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64 వ భాగం
దకష్ జాపతి – 13
దకష్యజఞ్ం పరిసమాపిత్
దకుష్డు బతికి లేచాడు కదా? మొదటోల్ శివుణిణ్ తూలనాడిన ఆ తల పోయింది. ఇపుప్డు అహంకారం లేని మనసులో భగవంతుడు కనిపించాడు.
తనకి ఉనన్ అహంకారం, అది తనకి కలగచేసిన అపకారం అనీన్ గురుత్ ఉనాన్యి. ఎదురుగా తనకి అహంకారం తగిగ్ంచిన వాడు నవువ్తునాన్డు
మనోహరంగా. అపుప్డేమౌతుంది? గొంతు గదగ్దమై నోటమమ్ట మాట రాదు కదా? ఇపుప్డు జరిగేది అదే.
వ. ఇటుల్ లేచి నిలిచి ముందఱ నునన్ శివునిం గనుంగొనిన మాతర్న శరతాక్లంబున నకలమ్షంబైన సరసుస్నుంబోలెఁ బూరవ్ రుదర్విదేవ్ష జనితంబు లైన
కలమ్షంబులం బాసి నిరమ్లుండై యభవుని నుతియింపం దొడంగి మృతిఁ బొందిన సతీ తనయం దలంచి యనురా గోతక్ంఠ బాషప్పూరిత లోచనుండును,
గదగ్దకంఠుండునునై పలుకం జాలక యెటట్కేలకు దుఃఖంబు సంసత్ంభించుకొని పేర్మాతిరేక విహవ్లుం డగుచు సరేవ్శవ్రుం డగు హరున కిటల్నియె. [4158]
ఇలా లేవగానే మొదటగా కనిపించిన శివుణిణ్ చూసి, శరతాక్లంలో కలమ్షంలేని సరసుస్లో నీటిలో లాగా, రుదుర్డిమీద దేవ్షం ఏమీ లేని
మనసుస్తో, నిరమ్లుడైన నీలకంఠుణిణ్ చూసూత్ సోత్తర్ం చేయబోయాడు కానీ కంఠం గదగ్దమై పోవడం చేత నోటమమ్ట మాట రాలేదు. కాసేపటికి దుఃఖం
అణుచుకుని భగవంతుడిమీద పేర్మతో ఇలా అనాన్డు. అంటే పూరిత్ అహంకారంతో ఉనన్ ఆ మనసూస్ ఆ ఆలోచనలూ పోయాయి. ఇపుప్డునన్ – కొతత్ జనమ్
వలల్ అహంకారం పోగానే భగవదనుగర్ం కలిగి, మనసులో పేర్మ కలిగింది. శారీరకంగా అసలు తల ఏమైందో వదిలేసి చూసేత్, దకుష్డి మనసు, ఆలోచనలూ
అనీన్ మారాయి. అహంకారం నాశనమైంది. అదే తల పోవడం అంటే.
క.

విను; నీ కపరాధుఁడ నగు
నను దండించు టది దండనము గాదు మది
నన్ను రకిష్ంచుటగా మన
మునఁ దలఁతును దేవ! యభవ! పురహర! రుదార్!
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రుదార్, నీకు అపరాధం చేసిన ననున్ శికిష్ంచడంలో ఉనన్ది శిక్ష కాదు. అది ననున్ రకిష్ంచడానికే అని అనుకుంటునాన్ను. నిజం చూసేత్ అసలు ఏమైంది
దకుష్డికి? అహంకారంతో ఉనన్ ఆతల పోయి, అణుకువగా ఉండే మరో తల వచిచ్ంది – అంటే మనసూ, ఆలోచనలూ పూరిత్గా మారాయి. ఎపుప్డైతే బలి
లాగా పాప పుణయ్ అహంకారాలు భగవంతుడికిచాచ్డో అపుప్డు, దకుష్డికి భగవంతుడి సాకాష్తాక్రం అయింది.
సీ.

