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78 వ భాగం  
 

 వృతాత్ ర వృతాత్ంతం – 2, దకుష్డి సృ ట్

చందుర్డు మారిష అనే ఆవిడని పార్చేతసనులకి ఇచాచ్క వాళల్కి దక్ష పర్జాపతి పుటాట్డు. ఈయన మొతత్ం జీవకోటికి ఆదుయ్డనన్మాట. అంటే 
మానవులనుంచి మిగతా అనేకానేక జీవులకి ఈయనే కారకుడు. 

క.  నర సుర గరు డోరగ కి 
నన్ర దానవ యక్ష పకిష్ నగ వృక్షములం 
దరమిడి సృషిట్ యొనరెచ్ను 
దిరముగ దక్షపర్జాపతి వితతకీరిత్న.  [6-207] 

నరులు, సురలు, గరుడులు, దానవ, యక్ష, కినెన్ర, పకిష్ సంతుతలనిన్ంటినే సృషిట్ంచాడీయన. సృషిట్ ఎలా సాగిందనేది కూడా చెపుత్నాన్రు – 
తిరముగ (సిథ్రంగా), దరమిడి (వరుసగా). 

క. బహువిధముల బహుముఖముల 
బహురూపములైన పర్జల బహులోకములన 
బహుళముగఁ జేసి మదిలో 
బహుమానము నొందఁ డయెయ్ బర్ఖాయ్తముగన. [6-208] 

భగవంతుడు తననెందుకు పుటిట్ంచాడో అలాగే అనేక విధాల, అనేక రూపాలునన్ పర్జోతప్తిత్ చేసాక కూడా మనసులో సంతోషం లేదు. అంటే 
కొంత వయసు వచాచ్క మనకి కలిగే ఈ వైరాగయ్ం ఆయనకి కలిగింది. దీనికాక్రణం సులభంగా చెపుప్కోవచుచ్. జీవితం గడిచేకొదీద్ నా వలల్ ఈ పర్జోతప్తిత్ 
తపప్ మరోటి ఏమి జరిగింది, నాకేం మిగిలింది అనే ఆలోచనలు వచేచ్సరికి భగవంతుడు తపప్ మరోదారి లేదు శాంతికి అనే ఆలోచన రాగానే ఏం 
చేయాలో నిరణ్యించుకోవాలి కదా? 

తే. ఆ పర్జాసరగ్ బృంహితం బయిన జగము 
దకుష్ఁ డీకిష్ంచి మదిలోనఁ దాప మొంది 
మఱియు జననంబు నొందించు మతము రోసి 
పరమపురుషుని నాశర్యింపంగఁ దలఁచె.      [6-209] 
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ఇదే బర్హమ్చరయ్ం, గారహ్సయ్ం, వానపర్సథ్ం, సనాయ్సం అనేవి అనుకుంటే, దకుష్డికి ఈ జగం చూసి మనసులో తాపం మొదలైంది. ఇలా చేయడం 

కంటే పరమపురుషుని ఆశర్యించడం మంచిది అని తెలుసుకునాన్డు. 
 
క. మోదం బై పరిదూషిత 

ఖేదం బై శాబరీదధ్ కిలికించిత దృ 
గేభ్దం బై బహుసౌఖాయ్ 
పాదం బై యొపుప్ వింధయ్పాదంబునకున.      [6-211] 

 
వ. అరిగి, యందఘమరష్ణం బను తీరథ్ంబు సరవ్దురితహరం బయి యొపుప్దాని ననుసవనంబు సేవించి, యతి ఘోరం బయిన తపంబు చేయుచు హరిం 
బర్సనున్ం జేసి, హంసగుహయ్ం బను సత్వరాజంబున నిటల్ని సుత్తియించె. [6-212] 
 
