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61 వ భాగం
దకష్ జాపతి – 10
హమ్లోకంలో దేవతలు
దక్ష యజఞ్ం నాశనం చేసాక వీరభదుర్డి పని అయిపోయింది. కైలాసానికి వెనకిక్ వెళిళ్ తనకి అపప్గించిన పని పూరిత్ చేసినటూట్ చెపాప్డు శివుడితో.
మరి యజాఞ్నికి వచిచ్ చావుదెబబ్లు తినన్ మిగతావారి సంగతో? వాళళ్కి కైలాసానికి వెళళ్డానికి భయం.
చ.

హరభటకోటిచేత నిశి తాసి గదా కరవాల శూల ము
దగ్ర ముసలాది సాధనవిదారిత జరజ్రితాఖిలాంగులై
సురలు భయాకులాతుమ్ లగుచున సరసీరుహజాతుఁ జేరి త
చఛ్రణ సరోరుహంబులకు సమమ్తిఁ జాఁగిలి మొర్కిక్ నముర్లై.

[4-124]

అందువలల్ అందరూ బర్హమ్ దగిగ్రకి వెళిళ్ మొకిక్ మొరపెటుట్కునాన్రు ఇలా యజఞ్ం నాశనమైనటూట్, తమకి జరిగిన అవమానానికీ, ముందు ఏమి
జరుగుతుందో అనే భయం చేతా. (జరజ్రితాఖిలంగులు - తూటుల్ పడిన, అనేక అంగములు కలిగినవారు, సరసీరుహజాతుడు – సరసీరుహము=పదమ్ము;
అందులో పుటిట్నవాడు, బర్హమ్) భయం ఎందుకంటే కోపం వచిచ్నది ఎవరికో కాదు, లయకారుడైన పరమేశవ్రుడికి.
ఈ కధంతా మైతేర్యుడు విదురుడికి చెపుత్నాన్డని ముందు చెపుప్కునాన్ం కదా? ఇపుప్డు మైతేర్య మహరిష్ విదురుడితో ఏమంటునాన్డంటే,
తే.

ఇంతయును మునున్ మనమున నెఱిఁగి యునన్
కతన విశావ్తమ్కుండును గమలలోచ
నుండు నన నొపుప్ నారాయణుండు నజుఁడుఁ
జూడ రారైరి మునున్ దకుష్ని మఖంబు

[4-126]

ఇదంతా వినాన్డు చతురుమ్ఖుడు. ఇలా జరుగుతుందని ముందే తెలుసు ఈయనకీ, పదమ్నాభుడికీను. అందుకే వాళుళ్ అసలు ఈ యజాఞ్నికి
మొదటోల్నే వెళల్లేదు. అంటే లయం జరుగుతుంటే దానిన్ ఆపడానికి ఎవరికీ అధికారం లేదు. అది జరిగి తీరుతుంది.
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మరి ఈ యజఞ్ం ఇలా మధయ్లో ఆగిపోయింది. చేసేవాడి తల యజఞ్గుండంలో పడింది. ఏం చేయాలిపుప్డు?
క.

ఘన తేజోనిధి పురుషుం
డనయంబుఁ గృతాపరాధుఁ డయినను దా మ
లల్న పర్తికారముఁ గావిం
చిన జనులకు లోకమందు సేమము గలదే?

[4-128]

శివుడెటువంటివాడు? మహా తేజసస్ంపనున్డు. మీరేదో ఆయన అపరాధం చేసాడు దకుష్డికి అనుకుంటూ దకుష్డి కూడా ఉండి మరో అపరాధం
జరుగుతూంటే నిమమ్కు నీరెతిత్నటూట్ కూరుచ్నాన్రు ఆ యజఞ్ంలో. అలా తెలిసో తెలియకో మహాతుమ్లకు పర్తి అపరాధం చేసేవాళల్కి లోకంలో కేష్మం ఎలా
కలుగుతుంది?
క.

కర్తుభాగారుహ్ం డగు పశు
పతి నీశవ్రు నభవు శరువ్ భరుగ్ని దూరీ
కృత యజఞ్భాగుఁ జేసిన
యతి దోషులు దుషట్మతులు నగు మీ రింకన.

[4-130]

అదీగాక - పశుపతి, ఈశవ్రుడు, అభవుడు, శరువ్డు, భరుగ్డు - అయిన మహేశవ్రుడికి భాగం లేకుండా యజఞ్ం, కర్తువులూ అనేవే
చేయకూడదు. అది తెలిసి కూడా ఆయనకి యజఞ్ంలో భాగం లేకుండా చేసారు కనక ఆ దోషం మీకు అంటుకుంటుంది.
ఇకక్డోసారి ఆగి కధ చూదాద్ం వెనకిక్. యజఞ్ం చేసింది దకుష్డు, శివుణిణ్ దూషించింది, శపించింది కూడా దకుష్డే. ఈ యజాఞ్నికి దకుష్డు పిలిసేత్
దేవతలూ మునులూ సదసుయ్లాల్గా వెళాళ్రు. వాళల్ తపుప్ ఏముంది ఇందులో? ఇకక్డ బర్హమ్ వీళళ్తో మీకు దోషం అంటుకుంటుంది అంటాడేమిటి?
దీనికో చినన్ కధ చెపుప్కుందాం. పనెన్ండేళుళ్ అరణయ్వాసం పదమూడో ఏడు అజాఞ్తవాసం చేసాక ధరమ్రాజు అడుగుతాడు కౌరవులని మాకు
అయుదు ఊళుళ్ ఇచిచ్నా చాలు, మేము యుదాధ్నికి రాము అని. ఈ విషయం రాయబారిగా వచిచ్న సంజయుడితో చెపిప్నపుప్డు ఆయన వెనకిక్
వెళళ్బోతూంటే కృషుణ్డు చెపాత్డు, “నేనే వసుత్నాన్ను రాయబారానికి, సిదధ్ంగా ఉండమను,” అని. “హమమ్యాయ్ నా తలమీదనుంచి బరువు దించావయాయ్”
అనుకుని సంజయుడు వెనకిక్ వెళాళ్క కృషుణ్డు రాయబారానికి హసిత్నాపురం వెళిళ్ సభలో చెపాత్డు, భీషమ్, దోర్ణ, ధృతరాషట్ర, కరణ్, అశవ్థాథ్మ,
కృపాచారుయ్లందరి వింటుండగా. మీరందరూ - ఇలా మేము ఏమీ చేయలేకపోతునాన్ం ధురోయ్ధనుడి వలాల్ అని - చేతగాని వాళల్లా కూరుచ్ంటే
ఏమౌతుందో అనేది. ఈ సందరభ్ంలో తికక్న రాసిన పదయ్ం మహాభారతం ఉదోయ్గ పరవ్ంలో అతి పర్సిదిధ్కెకిక్న పదయ్ం.
ఉ.

సారపు ధరమ్మున విమల సతయ్ము పాపముచేత బొంకుచే
పారము పొందలేక చెడబారినదైన యవసథ్ దకుష్లె
వావ్రలుపేక్ష సేసిరది వారల చేటగు గాని ధరమ్ ని
సాత్రకమయుయ్, సతయ్ శుభదాయకమయుయ్ను దైవముండెడిన
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అధరమ్ం జరుగుతూ ఉంటే తెలిసినా, ఏదో చేయగలిగి ఉండీ పటీట్ పటట్నటూట్ ఊరుకోవడం వలల్, పోనీ నాకెందుకు అని మౌనంగా ఊరుకునేవాళల్కి
దోషం అంటుకుంటుంది కానీ ధరామ్నికి జరిగే హాని ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే ధరామ్నికి, సతాయ్నికి హాని జరుగుతూంటే అడుడ్కోవడానికి
భగవంతుడెపుప్డూ సిదధ్ంగా ఉంటాడు.
“కృషాణ్, నేనెపుప్డూ ధరమ్ం తపిప్నవాణిణ్ కాదు అయినా నాకు ఇటువంటి శిక్ష పడిందే, ఇలా ముళళ్ మీద పడి అనుక్షణం బాధ అనుభవించవలిస్
వచిచ్ందే?” అని భీషుమ్డు అడిగితే ఈ విషయానిన్ మళీళ్ మరోసారి గురుత్ చేసాత్డు కృషుణ్డు అంపశయయ్మీద పడి ఉనన్ భీషుమ్డికి – ఆ రోజు దౌర్పదికి
అందరి ముందూ అనాయ్యం జరుగుతుంటే మీకు చేతనై ఉండీ ఏమీ చేయకపోవడానికి ఇది శిక్ష అంటూ. ఆ రోజు తాను – సాకాష్తూత్ భగవంతుడు కనక
– దౌర్పదికి సభా ముఖంగా అవమానం తపిప్ంచాడు కదా? అదే చివరి పాదంలో “ధరమ్ నిసాత్రకమయుయ్, సతయ్ శుభదాయకమయుయ్ను దైవముండెడిన”
అనేది.
బర్హమ్ సదసుయ్లతో చెపుత్నన్ సంగతి సరిగాగ్ ఇదే. దకుష్డు శివుణిణ్ దూషిసుత్నాన్ ఇనాన్ళల్లో, వీళళ్ందరూ చూసూత్ ఊరుకునాన్రు కానీ ఏమీ చేయలేదు
కదా? అలా వీళళ్కూక్డా దోషం అంటుకునన్టేట్.
సీ.

పూని యే దేవుని బొమముడి మాతర్న;
లోకపాలకులును లోకములును
నాశ మొందుదు; రటిట్ యీశుండు ఘన దురు;
కత్య్సత్ర నికాయ విదాధ్ంతరంగుఁ
డును బిర్యా విరహితుండును నైనవాఁ డమమ్;
హాతుమ్నిఁ దిర్పుర సంహారకరుని
మఖపునసస్ంధానమతి నపేకిష్ంచు మీ;
రలు చేరి శుదాధ్ంతరంగు లగుచు

తే.

[4-131]

భకిత్నిషఠ్లఁ దతాప్ద పదమ్ యుగళ
ఘన పరిగర్హ పూరవ్ంబుగాఁగ నతని
శరణ మొందుఁ డతండు పర్సనున్ఁ డయినఁ
దివిరి మీ కోరిక్ సిదిధ్ంచు దివిజులార!"

[4-131.1]

దకుష్డి అనన్ మాటల్కీ, శాపానికీ – ఎవరి భృకుటి ముడిపడితే లోకాలనీన్ లయం అవుతాయో అటువంటి తిర్పురాసుర సంహారకుడైన - శివుడి
మనసుస్ గాయపడింది. అది చాలదనన్టూట్ యజఞ్వాటికలో అవమానించడం వలల్ సతీదేవి దేహతాయ్గం చేసింది కదా. సరే ఏదో ఒకటి జరిగింది. వెళిళ్
ఆయన కాళళ్మీద పడి అడగండి. ఆయన పర్సనుడైతే మంచి జరుగుతుంది. ఇదే దాదాపు అంబరీషోపాఖాయ్నంలో కూడా జరగడం గమనించవచుచ్.
దూరావ్సుడు ఎవరూ సహాయం చేయకపోతే చివరకి విషుణ్వు దగిగ్రకి వెళిళ్నా, నేనేం చేయ(లే)ను, పోయి ఆ అంబరీషుడితోనే చెపుప్కో అంటాడు కదా?
ఎవరికైతే మనం తపుప్ చేసాత్మో వాళళ్నే క్షమించమని అడగాలి.
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వ. అని మఱియు నిటల్నియె; అదేద్వుని డాయం జన వెఱతు మని తలంపకుండు; అతనిఁ జేరు నుపాయం బెఱింగిపుమంటి రేని, నేను నిందుర్ండును
మునులును మీరలును మఱియు దేహధారు లెవవ్ రేని నమమ్హాతుమ్ని రూపంబు నతని బలపరాకర్మంబుల కొలఁదియు నెఱుంగజాలము; అతండు
సవ్తంతుర్ండు గావునఁ దదుపాయం బెఱింగింప నెవవ్ఁడు సమరుథ్ం డగు; అయిన నిపుడు భకత్పరాధీనుండును శరణాగత రక్షకుండు నగు నీశునిఁ జేరం
బోవుదము;" అని పలికి పదమ్సంభవుండు దేవ పితృగణ పర్జాపతులం గూడి కైలాసాభిముఖుఁ డై చనిచని. [4-132]
మరి ఇపుప్డు శివుడు చాలా కోపంగా ఉనాన్డు కదా, వెళేత్ మమమ్లిన్ ఏం చేసాత్డో అని భయపడకండి. ఉపాయంగా నేను, ఇందుర్డూ, మునులు,
అందరం కలిసి వెళిళ్ ఆ మహాతుమ్ణిణ్ శరణు వేడదాం. ఆయన రూపం, బలం అవీ దేహధారులకి కొంచెం కూడా తెలిసేవి కాదు. ఆయన సరవ్ సవ్తంతుర్డు,
భకత్ పరాధీనుడు (వందే భకత్ జనాశర్యంచ వరదం, వందే శివం శంకరం) కనక ఉపాయంగా వెళిళ్ అడుగుదాం, అని దేవతలనీ, పితృ గణాలనీ, మిగతా
పర్జాపతులనీ వెంటబెటుట్కుని కైలాసానికి బయలేద్రాడు పదమ్ సంభవుడు.
ఉ.

