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62 వ భాగం
దకష్ జాపతి – 11
ను హం
దేవతలు దక్ష యజఞ్వినాశనం తరావ్త బర్హమ్ దగిగ్రకి వెళిళ్ మొర పెటుట్కుంటే తపుప్ అందరిదీ కనక వెళిళ్ శివుణేణ్ అడుగుదాం ఏం చేయాలో అని చెపాప్డనీ,
వాళల్ని వెంటబెటుట్కుని వెండికొండ దగిగ్రకి వెళాళ్డనీ చూసాం కిర్తం వాయ్సంలో. ఇపుప్డలా కైలాసం లోకి వెళేళ్సరికి,
సీ.

ఉజజ్వ్లంబయి శతయోజనంబుల పొడ;
వొగిఁ బంచసపత్తి యోజనముల
పఱపును గలిగ్ యే పటుట్నఁ దఱుగని;
నీడ శోభిలల్ నిరీణ్త మగుచుఁ
బరణ్శాఖా సమాకీరణ్మై మాణికయ్;
ములఁ బోలఁగల ఫలములఁ దనరిచ్
కమనీయ సిదధ్యోగకిర్యామయ మయి;
యనఘ ముముకుష్ జనాశర్యంబు

తే.

[4-136]

భూరిసంసార తాప నివారకంబు
నగుచుఁ దరురాజ మనఁగఁ బెంపగగ్లించి
భకత్జనులకు నిచచ్లుఁ బర్మద మెసఁగ
వలయు సంపద లందు నావటము వటము.

[4-136-.1]

వంద యోజనాల పొడవూ డబైభ్ ఐదు యోజనాల వెడలూప్ అయిన మరిర్ చెటుట్ని చూసారు. ఆ చెటుట్ సంసారం అనే మాహా పాపాలని హరించేది
(భూరి సంసార తాప నివారకంబు), ముముకుష్వులకి ఆశర్యమైనటువంటిది. ఇటువంటి వృక్షం కిందనే బుదుధ్డు జాఞ్నజోయ్తి సంపాదించాడని అంటారు.
పంచసపత్తి = డబైభ్ అయిదు. వెడలుప్ అనేదానికి పోతన వాడిన పదం – పఱపు. ఇటువంటి పదాలు చదివిన ఎంతటి తెలుగు పండితుడైనా పోతన
భాగవతం పూరిత్ చేసాక తనకి అసలు తెలుగు సరిగాగ్ రాదనే నిజం ఒపుప్కోక తపప్దేమో. అలాగే, కవి సామార్ట విశవ్నాధ సతయ్నాన్రాయణ గారి
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రామాయణ కలప్వృక్షం చూసి ఏదైనా అరధ్ం కాక ‘ఇదో షాషాణం’ అని ఎవరేనా అంటే, ‘పోయి మరోసారి తెలుగు నేరుచ్కోండి, నా కావాయ్నికి వంకలు
పెటట్డం మాని” అనేవారుట. నిజమే కదా?
సీ.

ఇదధ్ సనందాది సిదధ్ సంసేవితు;
శాంతవిగర్హుని వాతస్లయ్గుణునిఁ
గమనీయ లోకమంగళదాయకుని శివు;
విశవ్బంధుని జగదివ్నుత యశుని
గుహయ్క సాధయ్ రకోష్ యక్షనాథ కు;
బేర సేవితుని దురావ్రబలుని
నుదిత విదాయ్తపోయోగ యుకుత్ని బాల;
చందర్భూషణుని మునీందర్నుతునిఁ

తే.

[4-138]

దాపసాభీషట్కరు భసమ్దండలింగ
ఘనజటాజిన ధరుని భకత్పర్సనున్
వితత సంధాయ్భర్రుచి విడంబిత వినూతన్
రకత్వరుణ్ సనాతను బర్హమ్మయుని.