 అలా తెలుసుకునాన్క సంసారం వదిలేసి వింధయ్ పరవ్త శేర్ణిని చేరుకునాన్డు తపసుస్కోసం. ఆ వింధయ్ ఎటువంటిది? ఆనందానిన్ ఇచేచ్ది 
(మోదంబై), మనసాత్పానిన్ పోగొటేట్ది (పరిదీషిత ఖేదంబై), శబరసతరీల (శాబరీదధ్) కిలకిలారావాలు (కిలికించిత) చేసూత్ విలాస వీక్షణాలను పర్సరింపజేసేది, 
మికిక్లి సుఖకరమైనది (బహు సౌఖాయ్పాదంబై).  అలా ఘోరమైన తపసుస్ చేసి శీర్హరిని పర్సనన్ం చేసుకునాన్డు. ఆయన కనిపించాక హంసగుహయ్ం అనే 
సత్వం తో ఇలా అంటునాన్డు దకుష్డు. 
 

ఉ. పూని మనంబునుం దనువు భూతములున మఱి యిందిర్యంబులుం 
బార్ణములున వివేక గతిఁ బాయక యనయ్ముఁ దముమ్ నెమెమ్యిం 
గానఁగనేర వా గుణనికాయములం బరికించునటిట్ స 
రావ్నుగతున సమసత్హితు నాదిమపూరుషు నాశర్యించెదన.    [6-216] 

 
 మనసుస్, పంచభూతాలు, ఇందిర్యాలతో ఉనన్ జీవులు ఈ దేహమే (తనువు) తాము అనుకుంటునాన్రు. అయితే వివేకం కలిగాక ఇది కాదు 
దీనికి అనయ్ంగా మరోటి ఏదో ఉంది అని తెలుసోత్ంది. ఇవనీన్ పరికించి చూసే సరవ్ం అనుసరించేవాడినీ (సరావ్నుగతిన), అనిన్ంటికీ హితుడైనవాడినీ 
(సమసత్ హితున), అనిన్ంటికి మూల కారణమైనవాడినీ (ఆది పూరుషునన) ఆశర్యిసాత్ను. ఇదంతా ఎందుకని ఓ సారి ఆలోచిసేత్ మనకి తెలిసేదేమంటే, 
జీవితంలో ఎనిన్ సాధించినా, శాంతి అనేది కావాలంటే ఏదో సంపాదించి కూడబెటట్డం, కులం, సంతంతి పెంపు చేసుకోవడం కాదనీ, ఈ శరీరం కంటే 
ఆవల ఏదో ఉంది, ఏది తెలుసుకుంటే మరేం తెలుసుకోనకక్రేల్దో అది తెలుసుకుంటే శాంతి కలుగుతుందనీ వివేకం రావడం – ముముక్షతవ్ం అనన్మాట. 
దీనినే బుధుధ్డి భోధనలోల్ గమనించవచుచ్ – ‘నీకు నువేవ్ ఏమీ కానపుప్డు ఎవరికెవరు?’ అంటాడు బుధుధ్డు. అంటే ఈ శరీరం నీది కాదు, మనసుస్, 
ఇందిర్యాలూ అసలే కావు. నీవు కేవలం జాఞ్నసవ్రూపుడవి అని చెపప్డం అనన్మాట. అది వచాచ్క మనసు భగవంతుడి మీదకి మళుళ్తుంది.  అది జరిగాక 
భగవంతుణిణ్ ఆశర్యించడం; ఇదే మనకి గజేందర్ మోక్షంలో కరి చివరి దాకా పోరాడాక ‘ఎవవ్నిచే జనించు జగమెవవ్ని లోపలనుండు లీనమై…’ అనే 
పదయ్ంలో కనిపిసుత్ంది కూడా. 
 