భాసురలీలఁ గాంచిరి సుపరువ్లు భకత్జనైక మానసో
లాల్సముఁ గినన్రీజన విలాసము నితయ్విభూతి మంగళా
వాసము సిదధ్ గుహయ్క నివాసము రాజత భూవికాసి కై
లాసముఁ గాంతి నిరిజ్త కులకిష్తిభృతుస్మహదివ్భాసమున.

[4-133]

అలా వెళిళ్న బర్హమ్ మనసుకి ఆనందానిన్ కలిగించేదీ, కినెన్రలతో కూడినదీ, నితయ్ం వైభవంతో పర్కాశించేదీ, సిదుధ్లూ, గుహయ్కులకూ నివశించేదీ,
వెండిలా పర్కాశించేదీ అయిన కైలాసానిన్ చూసాడు. ఈ పదయ్ంలో పోతన “సము” అనే దానిన్ ఎనిన్ విధాలుగా వాడాడో చూసారా? మానసోలాల్సము,
విలాసము, మంగళావాసము, నివాసము, కైలాసము, మహదివ్భాసము. అసలు ఒక పదయ్ం రాసేటపుప్డు పోతన అనే మానవమాతుర్కి - ఎంతటి పండిత
విదవ్తుత్ ఉనాన్ సరే - ఇనిన్ పదాలు ఎలా వసాత్యి మనసులోంచి? దానికి సమాధానం ఒకటే – పలికించెడు వాడు రామభదుర్డట. ఎందుకంటే తుదీ
మొదలూ అనేవి లేని భగవదివ్భూతి అటువంటిది.
సీ.

ధాతు విచితిర్తోదాతత్ రతన్పర్భా;
సంగతోజజ్వ్ల తుంగ శృంగములును;
గినన్ర గంధరవ్ కింపురుషాపస్రో;
జన నికరాకీరణ్ సానువులును;
మానిత నిఖిల వైమానిక మిథున స;
దివ్హరణైక శుభ పర్దేశములును;
గమనీయ నవమలిల్కా సుమనోవలిల్;
కా మతలీల్ లసతక్ందరములు;

తే.

[4-134]

నమర సిదాధ్ంగనా శోభితాశర్మములు;
విబుధజన యోగయ్ సంపనిన్వేశములును
గలిగి బహువిధ పుణయ్భోగముల నొపుప్
వినుత సుకృతములకు దండ వెండికొండ.
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ఇంకా ఎలా ఉంది ఆ కైలాసం? ధాతుదర్వాలతో, అనేకానేక రతాన్ల కాంతులతో ఎతైత్న శిఖరాలు కినన్రులు, గంధరువ్లు, కింపురుషులు,
అపస్రసలు లాంటి వారితో నిండి పర్కాశిసుత్నాన్యి దేవతలు విమానాలోల్ విహరిసుత్నాన్రు. దేవతాసతరీలు, సిదధ్సతరీలు సంచరించటానికి అకక్డి చోటల్నీన్ తగి
ఉనాన్యి (విబుధజన యోగయ్ సంపనిన్వేశములును). చేసిన పుణాయ్లకు పెకుక్రకాల భోగాలను అనుభవించడానికి ఆ వెండికొండ పుణాయ్ల పూలదండగా
ఉంది.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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