[4-138.1]

అలా బర్హామ్ది దేవతలకి మరిర్ చెటుట్కింద ఉనన్ శివుడు కనిపించాడు. ఈ పదయ్ంలో పోతన మనసులో ఉనన్ శివభకుత్డు వీరవిహారం చేయడం
కనిపిసుత్ంది చూడండి శివుడెటువంటివాడో చెపుత్నన్పుప్డు – శాంతవిగర్హుడు, వాతస్లయ్గుణుడు, లోకమంగళదాయకుడు, విశవ్బంధువు, జగదివ్నుతుడు,
దురావ్రబలుడు (వారింప శకయ్ం కాని బలం కలవాడు), ఉదితవిదాయ్తపోగయుకుత్డు (ఉదభ్వించిన విదయ్లు, తపసుస్, యోగముతో కూడినవాడు),
బాలచందర్భూషణుడు, మునీందర్నుతుడు (ముని శేర్షుట్లతో నుతింతబడినవాడు) తాపసాభీషట్కరుడు (తపసస్ంపనున్ల కోరికలు తీరుచ్వాడు),
భసమ్దండలింగఘనజటాజినధరుడు (భసమ్ము, దండము, లింగము, గొపప్జటలు, అజిన-లేడి చరమ్ము ధరించినవాడు), భకత్పర్సనున్డు, వితత
సంధాయ్భర్రుచి విడంబిత వినూతన్ రకత్వరుణ్డు (వితత - విసాత్ ర మైన, సంధాయ్కాల, అభర్ - మేఘానిన్ పోలిన, వినూతన్ – పర్శసత్ మై న, రకత్ – ఎరర్ని
రంగువాడు(, శివుడు , సనాతనుడు (శాశవ్తుడు, శివుడు), బర్హమ్మయుడు. ఈ సీసంలోనూ ఎతుత్గీతి లోనూ పోతన వాడిన సమాసాలు మరోసారి
గమనించండి. నాకూక్డా తెలుగు వచుచ్ అనుకునేవాళల్కి ఇదో కనువిపుప్ అయి తీరుతుంది.
ఇనిన్ సమాసాలు వాడి అసలు శివుడు ఇటువంటి వాడు అని చెపప్డం దేనికి? ఎందుకంటే ‘శివ’ అంటే మంగళకరుడు అని చెపప్డానికీ, అసలు
శివుడంటేనే కోపం రానివాడని చెపప్డానికీను. మరి వీరభదుర్ణిణ్ సృషిట్ంచి దకుష్ణిణ్ నాశనం చేయమనాన్డుగా కోపంతో? దాని గురించి ఆలోచిసేత్ తెలిసేది
ఏమిటంటే, మొదట దకుష్డికి కోపం శివుడిమీద, పోనీ అని ఊరుకుంటే గరవ్ంతో పరమేశవ్రుడికే శాపం పెటాట్డు. ఆ తరావ్త కూతురు ఇంటికొసేత్
అవమానించాడు. సతీదేవి దేహ తాయ్గం చేసుత్ంటే తనకేం పటట్నటూట్ ఊరుకునాన్డు. ఇనిన్ చేసాక మరి తాను చేసిన పాపాలకి శిక్ష అనుభవించడం సరైన
పదధ్తి. వీటనిన్టికి శివుడు సాకిష్ మాతర్మే. అంటే తనలో ఉనన్ కోపమే దకుష్ణిణ్ నాశనం చేసింది ఎందుకంటే మనిషిలో భగవంతుడునాన్డు, నేను ఆయనిన్
తెలుసుకోవాలి అనే అనేవ్షణ – ముముక్షతవ్ం ఎలా వసుత్ంది? తనలోనే ఉనన్ భగవంతుణిణ్ తెలుసుకోవాలనే జిజాఞ్స వలల్. శివుడు దకుష్డినుంచి వేరుగా
లేడు. ఆయనలోనే ఉనాన్డు అయితే అది తెలుసుకోలేదు కనక ఆయన కోపం ఆయన శరీరం మీదే పడింది. ఇపప్టి రోజులోల్లాగానే – అంటే కోపం
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అణుచుకోలేకపోతే అది పెరిగి హృదోర్గమో, పక్షవాతమో రావడం మనం చూసూత్నే ఉనాన్ం కదా? దకుష్డిలో ఉనన్ ఈ మనఃసాస్కిష్ శివుడే. అందువలల్ మనం
చేసిన పాపాలకి భగవంతుడు సాకిష్ మాతర్మే.
సీ.

అంచిత వామపాదాంభోరుహము దకిష్;
ణోరుతలంబున నొయయ్ నునిచి
సవయ్జానువుమీఁద భవయ్బాహువు సాఁచి;
వలపలి ముంజేత సలలితాక్ష
మాలిక ధరియించి మహనీయ తరక్ము;
దార్యుకుత్ఁ డగుచుఁ జితత్ంబులోన
నవయ్యం బయిన బర్హామ్నందకలిత స;
మాధి నిషుఠ్ఁడు వీతమతస్రుండు

తే.

