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58 వ భాగం
దకష్ జాపతి – 7
సతీదే తాయ్గం
కిర్తం వాయ్సంలో శివుడి గురించి చెపూత్ ఆయన శమ్శాన వాసి అనీ, లయకారుడనీ, నువేవ్మో గొపప్వాడిననీ అనుకోకు అని చెపిప్ంది కదా సతీదేవి
తండిర్తో? ఈ సందరభ్ంలో శివుణిణ్ లయకారుడిగా చెపూత్ అమమ్వారు ఎంత పతివర్తో సుత్తించడం శంకర భగవతాప్దులు సౌందరయ్లహరి శోల్కంలో
చూడవచుచ్.
విరించిః పంచతవ్ం పర్జతి, హరి రాపోన్తి విరతిం
వినాశం కీనాశో భజతి, ధనదో యాతి నిధనం
వితందీర్ మాహేందీర్ వితతిరపి సమీమ్లితదృశా
మహాసంహారేసిమ్న విహరతి సతి తవ్తప్తిరసౌ

[సౌందరయ్లహరి. 26]

అమామ్, భైరవీ, మహాపర్ళయం సంభవించినపుప్డు బర్హమ్ పంచతవ్ం పొందుతునాన్డు. శీర్హరి విశార్ంతి తీసుకుంటునాన్డు. యముడు
నాశనమౌతునాన్డు. కుబేరుడి ధనం అంతా పోయి కాలధరమ్ం చెందుతునాన్డు. ఇందార్ది దేవతలందరూ కనున్మూసుత్నాన్రు. కానీ నీ భరత్ సదాశివుడు
విశృంఖలుడై సేవ్ఛఛ్గా విహరిసుత్నాన్డు.
ఇదే విషయం వామనావతారం మొదటోల్ చదువుకునాన్ం. శుక మహరిష్ వామనావతారం మొదలుపెడుతూ, “యోగీశరూపుడై ..” అంటూ వేరు
వేరు కాలాలోల్ శీర్హరి ఎవరెనెవరిని ఎకక్డ ఎలా నియమిసాత్డో, అవనీన్ కూడా తానే అయినటూట్ చెపిప్ చివరికి అంటాడు ‘విషుణ్డవయ్యుండు విమల చరిత’
ఆంటూ. అంటే ఏ దేవతకైనా సరే కాల పరిమితి అనేది ఉంది కానీ పరమేశవ్రుడికి అటువంటి పరిమితులు లేవు. అందుకే ఆయన ఆదయ్ంతాలు లేని
భగవంతుడు. అదే పోతన చెపిప్నది - జనమ్మరణాది నివరత్కుండగు నభవునకి, పర్వృతిత్ నివృతిత్ కరమ్లు లేని పరబర్హమ్ సవ్రూపుడికి – ఇవేమీ లేవు.
అటువంటివాడినా అలా శపించి అవమానించడం?
ఉ.

నీలగళాపరాధి యగు నీకుఁ దనూభవ నౌట చాలదా?
చాలుఁ గుమరత్య్! నీదు తనుజాత ననన మది సిగుగ్ పుటెట్డి
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నేన్ల ధరన మహాతుమ్లకు నెగొగ్నరించెడి వారి జనమ్ముల
గాలుపనే? తలంప జనకా! కుటిలాతమ్క! యెనిన్ చూడఁగన.

[4-94]

లోక కలాయ్ణం కోసం ఎవరూ నివారించలేని హాలాహలానిన్ తాగి నీలకంఠుడయాయ్డు కదా శివుడు? ఆ శివుణిణ్ నిందించిన నీకు కూతురైన్ పుటట్డం
చాలదా? ఆ మాట తలుచుకుంటూంటేనే సిగుగ్ వేసోత్ంది. ఎంచి చూసేత్, మహాతుమ్లకి అపకారం (ఎగుగ్) చేసే అటువంటి నీలాంటి వారి జనమ్లెందుకు
కాలచ్డానికా?
చ.

వర వృషకేతనుండు భగవంతుఁడు నైన హరుండు ననున్ నా
దరపరిహాస వాకయ్ముల దక్షతనూభవ యంచుఁ బిలవ్ నేఁ
బురపురఁ బొకుక్చున ముదముఁ బొందక నరమ్వచఃసిమ్తంబులం
దొఱఁగుదు; నీ తనూజ నను దుఃఖముకంటెను జచుచ్ టొపప్గున.

[4-95]

[ఇంత జరిగాక ఇపుప్డు కనక తిరిగి కైలాసానికి వెళేత్] హాసంతోనో, పరిహాసంతోనో శివుడు ననున్ ‘దక్ష తనయా’ అని పిలిసేత్, ఇకక్డ ఈ రోజు
జరిగిన అవమానం గురొత్చిచ్ అలా పిలిపించుకునన్ందుకు ఆనందం లేక, తొలగిపోవాలి. అలా అనిపించుకోవడం కంటే చావడం నయం.
తనకి జరిగిన అవమానం ఇంతవరకూ వచిచ్ంది కనక శివుడెంతటి వాడో సభా ముఖంగా అందరికీ తెలిసేలా దకుష్డితో చెపిప్, సతీదేవి శరీరం
తాయ్గం చేయడానికి నిశచ్యించుకుంది. అదే జరుగుతోందిపుప్డు. ఇంత జరిగినా ఒకక్రు కూడా అడుడ్కుని వదుద్ అని కానీ, అభయ్ంతరం చెపప్డం కానీ
చేయలేదు. అంటే “యతర్ నారయ్సుత్ పూజయ్ంతే రమంతే తతర్ దేవతా…” అనేది దక్ష యజఞ్ంలో జరగలేదు ఎంతమంది బర్హమ్ వేతత్లు అకక్డునాన్డనేది
లెకక్పెటుట్కుని చూసినా. దానివలేల్ చివరకి మొతత్ం సరవ్ నాశనం కాబోతోంది. ఆ సరవ్నాశనానికి బీజం సతీదేవి దేహ తాయ్గం చేయడం.
వ. అని యిటుల్ యజఞ్సభా మధయ్ంబునం బర్తికూలుండగు దకుష్ నుదేద్శించి పలికి కామకోర్ధాది శతుర్విఘాతిని యగు సతీదేవి యుదఙుమ్ఖి యయి జలంబుల
నాచమనంబు చేసి శుచియై మౌనంబు ధరియించి జితాసనయై భూమియం దాసీన యగుచు యోగమారగ్ంబునం జేసి శరీరతాయ్గంబు చేయం దలంచి.
[4-96]
అలా అనాన్క దకుష్డికి వయ్తిరేకీ, కామ కోర్ధాలు అనే అంతః శతృవులని నాశనం చేసే సతీదేవి తూరుప్ దికుక్గా తిగి ఆచమనం చేసి మౌనంగా
నేలమీద కూరుచ్ని యోగ మారగ్ం దావ్రా శరీరతాయ్గం చేయడానికి పూనుకుంది. అయితే ఇంత చెపిప్నా దకుష్డి నోట ఒకక్మాట లేదు; అంటే ఆయనకునన్
కోర్ధం అరధ్ం చేసుకోవాలిస్ందే.
సీ.

వరుసఁ బార్ణాపాన వాయునిరోధంబు;
గావించి వాని నేకముగ నాభి
తలమునఁ గూరిచ్ యంతట నుదానము దాఁక;
నెగయించి బుదిధ్తో హృదయపదమ్
మున నిలిప్ వాని మెలల్న కంఠమారగ్ము;
నను మఱి భూర్మధయ్మున వసింపఁ
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జేసి శివాంఘిర్ రాజీవ చింతనముచే;
నాథునిఁ దకక్ ననయ్ంబుఁ జూడ
తే.

[4-97]

కమమ్హాతుమ్ని యంక పీఠముమ్నందు
నాదరంబున నుండు దేహంబు దకుష్
వలని దోషంబునను విడువంగఁ దలఁచి
తాలెచ్ఁ దనువున ననిలాగిన్ ధారణములు.

[4-97.1]

వ. ఇటుల్ ధరియించి గతకలమ్షంబైన దేహంబు గల సతీదేవి నిజయోగ సమాధి జనితం బయిన వహిన్చేఁ దతక్ష్ణంబ దగధ్ యయెయ్; అంత.
[4-98]
పార్ణ అపానాలనబడే వాయువులను నిరోధించి, వాటిని ఉదానసాథ్నం వరకూ, అకక్డనుండి హృదయ పదమ్ంలోనూ నిలిపి, మెలల్గా కంఠ
మారగ్ంలోంచి భూర్మధయ్ భాగానికి చేరిచ్, మనసుస్లో శివుని పాదాలని ధాయ్నిసూత్ అతనిన్ తపప్ మరొకటేదీ తలచక తన దేహానిన్ విడిచిపెటాట్లని
నిరణ్యించుకొని, యోగాగిన్ని రగులొక్లిప్ంది. అలా దకుష్డి వలల్ కలిగిన కలమ్షం అయిన దేహానిన్ నిజ యోగ సమాధిలో జనించే అగిన్తో చేరిచ్ ఒకక్
క్షణంలో దగధ్మైంది.
క.

అది గనుఁగొని "హాహా"ధవ్ని
వొదలఁగ నిటల్నిరి మానవులుఁ దిర్దశులు "నీ
మదిరాకిష్ యకట దేహము
వదలెఁ గదా! దకుష్తోడి వైరము కతనన.”

[4-99]

ఇదంతా చూసుత్నన్ మానవులు, దేవతలూ (తిర్దశులు) అనాన్రు.అయోయ్ ఈ సతీదేవి దకుష్డి మీద వైరంతో తన దేహానిన్ విడిచింది కదా అని
హాహారవాలు చేసారు.
సీ.

"సకల చరాచర జనకుఁ డై నటిట్ యీ;
దకుష్ండు దన కూరిమ్ తనయ మాన
వతి పూజనీయ యీ సతి దనచే నవ;
మానంబు నొంది సమక్ష మందుఁ
గాయంబు దొఱఁగంగఁ గనుఁగొను చునన్వాఁ;
డిటిట్ దురాతుమ్ఁ డెందేనిఁ గలఁడె?
యనుచుఁ జితత్ంబుల నాశచ్రయ్ములఁ బొంది, ;
రదియునుఁ గాక యి టల్నిరి యిటిట్

తే.
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యీతఁ డనయంబుఁ దా నపఖాయ్తిఁ బొందు
నిందఁబడి మీఁద దురగ్తిఁ జెందుగాక!"
యనుచు జనములు పలుకు నయయ్వసరమున.

[4-101.1]

సకల చరాచరాలకీ జనకుడైనపప్టికీ (పర్జాపతి కదా?) దకుష్డు తనచేత అవమానం పొందిన సతి ఇలా అగిన్లో దగధ్మవడం చూసూత్నే ఉనాన్డు
కానీ ఏమీ చేయలేదు. ఇంతటి దురాతుమ్డు ఎకక్డైనా ఉంటాడా? ఇటువంటివాడు పేరుకి మాతర్ం బర్హమ్ బంధువని చెపప్వచుచ్. శీఘర్ంగా ఇతను అపఖాయ్తి
పొంది తీరుతాడు.
క.

దేహము విడిచిన సతిఁ గని
బాహాబల మొపప్ రుదర్పారష్దులును ద
దోర్ద్హిం దుర్ంచుటకై యు
తాస్హంబున లేచి రసిగదాపాణులునై.

[4-102]

అయితే అకక్డే ఉనన్ పర్మధగణాలు సతి దేహం విడవడం చూసి రుదర్ దోర్హి అయిన దకుష్ణిణ్ చంపడానికి కతుత్లూ (అసి) గదలు తీసుకుని
యుదాధ్నికి లేచారు.
క.

ఆ రవ మపు డీకిష్ంచి మ
హారోషముతోడ భృగుమహాముని కర్తు సం
హారక మారక మగు ' నభి
చారకహోమం ' బొనరెచ్ సరభసవృతిత్న.

[4-103]

మొదటోల్ చెపిప్నటూట్, సదసుయ్ల తపుప్ ఇందులో లేదు. ఇదంతా దకుష్డికీ రుదుర్డికీ ఉనన్ గొడవ అనుకుంటే. ఈ గొడవవలల్ వీళల్ందరూ పర్యాగలో
యజాఞ్లు, గంగలో సాన్నాలు చేసి పాపాలు పోగొటుట్కునాన్రని చదివాం కదా? మరో సారి ఇలా జరకుక్ండా ఉండడానికాక్బోలు, భృగు మహరిష్ ‘అభిచార
హోమం’ అనేది చేసి యజాఞ్నిన్ నాశనం చేయబోయేవాళళ్మీదకి వదలడానికి సిదధ్మయేయ్డు.
వ. ఇటుల్ దకిష్ణాగిన్ యందు వేలిచ్న నందుఁ దపం బొనరిచ్ సోమలోకంబున నుండు సహసర్ సంఖయ్లు గల 'ఋభు' నామధేయు లైన దేవత లుదయించి
బర్హమ్తేజంబునం జేసి దివయ్ విమానులై యులుమ్కంబులు సాధనంబులుగా ధరియించి రుదర్పారష్దులయిన 'పర్మథ' 'గుహయ్క' గణంబులఁ బాఱందోలిన
వారును బరాజితులైరి; తదనంతరంబ నారదు వలన నభవుండు దండిర్చే నసతక్ృతురా లగుటం జేసి భవాని పంచతవ్ంబునొందుటయుం
'బర్మథగణంబులు' 'ఋభునామక దేవతల' చేఁ బరాజితు లగుటయు విని.

[4.104]

అలా చేసిన హోమం వలల్, సోమలోకంలో ఉండే ఋభులనే దేవతలు బర్హమ్ తేజసుస్తో మండుతునన్ కొరివిలతో (యులుమ్కంబులు) వచిచ్ ఈ
పర్మధ గణాలని ఆటకాయించారు. అకక్డితో వాళుళ్ ఓడిపోయి యజఞ్శాలలోంచి వెళిళ్పోయారు. నారదుడి వలల్ ఈ కధంతా – సతీదేవి తండిర్చేత
అవమానింపబడడం శరీరతాయ్గం (పంచతవ్ం పొందడం), పర్మధ గణాలు ఋభులనే దేవతల వలల్ పరాజితులవడం - వినాన్డు శివుడు.
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తాండవం చేసూత్ అదుభ్తమైన పదాయ్లలో అసలు సిసలు వీర రసం కురిపించడం చూసాత్ం.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsY

2018