ఇంతవరకూ వచాచ్క మన మనసులోకొచేచ్ భగవంతుడెటువంటివాడనే గుణాలని కింద వచనంలో అదుభ్తంగా వివరుసుత్నాన్డు సింగయ. పోతన 
వచనానికి దీటుగా రాసినదీ వచనం – జాఞ్నం కలిగాక భగవదద్రశ్నం ఎలా ఉంటుందో అనేది వివరంగా రాసినది.  
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వ. మఱియు; ననేకవిధ నామ రూప నిరూపయ్ంబగు మనంబునకు దృషట్సమ్ృతుల నాశంబువలనఁ గలిగెడు నుపరామం బగు సమాధి యందుఁ గేవల 
జాఞ్నసవ్రూపంబునఁ దోచు నిరమ్ల పర్తీతిసాథ్నంబైన హంససవ్రూపికి నమసక్రింతు; దారువందు నతి గూఢంబైన వీతిహోతుర్ని బుదిధ్చేతం బర్కాశంబు 
నొందించు భంగి, బుదిధ్మంతులు హృదంతరంబున సనిన్వేశుం డయిన పరమపురుషుని నాతమ్శకిత్తర్యంబులచేతం దేజరిలల్ఁ జేయుదురు; అటిట్ దేవుండు, 
సకల మాయావిచేఛ్దకం బయిన నిరావ్ణ సుఖానుభవంబునం గూడి యుచఛ్రింపం గొలఁదిగాని శకిత్గల విశవ్రూపుండు నాకుం బర్సనున్ండగుంగాక; 
వాగుభ్దీధ్ందిర్య మానసంబులచేతం జెపప్ను, నిటిట్ దని నిరూపింపను, నలవిగాక యెవవ్ని గుణరూపంబులు వరిత్ంచు, నెవవ్ండు నిరుగ్ణుండు, సరవ్ంబు 
నెవవ్నివలన నుతప్నన్ంబగు, నెవవ్నివలన సిథ్తిం బొందు, నెవవ్ని వలన లయంబగు, నటిట్ పరాపరంబులకుం బరమంబై, యననయ్ంబై, పార్కర్ప్సిదధ్ంబై, 
సరవ్వాయ్పకంబై, యాదికారణంబై యునన్ తతత్వ్ంబు నాశర్యింతు; ఎవవ్ని పర్భావంబు మాటలాడెడు వారలకు, వాదంబు చేయువారలకు వివాద 
సంవాదసథ్లంబు లగుచు నపప్టపప్టికి మోహంబు నొందించుచుండు, నటిట్ యనంతగుణంబులు గల మహాతుమ్నకుం బర్ణామంబు చేయుదు; అసిథ్ నాసిథ్ 
యను వసుత్దవ్య నిషఠ్లం గలిగి, యొకక్టన యుండి విరుదధ్ ధరమ్ంబులుగఁ గనంబడు నుపాసనా శాసత్ర సాంఖయ్శాసత్రంబులకు సమంబై, వీకిష్ంపఁదగిన 
పరమంబు నాకు ననుకూలంబగు గాక, ఎవవ్ఁడు జగదనుగర్హంబుకొఱకు జనమ్ కరమ్ంబులచేత నామరూపంబు లెఱుంగంబడ కుండియు, 
నామరూపంబులు గలిగి తేజరిలుల్, నటిట్ యనంతుడయిన భగవంతుండు పర్సనున్ండగుం గాక; ఎవవ్ండు జనులకుఁ బురాకృత జాఞ్న పదంబుల చేత 
నంతరగ్తుండై, మేదినిం గలుగు గంధాది గుణంబుల నాశర్యించిన వాయువు భంగి మెలంగుచుండు నా పరమేశవ్రుండు మదీయ మనోరథంబు సఫలంబు 
జేయు గాక" యనుచు భకిత్ పరవశుండయి యుకిత్ విశేషంబున సుత్తియించుచునన్ దకుష్నికి భకత్వతస్లుం డైన శీర్వతస్లాంఛనుండు పార్దురాభ్వంబు నొందె; 
అపుప్డు.           [6-217] 
 
 అనేకానేక నామరూపాలు దృషిట్, సమ్ృతుల వలల్ కలిగేవి నాశనం అయాయ్క కలిగే సమాధిలో భగవంతుడు కనిపిసాత్డుట. ