుత్ లగుదురు; మఱియును భకాష్య్భక్షయ్ విచారశూనుయ్లై దేహాది పోషణంబుకొఱకు ధరియింపఁ బడిన విదాయ్ తపోవర్తంబులు గలవారలై
ధన దేహేందిర్యంబుల యందుఁ బీర్తిం బొంది యాచకులై విహరింతురు;” అని నందికేశవ్రుండు బార్హమ్ణజనంబుల శపియించిన వచనంబులు విని
భృగుమహాముని మరల శపియింపం బూని యిటల్నియె.

[4-49]

నంది ఇలా అని ఊరుకునాన్డా? దకుష్డు శివుణిణ్ శపించడం చూసి కూడా ఏమీ చేయకుండా ఉనన్వాళల్ని అకక్డి సదసుయ్లనీ చూసి చెపుత్నాన్డు,
“ఈ శివ దేవ్షులైన ఈ యజఞ్ం చేసే దివ్జులు కూడా అరధ్వాదాలతో నిండిన వేదవాకాయ్లతో కలుల్వంటివి తాగితే వచేచ్కైపుతో మనో మాలినయ్ం
సంపాదించుకుని, ఏది తినాలో ఏది తినకూడదో తెలియక దేహ ఇందిర్యాలతో మోహం పొంది యాచకులౌతారు.” మరి శివుణిణ్ శమ్శాన సంచారి
అనాన్డు కదా దకుష్డు అందుకు ఇలా నంది పర్తి శాపం పెటాట్డనన్ మాట.
అయితే ఇకక్డో చినన్ మలుపు. దకుష్డికీ శివుడికీ ఏవో సప్రధ్లునాన్యి సరే. దకుష్డు శివుణిణ్ శపిసేత్ ఆయన ఊరుకునాన్ నందికి కోపం వచిచ్ దకుష్ణిణ్
తిరిగి శపించాడు. కధ బాగానే ఉంది ఇంతవరకూ. మరి ఈ యజఞ్ం చూడాడ్నికొచిచ్న సదసుయ్ల తపేప్ం ఉంది ఇందులో? వాళల్ని కూడా శపించాడు కదా
నంది? అందువలల్ ఆ సదసుయ్లలో ఉనన్ భృగుమహామునికి ఇది విని కోపం వచిచ్ంది. ఆయన తిరిగి శపిసుత్నాన్డు.
కొనిన్ పురాణాలలో భృగు మహరిష్ నందికి తిరుగు శాపం ఇచాచ్క అభిచార హోమం చేసి ఈ శివభకుత్లనందరీన్ ఆ యజఞ్వాటికలోంచి బయటకి
తరమగొటాట్డనే కధ ఉంది.
తే.

"వసుధ నెవావ్రు ధూరజ్టివర్తులు వారు
వారి కనుకూలు రగుదు రెవావ్రు వారు
నటిట్ సచాఛ్సత్ర పరిపంథు లైన వారు
నవనిఁ బాషండు లయెయ్ద" రని శపించె.
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“శివభకుత్లైనవారు (ధూరజ్టివర్తులు. ధూరజ్టి అంటే మటిట్ జడలు ఉనన్వాడు – శివుడు) అందరూ కూడా బూడిద పూసుకుని పాషుండలని
పిలవబడతారు గాక.” మరి దకుష్ణిణ్ అనుసరించేవారు “దేహ ఇందిర్యాలతో మోహం పొంది యాచకులౌతారు” అని శపించాడుగా నందీశవ్రుడు?
సీ.

"సకల వరాణ్శర్మాచార హేతువు, లోక;
మునకు మంగళమారగ్మును, సనాత
నముఁ, బూరవ్ఋషిసమమ్తము, జనారద్నమూల;
మును, నితయ్మును, శుదధ్మును, శివంబు,
నారయ్పథానుగం బగు వేదమును విపర్;
గణము నిందించిన కారణమున
నే శివదీక్ష యందేని మధయ్మ పూజుయ్ఁ;
డై భూతపతి దైవ మగుచు నుండు

తే.

[4-51]

నందు మీరలు భసమ్జటాసిథ్ధార
ణములఁ దగి మూఢబుదుధ్లు నషట్శౌచు
లై నశింతురు పాషండు లగుచు" ననుచు
శాప మొనరించె నా దివ్జసతత్ముండు.

[4-51.1]

“వేదాలు జనారధ్నుడికి మూలాలు కదా? అవి వరాణ్శర్మాచారాలకి హేతువులు, లోకానికి మంగళమారగ్ం చూపేవి, శాశవ్తమైనవీ,
పరిశుదధ్మైనవీను. కానీ వాటిని పఠించే విపర్గణానిన్ నిందించాడు ఈ శివభకుత్డైన నంది. అందువలల్ ఈ శివభకుత్లందరూ పాషండులై నశిసాత్రు గాక” అని
తిరిగి శాపం పెటాట్డు భృగుమహరిష్.
ఇకక్డ వరకూ వచాచ్క కధ వెనకిక్ చూసేత్ అసలు దేనివలల్ ఇదంతా మొదలైంది? జనన మరణాలు లేని భగవంతుడైన శివుడు, నేను పర్జాపతిని,
నామూలానే ఈ పర్పంచం ఉదభ్వించిందీ అనుకునే దకుష్డికి సరైన గౌరవం ఇవవ్లేదని పర్జాపతి అనుకోవడం వలల్. ఇదెంత చినన్ విషయం? అసలు శివుడు
ఎందుకు ఆసనం మీదనుంచి లేవలేదో ఆయన మనసులో ఏముందో ఎవరికీ తెలియదు. కోపం వసేత్ వచిచ్ంది దకుష్డికి; అకక్డ ఊరుకుని ఇలా ఎందుకు
జరిగింది అనే ఆలోచనే లేకుండా ఈయన నా అలుల్డు అంటూ మొదలుపెటిట్, ఈయన ఎందుకూ పనికిరానివాడు, భసమ్ం పూసుకు తిరుగుతాడు అంటూ
రకరకాల తిటుల్ మొదలు పెటాట్డు. పోనీ అకక్డా ఊరుకునాన్డా అంటే అదీ లేదు. చివరకి శాపం పెటాట్డు కోపం తీరడానికి.
వ. ఇటల్నోయ్నయ్ంబును శాపంబులం బొందియు భగవదనుగర్హంబు గల వారలగుటం జేసి నాశంబు నొందరైరి; అటిట్ యెడ విమనసుక్ం డగుచు ననుచర
సమేతుం డై భవుండు చనియె నంత.

[4-52]

ఇలా ఒకళళ్కొకరు శాపాలు పెటుట్కునాన్ ముందు చేసుకునన్ పుణాయ్లవలల్ పూరిత్గా నాశనం అవలేదు ఎవరూ. ఇదంతా చూసి పరమేశవ్రుడు
వాయ్కులంతో తన అనుచరులిన్ వెంట బెటుట్కుని వెళిళ్పోయాడు.
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ఈ కధ చూసేత్ మనకి తెలిసేది ఒకటే. భగవంతుణిణ్ ఏదో ఇవవ్లేదని కోపగించుకోవడం, ఇసేత్ మరోసారి ఇవవ్మని అడగడం, ఇంకా ముందుకి
పోతే కోపంతో మన కోరిక తీరచ్నందుకు అసలు దేవుడే లేడని పర్చారం చేయడం, నాసిత్కుడవడం అనీన్ మనకి తెలిసిన కధలే. అయితే మనం అడిగినవనీన్
ఏ దేవుడైనా, దేవతైనా ఎందుకివావ్లి అనేది మనం ఎపుప్డైనా ఆలోచిసాత్మా? భగవంతుడనేవాడు ఓ సాకిష్. మన కరమ్ మనం అనుభవించవలిస్ందే. ఎంతటి
ఆతమ్ జాఞ్నులైనా శీర్రామకృషుణ్లూ, రమణులూ కూడా కషట్మైన జీవితాలు గడిపి దేహం కలిగినందుకు చివరోల్ వాటి తాలూకు రోగాలూ, బాధలూ
అనుభవించినవారే కదా? రామకృషుణ్లు చివరి రోజులోల్ నోటోల్ వచిచ్న (రాచ) పుండు వలల్ దర్వాహారం కూడా తీసుకోలేనపుప్డు కూడా కాళీమాతని –
అమామ్ అంతా నీ ఇషట్మే – అని తపప్ ఏమీ అడిగేవారు కాదుట. “అదేమిటండీ, మీరే చెపూత్ ఉంటారు కదా, అమమ్ని వాయ్కులంతో ఏమి అడిగినా ఇసుత్ంది
అని, ఈ పుండు మానప్మని అడగగొచుచ్కదా” అని ఎవరైనా అంటే. “పోవయాయ్, నేను అమమ్ని ఎపప్టికీ అటువంటివి, అలా అడగలేను” అనేవారుట. అదీ
అసలైన భకుత్డి వరస. అటువంటి విషయాలలోనే మనకీ వాళల్కీ తేడా పర్సుప్టంగా కనబడుతూ ఉంటుంది.
దకుష్డు శాపం పెటాట్డు సరే మరి అకక్డే ఊరుకోవచుచ్గదా? అలా ఊరుకోకుండా దీనిన్ ఇంకా సాగదీసాత్డు ముందు ముందు. ఎంతవరకూ
అంటే అది చివరకి తన మీదకి బర్హామ్సత్రంలాగా తిరిగి వచేచ్దాకా. ఇలా జరగడానేన్ భగవదీగ్త శోల్కంలో మనం చూడవచుచ్.
ధాయ్యతో విషయానుప్ంసః సంగసేత్ షూపజాయతే
సంగాతస్ంజాయతే కామః కామాత కోర్ధోభిజాయతే
కోర్ధాదభ్వతి సమోమ్హః సమోమ్హాత సమ్ృతి విభర్మః
సమ్ృతిభర్ంశా బుదిధ్నాశో బుధిధ్నాశాతర్ప్ణశయ్తి

[భగవదీగ్త, సాంఖయ్యోగం 2.62, 2.63]

[విషయవాసనల వలల్ - అదేపనిగా వాటిగురించి ఆలోచించడం వలల్ - వాటిలో అనురాగం/ఆసకిత్. దానివలల్ కామము/కోరిక. అనిన్ కోరికలూ తీరడం
అసాధయ్ం కనక, కోరికలు తీరకపోవడం వలల్ కోపం, కోపం వలల్ అవివేకం – సమోమ్హం, విచక్షణ జాఞ్నం నశించడం, అవివేకం వలల్ సమ్ృతి భర్ంశం.
అకక్డనుంచి బుదిధ్ని పోగొటుట్కుని నాశనం/ అధోగతి పొందడం]

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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