అనఘాతమ్! తగ నీవు నబజ్నాభుండును;
బరికింపఁ బార్హమ్ణాభాసు లయిన
వారల యెడల నెవవ్లన నుపేకిష్ంప;
రఁట! దృఢవర్తచరుయ్ లైనవారి
యెడ నీకుపేక్ష యెకక్డిది? సరాగ్దిని;
నామాన్య సంపర్దాయపర్వరత్
నము నెఱింగించుట కమర విదాయ్తపో;
వర్త పరాయణులైన బార్హమ్ణులను

తే.

[4-160]

వరుసఁ బుటిట్ంచితివి; కాన వారి నెపుడుఁ
గేల దండంబుఁ బూని గోపాలకుండు
బలసి గోవుల రకిష్ంచు పగిది నీవు
నరసి రకిష్ంచుచుందు గదయయ్ రుదర్!

[4-160.1]

వేద సంపర్దాయాలు కలకాలం ఉండడానికి బర్హమ్వేతత్లు సృషిట్ంచబడాడ్రు. కపటమైన బర్హమ్వేతత్లని నువూవ్, విషుణ్వూ క్షమించరని తెలిసింది.
విదయ్, తపసుస్, వర్తం అనేవి బర్హమ్వేతత్ల ధరామ్లు. వాటిని రకిష్ంచించడానికి గోపాలుడు గోవులని రకిష్ంచినటూట్, వీళల్ని కాపాడుతూ ఉంటావు. ఇదంతా
ఎందుకు చెపుత్నాన్డంటే, తాను చేసిన తపుప్లు ఒపుప్కునన్ందుకూ, ఏ తలతో అయితే శివుణిణ్ నిందించాడో ఆ తల పోయి అహంకారం పోయినందుకూను.
వామనావతారంలో చూసాం బలి చకర్వరిత్ మూడు అడుగులనే పాప, పుణయ్, అహంకారాలు అరిప్ంచగానే ఏమైందో.
సీ.

తలపోయ నవిదిత తతత్వ్విజాఞ్నుండ;
నైన నాచేత సభాంతరమున
నతి దురుకత్య్ంబక క్షతుఁడ వయుయ్ను మతక్ృ;
తాపరాధము హృదయంబు నందుఁ
దలఁపక సుజన నిందాదోషమున నధో;
గతిఁ బొందుచునన్ దుషక్రుమ్ ననున్ఁ
గరుణఁ గాచిన నీకుఁ గడఁగి పర్తుయ్పకార;
మెఱిఁగి కావింప నే నెంతవాఁడ?

తే.

[4-161]

నుతచరితర్! భవతప్రానుగర్హాను
రూప కారయ్ంబుచేత నిరూఢమైన
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తుషిట్ నీ చితత్మందు నొందుదువు గాక;
కుష్దర్సంహార! కరుణాసముదర్! రుదర్!

[4-161.1]

సభామధయ్ంలో నేను పరుషవాకాయ్లు మాటాల్డినా, నేను చేసిన అపరాధం మనసులో ఉంచుకోక, బుధజనులని నిందిసూత్ అధోగతి పొందుతునన్
ననున్ కరుణతో ఉదధ్రించావు. నాకు ఇటువంటి మహోపకారం చేసిన కరుణాసముదుర్డవైన నీకు పర్తుయ్పకారం నేను ఏం చేయగలను? ఇలా ఇతరులని
ఉదధ్రించే కారాయ్లవలల్ కలిగే ఆనందం నువేవ్ పొందుదువు గాక. మొదటోల్ శపించిన దకుష్డే ఇపుప్డు శివుడికి వరం ఇసుత్నన్టూట్ అంటునాన్డు.
గురు శిషయ్ పరంపరలో ఇలా శిషుయ్లు అహంకారం కనబరచ్డం, దానిన్ సమయం చూసి గురువు పోగొటట్డం సాధారణంగా జరుగుతూ
ఉంటుంది. ఓ సారి ఆ అహంకారం పోగానే మనసులో కలిగే ఆనందం వలల్ గురువంటే ఎపప్టికీ తీరుచ్కోలేని పెదద్ ఋణం అని శిషుయ్లు చెపప్డం
గమనించవచుచ్. ఓ శిషుయ్ణిణ్ “నీకు ఆతమ్ దరశ్నం, గురుసేవ అనే రెండింటిలో ఒకదానిన్ కోరుకోమంటే ఏది కోరుకుంటావు?” అని అడిగారు. శిషుయ్డి
సమాధానం ఏమిటంటే, “గురుసేవ తకెక్డలో ఒకవైపు వేసి, ఈ విశవ్ంలో – ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం తో సహా – ఉనన్ మిగతావనీన్ రెండో వేపు వేసినా అసలు
ఆ తకెక్డ తూగదు.” ఇదే సరిగాగ్ దకుష్డు చెపుత్నన్ ‘మహోపకారం’ అనన్ది.
వ. అని యిటుల్ రుదర్క్షమాపణంబు గావించి పదమ్సంభవుచేత ననుజాఞ్తుండై దకుష్ం డుపాధాయ్య ఋతివ్గగ్ణ సమేతుం డగుచుఁ గర్తుకరమ్ంబు నిరవ్రిత్ంచు
సమయంబున, బార్హమ్ణజనంబులు యజఞ్ంబులు నిరివ్ఘన్ంబులై సాగుటకుఁ బర్మథాది వీర సంసరగ్ కృత దోష నివృతత్య్రథ్ంబుగా విషుణ్దేవతాకంబును
దిర్కపాలపురోడాశ దర్వయ్కంబును నైన కరమ్ంబుఁ గావింప నధవ్రుయ్కృతయ్ పర్విషుట్ం డగు భృగువు తోడం గూడి నిరమ్లాంతఃకరణుం డగుచు దకుష్ఁడు
దర్వయ్తాయ్గంబుఁ గావింపఁ బర్సనున్ండై సరేవ్శవ్రుండు.

[4-162]

ఇపప్టికి దకుష్డికి అహంకారం పోయి సరిగాగ్ యజఞ్ం చేయాలనే ఆలోచన వచిచ్ంది కదా? అలాంటి నిరమ్లమైన మనసుతో ఋతివ్కుక్లని
ముందుంచుకుని, నిరివ్ఘన్ంగా యజఞ్ం పూరిత్ చేసాడు. ఓ సారి మనసు నిరమ్లం అయితే భగదనుగర్ం ఒకక్ క్షణం కదా? ఎవరికీ యజఞ్ం? సరేవ్శవ్రుడైన
నారాయణుడికి. అలా యజఞ్ం పూరత్యేయ్సరికి – అంటే అహంకారం పూరిత్గా పోగానే – భగవంతుడు పర్సనున్డయాయ్డు.
ఇటువంటి కధలోల్ మనం గమనించవలిస్నదేమిటంటే, యజఞ్ం అనేది మన మనసులోల్ జరిగే నిరంతర మధనం. మంచి జరిగితే దేవుణిణ్
మెచుచ్కోవడం, లేకపోతే అసలు దేవుడే లేడనడం, ఆయనిన్ నిందించడం ఇదంతా ఓ కర్మం. ఈ కర్మంలో ఒకోక్సారి అహంకారం వలల్ కళుళ్ కనపడక
రకరకాలగా మిగతా వాళళ్ని నిందించడం, అవనీన్ జరిగాక ఏదో పెదద్ ఉపదర్వం వచిచ్ – రోగం వలోల్, ఉనన్ ఆసుత్లూ అవీ పోవడం వలోల్, మరొకటో –
అహంకారం మీద సమెమ్ట దెబబ్ తగలవలిస్న చోట తగులుత్ంది. దానితో మనసుకో శిక్ష పడి ఎలా సరిగాగ్ ఆలోచించవచోచ్, కూడదో తెలిసి వసుత్ంది. ఇదే
యజఞ్ం అంటే. ఓ సారి మనసు నిరమ్లం అయాయ్క, గురువు రూపంలో భగవంతుడు చేసిన రక్ష, సహాయం గురుత్ వచిచ్ ‘నేను కాదు నువేవ్,” అనే సిథ్తికి
చేరాక కలిగేదేమిటి? కృతజఞ్త, ఎపప్టికీ తీరుచ్కోలేని గురు ఋణం, ఆనందం, అదే సమాధి సిథ్తి, యజఞ్ం పూరిత్ అవడం, భగవదద్రశ్నం కావడం. ఇదే
దకుష్డికి జరిగినది. ఈ కధలో తల పోవడం, మరో తల తగిలించడం అనేవి శారీరకంగా జరిగినవి కాక మనసులో జగిరిన మారుప్లని అరధ్ం చేసుకుంటే
చాలు.
సీ.

మానిత శాయ్మాయమాన శరీర దీ;
ధితులు నలిద్కుక్ల దీటుకొనఁగఁ
గాంచన మేఖలా కాంతులతోడఁ గౌ;
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శేయ చేలదుయ్తుల చెలిమి చేయ
లకీష్సమాయుకత్ లలిత వక్షంబున;
వైజయంతీ పర్భల వనెన్చూప
హాటకరతన్ కిరీట కోటిపర్భల;
బాలారక్ రుచులతో మేలమాడ
తే.

[4-163]

లలితనీలాభర్రుచిఁ గుంతలములు దనరఁ
బర్విమలాతీమ్య దేహజపర్భ సరోజ
భవ భవామర ముఖుయ్ల పర్భలు మాప
నఖిలలోకైక గురుఁడు నారాయణుండు.

[4-163.1]

యజఞ్ం పూరిత్ అయింది కదా? ఇపుప్డు తనకి కలిగిన ఆతామ్నుభవంలో కనిపించిన భగవంతుడెలా ఉనాన్డు? నలల్ని మేని కాంతులు నాలుగు
దికుక్లోల్ వాయ్పిసూత్, బంగారు మొలతార్డు కాంతులతో పటుట్బటట్ల కాంతులు కలిసిపోగా, లకిష్కి కాపురమైన వక్షఃసథ్లంపై వైజయంతీమాలతో , రతాన్లు
పొదిగిన బంగారు కిరీటంతో సమసత్ లోకాలకు గురువైన నారాయణుడు సాకాష్తక్రించాడు.
భాగవతం మొతత్ంలో పోతన ఎనిన్సారుల్ మహా విషుణ్వుని వరిణ్ంచినా ఒకే రకమైన పదాలు గమనించవచుచ్. అందులో ముఖయ్ంగా
చెపుప్కోవాలిస్నవి తలనుంచి పాదాలదాకా వరణ్న, ఒకోక్సారి పాదాలనుంచి తలదాకా వరణ్న. కానీ భాష మాతర్ం దాదాపు ఒకే రకంగా ఉండడం
చూడవచుచ్.
చ.

సలలిత శంఖ చకర్ జలజాత గదా శర చాప ఖడగ్ ని
రమ్ల రుచులున సువరణ్ రుచిమనమ్ణి కంకణ ముదిర్కా పర్భా
వళులును దేజరిలుల్ భుజవరగ్ మనరగ్ళ కాంతియుకత్మై
విలసిత కరిణ్కార పృథివీరుహముం బురుడింపఁ బిటుట్గన.

[4-164]

వచిచ్నవాడు – పోతన దృషిట్లో ఎపుప్డూ కూడా - కిరీట, మకరకుండల కేయూర హార కటక కంకణ, కౌసుథ్భ, మణిమేఖలాంబర వనమాలికా
విరాజితుడు. శంఖ చకర్, పదమ్, గద, శర, చాప, ఖడాగ్లని ధరించిన భుజవరగ్ం అనరగ్ళ కాంతి యుకత్మై ఉంది. ఇలా కనిపించిన విషుణ్వు పైనుంచి
కిందవరకూ పుషిప్ంచిన కొండగోగు వృక్షంలాగా (కరిణ్కార పృథివీ రుహము) ఉనాన్డు.
క.

సరసోదార సమంచిత
దరహాస విలోకనములఁ దగ లోకములం
బరితోషము నొందించుచుఁ
బరమోతస్వ మొపప్ విశవ్బంధుం డగుచున.
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మనసూ, అహంకారం ఓ సారి పోగానే కనిపించేది ఏమిటి? సరసమైన ఔదారయ్ంతో, చిరునవువ్తో లోకాలనిన్ంటికీ సంతోషం కలిగించే
విశవ్బంధువైన నారాయణుడు.
చ.

మఱియును రాజహంస రుచిమదర్భ్మణీకృత తాలవృంత చా
మరములు వీవఁగా దివిజమానిను లచచ్సుధామరీచి వి
సుఫ్రణ సితాతపతర్ రుచిపుంజము దికుక్లఁ బికక్టిలల్ఁగాఁ
గరివరదుండు వచెచ్ సుభగసుత్తి వరణ్ సుపరణ్యానుఁడై.

[4-166-]

అలా గరుడారూఢుడై (సుపరణ్యానుడై) వచాచ్డు కరివరదుడు (గజేందర్మోక్షం కధ మరోసారి గురుత్ చేసుత్నాన్డు పోతన), పునన్మి నాటి వెనెన్లు
దికుక్లు పికక్టిలేల్టటూట్ వాయ్పిసూత్ండగా, దేవతా సతరీలు వింజామరలు వీసూత్ండగా.
గజేందర్మోక్షం గురించి వాయ్సంలో చూసాం. ఎపుప్డైతే మనలో ‘ఎవవ్నిచే జనించు జగమెవవ్నిలోపలనుండు లీనమై…” అనే పరిసిథ్తి వసేత్
ఏమౌతుందో. అంటే ఎంతటి పర్జాపతి అయినా గురుత్ంచుకోవాలిస్నది – తాను కాదు చేసేది. చేసేదీ, చేయించేదీ అనీన్ ఆ భగవంతుడే. ఓ సారి ఆ సిథ్తి
చేరుకోగానే “సిరికింజెపప్డు శంఖ చకర్యుగమున చేదోయి సంధింపడే పరివారముమ్ను …” అంటూ ఆయన పరుగుతో వసాత్డు. అలా ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం
కలగాగ్నే మనసులో కలిగే అపరిమితమైన సంతోషమే ఈ దికుక్లు పికక్టిలేల్ పునన్మినాటి వెనెన్లలూ, సరసోదార సముంచిత దరహాసమూను.
చ.

ఘనరుచి నటుల్ వచిచ్న వికారవిదూరు ముకుందుఁ జూచి బో
రన నరవిందనందన పురందర చందర్కళాధ రామృతా
శనముఖు లరిథ్ లేచి యతి సంభర్మ మొపప్ నమో నమో దయా
వననిధయే యటంచు ననివారణ మొర్కిక్రి భకిత్యుకుత్లై.

[4.167]

అలా గొపప్ కాంతితోవచిచ్న వికారవిదూరుడైన (వికారాలు దరిచేరనివాడు) ముకుందుని, చూసి, బర్హమ్ (అరవింద నందుడు, పదమ్ంలో
పుటిట్నవాడు), పురందరుడు (ఇందుర్డు), చందర్కళాధరుడు (పరమేశవ్రుడు), అమృతాశనముఖులు (అమృతం తినేవారు, దేవతలు) సంభర్మంతో లేచి ఓ
కృపాసముదుర్డా అంటూ (దయావననిధయే యటంచు) నమసాక్రం చేసారు భకిత్తో.
వచేచ్ వాయ్సం లో మహా విషుణ్వు దకుష్డితో తిర్మూరుత్ల గురించి ఏం చెపుతాడో చూదాద్ం.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS
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