[4-140]

యోగపటాట్భిరాముఁడై యుచిత వృతిత్
రోషసంగతిఁ బాసి కూరుచ్నన్ జముని
యనువునను దరభ్రచిత బుర్సాయ్సనమున
నునన్ మునిముఖుయ్ నంచిత యోగనిరతు.

[4-140.1]

సరే, ఇపుప్డు కైలాసంలో బర్హామ్ది దేవతలకి కనిపించిన శివుడు ఎలా ఉనాన్డు? పదామ్సనంలో కూరుచ్ని, యోగ ముదర్లో ఎడమమోకాలిపై
శుభాలనిచేచ్ చేయి సాచి (సవయ్ జానువు మీద భవయ్బాహువు సాచి), చేతిలో జపమాలతో సమాధి నిషట్లో మాతస్రయ్ం అనేది లేకుండా, యోగపటట్ంతో
ఒపుప్తూ ఉనాన్డు.
ఈ ఎతుత్గీతి పదయ్ంలో ‘యోగపటాట్భిరాముడై’ అనన్ది గమనించారా? ఆ రోజులోల్ ఉనన్ శివ విషుణ్ తారతమాయ్ల వలల్ కలహాలు రాకుండా ఉండడం
కోసం, “శివాయ విషుణ్రూపాయ, శివరూపాయ విషణ్వే’ అనేది చెపప్డానికా అనన్టూట్, భాగవతం రాసూత్ తనలో శివభకుత్డు శివుణిణ్ ఇంత కీరిత్సుత్నాన్డేమిటా
అనే ఆలోచన, సందేహం చదివేవాళళ్కి రాకుండా ఉండడానికీ, అనిన్ంటికనాన్ మించి తనని భాగవతం తెనిగించమనన్ రామభదుర్ణిణ్ అనుక్షణం
మరిచిపోకుండా ఉండడానికీ అనన్టూట్ ఇది రాసినటుట్ కనిపిసుత్ంది.
క.

అలఘుని నభవుని యోగీం
దుర్లు వినుచుండంగ నారదునితోఁ బిర్య భా
షలు జరుపుచునన్ రుదుర్ని
సలలిత పనన్గ విభూషు సజజ్నపోషున.

క.

[4-141]

కని లోకపాలురును ముని
జనులును సదభ్కిత్ నతని చరణంబులకున
వినతు లయి, రపుప్ డబాజ్
సనుఁ గని యయయ్భవుఁ డధిక సంభర్మ మొపప్న.
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ఇలా వచిచ్న బర్హామ్ది దేవతలని చూసి, అపప్టివరకూ నారదుడితో మాటాల్డుతునన్ రుదుర్డు సంభర్మంగా చూసాడు – ఇలా అందరూ
వచాచ్రేమిటా అనుకుని కాబోలు. మరోసారి పోతనలో శివభకుత్డి భాష చూడండి – శివుడు సలలిత పనన్గ విభూషుడు, సజజ్నపోషుడు.
క.

అనఘ! మహాతుమ్ం డగు వా
మనుఁ డా కశయ్పునకొగి నమసాక్రము చే
సినగతి నజునకు నభివం
దన మొగిఁ గావించె హరుఁడు దదద్యుఁ బీర్తిన.

[4-143]

వెంఠనే వచిచ్న బర్హమ్కి శివుడు నమసాక్రం చేసాడు. ఎటువంటి నమసాక్రం? వామనుడు పుటిట్నపుప్డు ఉపనయన సమయంలో తండిర్
కశయ్పుడికి చేసిన నమసాక్రంలా ఉందిట ఆ నమసాక్రం. అంటే అతివినయంగా తండిర్ కి నమసాక్రం చేసాడు. ఈ విషయంలో మరో సారి శివుడి గురించి
పోతన చెపేప్దేమిటంటే, శివుడు పర్తీ క్షణంలోనూ కోపంతో మండిపోయేవాడు కాదు. యోగీశవ్రుడైన విదాయ్ వినయసస్ంపనున్డు.
తే.

అంత రుదార్నువరుత్ లైనటిట్ సిదధ్
గణ మహరిష్ జనంబులు గని పయోజ
గరుభ్నకు మొర్కిక్; రంత నా కమలభవుఁడు
శరువ్ఁ గని పలెక్ మందహాసంబుతోడ.

