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80 వ భాగం
వృతాత్ ర వృతాత్ంతం – 4, నారదుడికి దకుష్డి

పం

దకుష్డికి శీర్హరి కనిపించి అసకిన్ అనే కనయ్తో కలిసి పర్జోతప్తిత్ చేయమని చెపాప్క ఆ పర్జాపతి హరయ్శువ్లని పుటిట్ంచాడు కదా. వాళుళ్ తపసుస్కు
బయలేద్రితే నారదుడు వాళళ్తో మాటాల్డి వాళల్ని మోక్షపథం వైపు తిపాప్డు. అలా తన కుమారులందరూ నారాయణైకయ్ం చెందడం చూసి దకుష్డు
వాయ్కులపడి బర్హమ్ తో మొరపెటుట్కుంటే ఆయన మరో సారి సృషిట్ చేయమని బర్హమ్ దకుష్డికి చెపాప్డనీ, అపుప్డు శబళాశువ్లనే వారిని పుటిట్ంచాడనీ కిర్తం
వాయ్సంలో చదివాం. ఈసారి పుటిట్న శబళాశువ్లు ఏం చేసారంటే,
క.

పుటిట్ంచిన జనకుని మదిఁ
బుటిట్న తలఁ పెఱిగి వారు పూనికఁ బర్జలం
బుటిట్ంచు వర్తముఁ గైకొనిఁ
గటిట్గఁ దప మాచరింపఁగాఁ జనిరి వెసన.

[6-242]

వ. ఇటుల్ శబళాశువ్లు పర్జాసరగ్ంబు కొఱకుఁ దండిర్ పంపునం దపంబు జేయువారై యే తీరథ్ంబు తీరథ్రాజం బై సకలతీరథ్ఫలంబు నాలోకన మాతర్ంబునన
నుగర్హించుచు సకలపాపంబుల నిగర్హించు, నే తీరథ్ పర్భావంబున నగర్జనుమ్లు ఫలసిదిధ్ం బొందుదు, రటిట్ నారాయణసరసస్ను పుణయ్తీరథ్ంబునకుం జని,
తదుపసప్రశ్మాతర్ంబున నిరూధ్త మలాశయులై.

[6-243]

వీళళ్కి కూడా తండిర్ పర్జోతప్తిత్ చేయమని చెపాప్డు. ఆ మాటతో వీళుళ్ కూడా తపసుస్ కోసం బయలేద్రారు. ఎకక్డికి? ఏ తీరధ్ం లో అయితే సకల
పాపాలు పోతాయో, ఎకక్డైతే ఫలం సిధిధ్సుత్ందో, అటువంటి నారాయణ సరసుస్ అనే పుణయ్తీరాథ్నికి. అకక్డకి వెళళ్గానే ఆ సప్రశ్ మాతర్ం చేతనే దోషాలు
పోగొటుట్కుని (నిరూధ్త మలాశయులై) పవితృలయేయ్రు. ఓ విధంగా చెపుప్కోవాలంటే, ఆ పర్దేశం ఋషీకేశం వంటిదనన్ మాట. వెళళ్గానే అకక్డి ఋషుల
సతస్ంగం వలల్ మనసు బాగా భగవంతుడిమీద కేందీర్కరించడానికి సిధధ్ంగా ఉంది.
శా.

బర్హేమ్ందార్దులు నందనేరని పరబర్హమ్ంబుఁ జింతించుచున
బర్హామ్నందముఁ బొంది జిహివ్కలపై బర్హమ్ణయ్మంతర్ంబులన
బర్హామ్లోకనవాంఛతో నిలుపుచున బర్హమ్ం బితండంచు మున
బర్హమ్జాఞ్న గురున హరిం దపమునం బాటించి రబాబ్లకుల.
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బర్హమ్ జాఞ్న గురుడెవరు? శీర్హరి, ఆ శీర్హరి మీద మనసు నిలుపుతూ, నాలికమీద బర్హమ్ణయ్మంతర్ం (పరమాతమ్కి చెందిన నామం)
ఆడుతూండగా, బర్హేమ్ందార్దులకికూడా అందని పరబర్హామ్నిన్ చింతిసూత్ తపసుస్ మొదలుపెటాట్రు. ఈ పదయ్ంలో “బర్హమ్” అనే పదానిన్ అనేక విధాలుగా
ఎలా వాడారో చూసారా?
ఆ తపం ఎలా సాగిందంటే, ఒంటికాలి మీద నించుని, శరీరం కదలకుండా, చేతులు పైకెతిత్ కొంతకాలం వాయుభక్షణతో ఆ తరావ్త
నిరాహారులుగా ఉంటూ దేవతలకి భయం కొలేప్లా తపసుస్ సాగించారు.
వ. ఇటల్తి భయంకరంబైన తపంబు చేయుచు, నెడతెగక భగవనమ్ంతర్ంబులు నుడువుచుఁ బర్జాసరగ్ కాములై యునన్ య చిచ్నిన్ బాలుర కడకు నారదుండు
చనుదెంచి, పూరవ్విధంబునం బలుకుచు నిటల్నియె; భార్తృవతస్లులై యునన్ మీరలు వేదాంతసారం బొలుకు చునన్ నా వచనంబు లాదరించి,
తోఁబుటుట్వులు చనిన మారగ్ంబునఁ జనుండు; ఎవవ్రేనిం దమ యగర్జులు చనిన మారగ్ంబునం దామునుం దపప్క వరిత్ంతు రేని నటిట్వారిని విశేషధరమ్ం
బెఱింగిన వారండుర్; సతతంబును బుణయ్బంధువు లైన దేవతలం గూడి సుఖంబుండుం" డని బలిక్, నారదుండు చనియె; వారలును సరవ్కరమ్ంబుల యందు
నిరోమ్హితులై పరమపదంబునకు నాసప్ంబు లైన దేవరిష్ వాకయ్ంబుల నాశర్యించి.
[6-246]
ఇలా పర్జాసరగ్ం కోరినవారై తపసుస్ చేసుత్ంటే మరో సారి నారదుడు వీళల్ని చూడాడ్నికొచాచ్డు. ఇంతకు ముందు వీళళ్ తోబుటుట్వులు ఎలా బర్హమ్
పదం చేరారో చెపిప్, మీ అగర్జులు చూపిన దారినే మీరూ వెళళ్ండి, నేను చెపేప్ విషయం విని భగవంతుణిణ్ తెలుసుకోవడానికి పర్యతాన్లు మొదలుపెటట్ండి
అంతే కానీ ఈ సంసారంలో పడవదుద్ అని చెపేప్సరికి వాళల్కి కళుళ్ తెరుచుకునాన్యి. ఎందుకు వినాన్రీ దేవరిష్ మాటలు? ఆయన చెపిప్నది నిజం కనక.
ఉ.

అపుప్డు లజజ్తోడ శబళాశువ్లు పూరవ్జు లేగినటిట్ యా
చొపుప్న నెనన్ఁడుం దిరిగి చూడని తోర్వ విశేష పదధ్తిం
దపప్క పోయిరయయ్! గుణధాములు; నేఁడును మళళ్రేమి నేఁ
జెపెప్దఁ గాక రాక కడ చేరిన రాతుర్లఁ బోలి భూవరా!

[6-247]

నారద మహరిష్ ఇలా చెపేప్సరికి వాళల్కి సిగుగ్ వేసింది, ఛీ, ఈ సంసారం వృధిధ్ చెందడానికి చేయకూడదు తపసుస్, చేసేత్ భగవంతుడికోసం చేయాలి
కానీ అని. అలా వాళళ్ పూరవ్జులు చేసిననటూట్ తపసుస్ చేసి వీళుళ్ కూడా ఎనన్డూ వెనకిక్ తిరిగి చూసే పని లేని తోర్వలో పరమపదం చేరారు. ఎలా?
గడిచిపోయిన రాతుర్లు మళీళ్ ఎపప్టికీ తిరిగి రావనన్టూట్.
క.

దకుష్న కా కాలంబున
లకిష్తమై యుండెఁ బెకుక్ లాగుల నుతాప్
తకోష్భంబులు వానికి
రూక్షవయ్ధ నొంది యా పురుష నాశంబున.
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ఇకక్డ నారద ఉపదేశం విని శబళాశువ్లు కూడా పరమ పదం చేరుకునే సరికి దకుష్డికి అనేక ఉతాప్తాలు కనిపించాయి. దకుష్డు తన పని –
అదీ భగవంతుడు చెపిప్నటూట్ చేసుత్ంటే ఈ నారదుడు ఆ పని కాకుండా అడడ్ం పడుతునాన్డు కదా పర్తీసారీ? దానికి తీక్షణమైన వయ్ధ (రూక్షవయ్ధ)
కలిగింది. తన పురుష పర్యతన్ం పూరిత్గా పాడుచేసినందుకు.
చ.

నెఱయఁగ సాధురూపమున నీ వతిబాలుర కాతమ్జాళికిం
గఱుకున భికుష్మారగ్ మగు కందువ చెపిప్తి వేల? ధూరత్వై
మఱుఁగక యుండవచుచ్నె? కుమారుల నీ దురితంబు పొంద; ని
నొన్ఱఁలగఁ దోర్తు నాదు సమదోగర్ మహాగర్హ శాపవహున్లన.

[6-251]

అపుప్డు నారదుడి తో చెపుత్నాన్డు దకుష్డు. సాధురూపంలో వెళిళ్ వాళల్ందరికీ ఆతమ్జాఞ్నం ఎవరు చెపప్మనాన్రు నినున్? ధూరుత్డవైన నినున్
నమమ్వచాచ్? నేను శీర్హరి ఆజఞ్ పర్కారం ఈ పని చేసాను కానీ ఆ పని కాకుండా నువువ్ అడడ్ం పడుతునాన్వు కనక నీకు మహోగర్మైన శాపం
ఇవవ్బోతునాన్ను.
వ. అది యెటల్ంటేని, దేవరిష్ పితృ ఋణంబులు దీరప్క కరమ్విచారంబు చేయని బాలుర మనంబులకు నైహికేచఛ్లయందు నైరాశయ్ంబు గలుగంజేసి
నివృతిత్మారగ్ం బుపదేశించి, వారలకు నుభయలోకముల యందుఁ జెందఁ గల శేర్యోహాని నొనరిచ్తి; విటిట్ పాతకంబున భాగవతోతత్ములలో
లజాజ్హీనుండవై యశోహానిం బొంది చరింపుదు గాక; నిరపరాధులై వైరంబులేని నా పుతుర్ల పటల్ దోర్హకృతయ్ం బొనరిచ్న నీవు దపప్ఁ దకిక్న
భాగవతోతత్ములు సకల భూతానుగర్హ పరవశులు; అతి కుతూహలంబున నీచేత సేన్హపాశ నికృంతనంబైన మితర్భేదంబె కాని తదుపశమనంబు
గాకుండెడు; ఇంతనుండియుఁ బురుషుండు విషయ తీక్షణ్తవ్ంబు లనుభవింపక కాని తెలియకుండెడు; జాఞ్నంబు తనంతటనె కాని యొరులచే బోధింపఁబడి
తెలియరాకుండెడి; నిరంతరంబును లోకసంచారియైన నీకు నే లోకంబునను నునికిపటుట్ లేకుండుం గాక" యని నిరద్యుండై శాపం బిచెచ్; నంత
నారదుండు తతోర్క్ధవాకయ్ంబుల కలుగక "యటల్ కాని" మమ్ని సమమ్తించి చనియె; నిటిట్ శాంతభావం బెవవ్నివలనం గలుగు, నతండు సరావ్తీతుండయిన
సరేవ్శవ్రుం డనంబడు; మఱియు దకుష్ండు దన మనోరథంబు విఫలంబగుటం జేసి యతి దుఃఖిత మనసుక్డై పొగలుచునన్ఁ, బితామహుండు చనుదెంచి,
మఱియుఁ బర్జాసరోగ్పాయం బుపదేశించిన నా పర్జాపతి పిర్యభామయైన యసికిన్ యందుఁ బితుర్వతస్ల లైన పుతిర్కల నఱువదుండర్ం బుటిట్ంచి; వారిలో
ధరుమ్నకుం బదువురను, కశయ్పునకుం బదమువువ్రను, జందుర్నకు నిఱువదేడువ్రను, భూతునకు నాంగిరసునకుఁ గృశాశువ్నకు నిదద్ఱేసిచొపుప్న
నారువ్రను, తారుక్ష్ండను నామాంతరంబుఁ దాలిచ్న కశయ్పునకు మరలఁ గడమ నలువురను నీ కర్మంబున నిచెచ్ వారి నామంబు లాకరిణ్ంపుము.
[6-252]
ఆ శాపం ఇచేచ్ముందు, ఎందుకిసుత్నాన్డో చెపుత్నాన్డు. మనిషిగా పుటాట్క దేవరిష్, పితృ ఋణాలని తీరాచ్లి. అలా చేయకుండా ఉండడానికి నా
కొడుకులందరికీ ఐహికమైన కోరికలోల్ నైరాశయ్ం కలగచేసి (పర్వృతిత్ మారగ్ంలోంచి తపిప్ంచి) నివృతిత్ మారగ్ం ఉపదేశించావు. అందువలల్ వాళుళ్ ఇహపరాలోల్
పనికిరాకుండా చేసావు. ఈ పని వలల్ “ఉతత్ములైన భగవదభ్కుత్ల మధయ్ సిగుగ్లేకుండా తిరుగుతూ అపర్తిషఠ్ను పొందుతావు; నిషక్లుమ్లైన నా కుమారులకు
దోర్హం చేసినందుకు తిర్లోక సంచారివై ఒకచోట నిలుకడ లేకుండా ఉంటావు గాక” అని నిరాద్కిష్ణయ్ంగా శపించాడు. శాపం తీసుకునన్ నారదుడు “సరే
ఆలాగే కానీ” అని ఊరుకునాన్డు శాంతంగా కానీ తిరిగి శాపం పెటట్గలవాడై ఉండీ ఏమీ చేయలేదు. అటువంటి శాంత సవ్భావం ఉనన్వాడే భగవంతుణిణ్
చేరుకునన్ సరేవ్శవ్రుడు అనబడతాడు, ఎందుకంటే అటువంటి వారు కోపతాపాలని నిగర్హించి అనిన్ంటీకీ అతీతులైనవారు కనక.
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ఇపప్టికి దకుష్డు రెండు సారుల్ కొడుకులని పుటిట్ంచినా ఏమీ పర్యోజనం లేకపోయేసరికి మరోసారి బర్హమ్ని చూడడానికి బయలేద్రాడు. ఈ సారి
ఆయన చెపిప్న పర్కారం అసకిన్ వలల్ అరవై మందు కూతుళళ్ని పుటిట్ంచాడు. వాళల్లో ధరమ్దేవతకి పదిమందినీ, కశయ్పుడికి పదముగుగ్రిని (హిరణాయ్క్ష
హిరణయ్కశిపులు పుటిట్న అదితి, వామనుడు, ఆదితుయ్లు పుటిట్న దితి ఇందులో వారే), చందుర్డికి ఇరవై ఏడుగురినీ అలా మిగతా వారందరినీ ఇచిచ్
పెళిళ్చేశాడు.
ఆ.

ఎటిట్ పుణయ్వతులొ? యీ చేడియలు చెపప్
సవతు లేనియటిట్ సవతులయుయ్ఁ
గడుప పడసి రెటిట్ కడుపునఁ బుటిట్రో
కడిఁది తిర్జగ మెలల్ఁ గడుపు గాఁగ .

[6-253]

దకుష్డి కూతుళుళ్ ఇంతింతని చెపప్లేని పుణాయ్తుమ్లు. చాలామంది ఒకరికొకరు సవతులైనా ఎటువంటి పోరూలేకుండా సంసారాలు చకక్గా
దిదుద్కునాన్రు. అలాగే తిర్జగాలనీ పుటిట్ంచారు. గరుడులు (వినత వలల్), నాగులు (కదుర్వ వలల్), అలా మొతత్ం పర్జోతప్తిత్ సాగింది.
ఈ దక్షపర్జాపతి కూతుళల్లో సతీ దేవి పరమేశవ్రుణిణ్ వరించి, దక్ష యజఞ్వినాశనంలో దేహం చాలించి ఆ పై జనమ్లో ఆయనకి అరథ్నారీశవ్రి
అయింది. ఆ యజఞ్ంలోనే పూషుడు భరుగ్ని జూచి నోరంతా కనపడేటటూట్ నవావ్డు. వీరభధుర్డు ఆ తరావ్త సాగించిన వినాశనంలో పూషుడి దంతాలని
ఊడపెరికేసరికి అపప్టున్ండీ మెతత్టి పదారాధ్లే తినడం సాగిసుత్నాన్డు. తవ్షట్ అనేమనువుకి రచన అనే కనయ్ వలన విశవ్రూపుడనే బలాఢుయ్డు పుటాట్డు.
ఇకక్డ సృషిట్ ఇలా జరుగుతూ ఉండగానే ఓ సారి ఇందర్ సభలో దేవేందుర్డు ఎందుకోగానీ దేవగురువు బృహసప్తిని చూసీ చూడనటుట్ పటిట్ంచుకోలేదు. ఆ
తిరసాక్రం చూసి బృహసప్తి కి కోపం వచిచ్ ఇంక నేను దేవతలకి గురువుగా ఉండనూ అని వెళిళ్పోయాడు. గురువు లేకుండా దేవేందుర్డు ఏమీ చేయలేడు
కనక బర్హమ్ ఇచిచ్న ఆదేశం పర్కారం విశవ్రూపుణిణ్ ఆచారుయ్డిగా చేసుకునాన్రు.
శుకయోగి కధ ఇలా చెపేప్సరికి పరీకిష్తుత్ అడుగుతునాన్డు, “ఈ దేవతలమీద బృహసప్తికి కోపం ఎందుకొచిచ్ంది? అసలు ఇటు గురువు కానీ
శిషుయ్డు కానీ ఏదో తపుప్ చేసి ఉండాలి కదా?”
కధలో ఇపప్టివరకూ చూసినది ఏమంటే శీర్హరి చెపిప్నది విని దకుష్డు పర్జాపతిగా తన పురుష పర్యతన్ం చేసాడు. ఆ పర్యతన్ంలో పర్తీసారీ
నారదుడు అడుడ్కుంటూంటే, ఆయనకి శాపం ఇచిచ్ బర్హమ్ ఆదేశం పర్కారం ఆ తరావ్త కనన్ కూతురల్ని తలొకరికీ ఇచిచ్ పెళిళ్ చేసాక సంతానం వృధిధ్
అయింది. ఈ కర్మంలోనే రచన అనే ఆవిడకి విశవ్రూపుడనే వాడు పుటుట్కొచేచ్డు. ఈయన బృహసప్తి అంతటివాడు. ముందు జరగబోయే కధ - దేవతలోల్
ఏవో తేడాలు రావడంతో ఈ బృహసప్తి దేవసభలోంచి వెళిళ్పోతే ఆయన సాథ్నంలో ఈ విశవ్రూపుణిణ్ కూరోచ్బెటాట్రు. ఇకక్డినుంచి అసలు కథ
మొదలౌతుంది – వృతాత్సురుడు పుటట్డం, అతనిన్ చంపడానికి దేవేందుర్డు పడే కషాట్లూ, ఆ యుధధ్ంలో భాగంగా నారాయణ కవచం అనేదీ, ఒకోక్టిగా
వసాత్యి. వృతాత్సురుణిణ్ చంపాక దేవందుర్డు ఆ బర్హమ్ హతాయ్పాతకం వదిలించుకోవడానికి పడే అషట్కషాట్లూ, అశవ్మేధం చేయడం అవనీన్ సింగన గారి
పదాయ్లోల్ ముందు ముందు వాయ్సాలోల్ చూదాద్ం.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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