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53 వ భాగం
దకష్ జాపతి – 2
ఈశ ర దకుష్ల రోధం
ఇంతకు ముందు వాయ్సంలో దకుష్డు తన కూతురల్కి పెళిళ్ చేయడం, వాళల్కి నర నారాయణులు పుటట్డం అవీ చూసాం. అసలు మహా భాగవతం
శుకుడు పరీకిష్తుత్కి చెపప్డం ఎలా పార్రంభం అవుతుందో చూదాద్ం. యుదధ్ం అయిపోయాక, శీర్కృషణ్ నిరాయ్ణం విని విదురుడు అనేకానేక తీరాధ్లు
సేవించుకుంటూ మైతేర్య మహరిష్ దగిగ్రకి చేరతాడు. ఆయన ఒకోక్ విషయం చెపూత్ ఈ కధంతా విదురురుడి చెపాత్డు. ఇదంతా వాయ్సుడు రాసి శుక
మహరిష్కీ మిగతావాళల్కీ చెపాప్క అది జనావళికి తెలుసుత్ంది – శుకుడు పరీకిష్తుత్కి చెపిప్నటూట్. అందువలల్ ఒకోక్ చోట విదురుడు మైతేర్యుణిణ్ అడిగినటూట్
వసూత్ ఉండడం ఈ భాగవతంలో చూసాత్ం.
సీ.

దక్షపర్జాపతి తనయ యా భవుని భా;
రయ్యు ననఁ దగు సతి యను లతాంగి
సతతంబుఁ బతిభకిత్ సలుపు చుండియుఁ దనూ;
జాతలాభము నందఁ జాలదయెయ్;
భరుగ్ని దెసఁ జాలఁ బర్తికూలుఁ డైనటిట్;
తమ తండిర్మీఁది రోషమునఁ జేసి
వలనేది తా ముగధ్వలె నిజయోగ మా;
రగ్ంబున నాతమ్దేహంబు విడిచె;"

తే.

[4-35]

నని మునీందుర్ఁడు వినిపింప నమమ్హాతుమ్ఁ
డైన విదురుండు మనమున నదుభ్తంబు
గదురఁ దతక్థ విన వేడక్ గడలుకొనఁగ
మునివరేణుయ్నిఁ జూచి యిటల్నియె మఱియు.
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సరే, దకుష్డు తన కూతురు సతీదేవిని శివుడికిచాచ్డు కదా? పరమశివుని భారయ్ అయిన సతీదేవికి సంతానం కలగలేదు. ఉతత్రోతత్రా దకుష్డు ఏదో
కారణానికి పరమేశవ్రునిమీద పగబూనడంతో తన తండిర్మీద కోపం వచిచ్ ఆ ఉతత్మ ఇలాల్లు యోగమారగ్ంలో తన శరీరానిన్ విడిచేసింది; అని
మైతేర్యుడు విదురునితో చెపాప్డు. విదురుడు ఆశచ్రయ్పడి ఆ వృతాత్ంతమంతా తెలుసుకోవాలనే కుతూహలంతో ఆ మునీందుర్ని ఇలా అడుగుతునాన్డు.
సీ.

"చతురాతమ్! దుహితృవతస్లుఁడైన దకుష్ండు;
దన కూఁతు సతి ననాదరము చేసి
యనయంబు నఖిలచరాచర గురుఁడు ని;
రైవ్రుండు శాంతవిగర్హుఁడు ఘనుఁడు
జగముల కెలల్ను జరిచ్ంప దేవుండు;
నంచితాతామ్రాముఁ డలఘుమూరిత్
శీలవంతులలోన శేర్షుఠ్ండు నగునటిట్;
భవునందు విదేవ్షపడుట కేమి

తే.

[4-36]

కారణము? సతి దా నేమి కారణమున
విడువరానటిట్ పార్ణముల విడిచె? మఱియు
శవ్శుర జామాతృ విదేవ్ష సరణి నాకుఁ
దెలియ నానతి యిముమ్ సుధీవిధేయ!"

[4-36.1]

మైతేర్యుడిలా అనేసరికి విదురుడు అడుగుతునాన్డు, అలా కూతురిన్ అనాదరంతో చూడడానికీ, అఖిల చరాచరాలకి గురువూ, శతుర్వులులేని
వాడూ (నిరైవ్రుండు), శాంత సవ్భావుడూ, శీలవంతులలో శేర్షుఠ్డూ అయిన శివుని మీద దకుష్డు దేవ్షం ఎందుకు పెంచుకునాన్డు? పోనీ ఏదోలా
పెంచుకునాన్ సతీదేవి అలా పార్ణం విడవడానికి ఏమిటి కారణం? అదీకాక మామ (శవ్శుర) దకుష్డుకి శివుడు అలుల్డు (జామాతృ) కదా? ఇదంతా ఎలా
మొదలైంది?
క.

అని యడిగిన నవివ్దురునిఁ
గనుఁగొని మైతేర్యుఁ డనియెఁ గౌతుక మొపప్న
"విను మనఘ! తొలిల్ బర్హమ్లు
జన నుతముగఁ జేయునటిట్ సతర్ముఁ జూడన.

[4-37]

దీనికి మైతేర్యుడిలా చెపుత్నాన్డు. మొదటోల్ ఒకనాడు బర్హమ్ విదులు చేసే యజాఞ్నిన్ చూడాడానికి అందరూ వెళాళ్రు. ఇకక్డ సతర్ము అంటే
యజఞ్ము అని అరధ్ం కదా?
చ.

సరసిజగరభ్ యోగిజన శరవ్ సుపరవ్ మునీందర్ హవయ్భు
కప్రమ ఋషిపర్జాపతులు భకిత్ఁ మెయిం జనుదెంచి యుండ న
తత్రణిసమాన తేజుఁడగు దకుష్ఁడు వచిచ్నఁ దతస్దసుయ్ లా
దరమున లేచి; రపుప్డు పితామహ భరుగ్లు దకక్ నందఱున.
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జరిగే యజఞ్ం చూడడానికి అగిన్హోతుర్డు, ఋషులు, పర్జాపతులు, మునులూ, శివుడు (శరువ్డు) అందరూ విచేచ్సారు. వాళల్ తో పాటు
సూరయ్తేజసుస్తో వెలిగే దకుష్డు (తరణి – సూరయ్, సమాన తేజుఁడగు దకుష్ఁడు) కూడా వచాడు. అలా వచిచ్న దకుష్ణిణ్ చూసి బర్హమ్ మహేశవ్రులు
తపప్ (పితామహ భరుగ్లు దకక్) అందరూ లేచి నుంచుని గౌరవం చూపించారు. ఈ పదయ్ంలో అగిన్హోతుర్డనే పదం ఎకక్డుందో చెపప్గలరా?
హవయ్భుక – యజఞ్ం లో వేలేచ్సే హవాయ్లని భుజించేవాడు – అగిన్హోతుర్డు.
క.

చనుదెంచిన యా దకుష్ఁడు
వనజజునకు మొర్కిక్ భకిత్వశులై సభుయ్ల
తన కిచిచ్న పూజలు గై
కొని యరాహ్సనమునందుఁ గూరుచ్ండి తగన.

[4-39]

అలా వచిచ్న దకుష్డు, బర్హమ్కి (వనజజుడు – పదమ్ంలో పుటిట్నవాడు) నమసాక్రం చేసి తనకు చూపించిన ఆసనం మీద కూరుచ్ని తనకిచిచ్న
అరఘ్య్పాదాలు (పూజలు) తీసుకునాన్డు.
తే.

తనున్ఁ బొడగని సభుయ్ లందఱును లేవ
నాసనము దిగనటిట్ పురారివలను
గనున్ఁ గొనలను విసుఫ్లింగములు సెదరఁ
జూచి యిటల్ను రోషవిసుఫ్రణ మెఱయ.

[4-40]

అయితే తనని చూసి అందరూ గౌరవించారు కానీ అలుల్డు అయిన శివుడు (పురారి) కూరుచ్నన్వాడు లేచి మామగారైన తనకి సరైన గౌరవం
ఇవవ్లేదు అని అనుకుని కంటోల్ అగిన్కణాలు కురుసూత్ండగా ఇలా అనాన్డు అందరితో.
తే.

"వినుఁడు మీరలు రొదమాని విబుధ ముని హు
తాశనాది సురోతత్ములార! మోహ
మతస్రోకుత్లు గావు నా మాట" లనుచు
వారి కందఱ కా పురవైరిఁ జూపి.

[4-41]

వినండయాయ్, ఇదంతా నేను కోపంతో, మదంతో, మాతస్రయ్ంతో చెపుత్నాన్ను అనుకోకండి. మీరంతా చూసారు కదా, ఈ శివుడు (పురవైరి –
తిర్పురాసులని కూలిచ్నవాడు కదా?) నాకు అలుల్డు. అయినా సరే మీరందరూ లేచి నుంచుని గౌరవం ఇచిచ్నటుట్ నాకు ఏమీ గౌరవం ఇవవ్లేదు.
సీ.

"పరికింప నితఁడు దికాప్లయశోహాని;
కరుఁ డీ కిర్యాశూనయ్పరుని చేతఁ
గరమొపప్ సజజ్నాచరితమారగ్ము దూషి;
తం బయెయ్; నెనన్ గతతర్పుండు
మహితసావితీర్ సమానను సాధివ్ న;
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సమ్తత్నూజను మృగశాబనేతర్
సకల భూమీసుర జన సమక్షమున మ;
రక్టలోచనుఁడు కరగర్హణ మరిథ్ఁ
తే.

[4-42]

జేసి తా శిషయ్భావంబుఁ జెందు టాతమ్ఁ
దలఁచి పర్తుయ్దగ్మాభివందనము లెలమి
నడపకుండిన మాననీ; ననున్ఁ గనన్
నోరిమాటకుఁ దన కేమి గోరువోయె.

[4-42.1]

చూడబోతే ఈ శివుడు దికాప్లకుల కీరిత్కి హాని చేసేవాడు. ఏ పనీ చేతగాని కిర్యాశూనుయ్డు, సిగుగ్లేనివాడు (గత తర్పుండు), ఎగుడు దిగుడు
కనున్లు కలవాడు (మరక్టలోచనుండు). ఇతని వలల్ సతుప్రుషులు నడిచేమారగ్ం పాడైపోయింది (సజజ్నాచరితమారగ్ము దూషితం బయెయ్). అయినా నేను
సావితిర్తో సమానమైన నా కూతురు, లేడి కనున్లు కల సతీదేవిని ఇతనికి ఇచాచ్ను. ఇంతా చేసేత్ ననున్ చూసి కూరుచ్నన్వాడు లేవకపోతే పోనీయండి,
అసలు నోరు విపిప్ పలకరించాడా?
దకుష్డు అనన్ మాటలు వింటూంటే అసలు ఎవరికైనా అహంకారం ఇంత పని చేసుత్ందా అని ఆశచ్రయ్ం వేయక మానదు. ఆసలు
శివుడెటువంటివాడంటే ఆయనునన్ దికుక్లోకి బర్హమ్ హతాయ్పాతకం కూడా పర్వేశించలేదు. ఈ విషయం మనకి భాగవతంలో మరో చోట తగులుత్ంది
(ఇందర్-వృతార్సుర సంహారంలో). అటువంటి పరమేశవ్రుణిణ్ ఇకక్డ అనీన్ మరిచ్పోయి ఏమంటునాన్డు దకుష్డు? దికాప్ల యశోహాని. ఇదే గరవ్ం వలల్ చేసే
మహాపరాధం అంటే. ఇటువంటివాటికి విరుగుడు అహంకారం పోవడమే. మరి అదంత సులభం కాదు కనక కధ ఇంకా ముదిరి పాకం లో పడుతోంది.
ఇదంతా అసలు దేనివలల్ వచిచ్ందో ఆలోచిసేత్ ఇంత చినన్ విషయానికి అంత కోపం దేనికీ అనిపించదూ?
సీ.

అనయంబు లుపత్కిర్యాకలాపుఁడు మాన;
హీనుఁడు మరాయ్దలేని వాఁడు
మతత్పర్చారుఁ డునమ్తత్పిర్యుఁడు దిగం;
బరుఁడు భూతపేర్త పరివృతుండు
దామస పర్మథ భూతములకు నాథుండు;
భూతిలిపుత్ం డసిథ్భూషణుండు
నషట్శౌచుండు నునమ్దనాథుఁడును దుషట్;
హృదయుఁ డుగుర్ఁడును బరేతభూ ని

తే.

[4-43]

కేతనుఁడు వితతసర్సత్కేశుఁ డశుచి
యయిన యితనికి శివనాముఁ డను పర్వాద
మెటులు గలిగె? నశివుఁ డగు నితని నెఱిఁగి
యెఱిఁగి వేదంబు శూదుర్న కిచిచ్నటులు.
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కోపం చలాల్రలేదేమో, ఇంకా చెపుత్నాన్డు, “ఈ శివుడు మానహీనుడు, మరాయ్ద అంటే తెలియనివాడు, దిగంబరుడు, ఉనమ్తుత్డై తిరిగేవాడు,
భూతపేర్తాలతో తిరిగేవాడు, తామసులైన పర్మధ నాధుడు, అసిథ్కలు మెడలో వేసుకుని తిరిగే బూడిదపూసుకుని (భూతి లిపుత్ండు) తిరిగేవాడు, శుచితవ్ం
అంటే తెలియనివాడు (నషట్శౌచుండు), కఠినమైన హృదయం కలిగినవాడు, శమ్శానంలో ఉండే ఇతనికి అసలు శివుడు (మంగళకరుడు) అనే పేరెలా
వచిచ్ందసలు? వేదాలని శూదుర్లకిచిచ్నటూట్, నా కూతురుని విధి పేర్రేపించడం వలల్ ఇతనికి ఇచాచ్ను.”
దకుష్డు శివుణిణ్ ఇలా దూషించడం చూసేత్ ఎవరైనా సరే “శివ, శివా” అని చెవులు మూసుకుంటారని అనిపిసుత్ంది. తరావ్త కధ వచేచ్ వాయ్సంలో.
పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T

2018