[4-144]

శివుడిలా నమసాక్రం చేయగానే, రుదుర్ గణాలు కూడా బర్హమ్కి (పయోజగరుభ్డు – పదమ్ంలో పుటిట్నవాడు) నమసాక్రం పెటాట్రు. అపుప్డు
బర్హమ్ చెపుత్నాన్డు శివుడితో
తే.

జగములకు నెలల్ యోనిబీజంబు లైన
శకిత్ శివకారణుండవై జగతి నిరివ్
కార బర్హమ్ంబ వగు నినున్ఁ గడఁగి విశవ్
నాథుఁ గా నెఱిఁగెద నా మనమున నభవ!
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జగాలకనిన్ంటికీ ఉతప్తిత్ సాథ్నం నువువ్, శివ, శకిత్ తతావ్లకి కారకుడవి. నువేవ్ విశవ్నాధుడవని మనసులో తెలుసుకునాన్ను. దీనరధ్ం ఏమిటంటే,
పరబర్హామ్నిన్ తెలుసుకోవాలంటే మొదట తెలుసుకోవాలిస్ంది ఏమిటి? రమణులు చెపిప్నటుట్గా ‘నేనెవరిని’ అనేది శోధించడం. అది తెలిసేత్ శివ, శకిత్ తతావ్లు
తెలిసి అసలు భగవంతుడంటే తెలుసుత్ంది కదా? అలా మనలోని ఆతమ్ని తెలుసుకోవడమే జగములకు నెలల్ యోనిబీజంబులైన శివ శకిత్ రూపాలని
తెలుసుకోవడం. అది నాకు తెలిసింది అని చెపుత్నాన్డు బర్హమ్.
తే.

సమత నది గాక తావకాంశంబు లైన
శకిత్ శివరూపములఁ గీర్డ సలుపు దూరణ్
నాభి గతి విశవ్ జనన వినాశ వృదిధ్
హేతుభూతుండ వగుచుందు వీశ! రుదర్!
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నీ అంశలైన శివ, శకిత్ (తావకాంశంబులైన) రూపాలతో చేసే ఆటలాగ, సాలీడు (తూరణ్నాభి – సాలీడు నోటోల్ంచి దారం తయారు చేసూత్
ఉంటుంది. కానీ అదే దారానిన్ తన పొటట్లో నింపుకుంటూ ఉంటుంది.) లాగ విశవ్ం పుటిట్ పోషించబడడానికీ, అదే విశవ్ం వినాశనం అవడానికీ
కారణభూతుడవౌతునాన్వు. మరోలా చెపాప్లంటే, తన సేవ్ఛఛ్తో పరమాతమ్ లోకాలని సృజిసూత్, లయం చేసూత్ ఉంటాడు. దీనేన్ భగవదీగ్త విభూతియోగంలో
చూడవచుచ్.
అహ మాతామ్ గుడాకేశ సరవ్భూతాశయసిథ్తః
అహ మాదిశచ్ మధయ్ం చ భూతానా మంత ఏవ చ (భగవదీగ్త, విభూతి యోగం. 20)
(అరుజ్నా, నేను పార్ణులందరి హృదయంలో ఉండే పర్తయ్గాతమ్ను, వాటి ఉతప్తిత్, సిథ్తి, పళయకారకుడను – ఆది, మధయ్ అంత సిథ్తులకి కారకుడు). ఈ సిథ్తి
కారకుడి గురించి మరో శోల్కంలో పారధ్సారధి చెపుత్నాన్డు చూడండి.
యచాచ్పి సరవ్ భూతానాం బీజం త దహ మరుజ్న
న త దసిత్ వినా యతాస్య్నమ్యా భూతం చరాచరం (39)
(సరవ్భూతాలకీ కారణమైనది ఏదైతే ఉందో అది నేనే. విశవ్ంలో ఉనన్ సాథ్వర జంగమాలలో ఓ ఒకక్ వసుత్వుకూడా నా శకిత్ లేకుండా నిలవగలిగేది
లేదు.)
వచేచ్ వాయ్సాలలో బర్హమ్ శివుడితో దకుష్ణిణ్ బతికించమని వేడుకోవడం, బతికిన దకుష్డి అహంకారం తో ఉనన్ తలపోయి మేక తల రావడం; అలా
ఆ తల పోవడం అంటే అసలు మనం అరధ్ం చేసుకోదగగ్దీ అవీ చూదాద్ం.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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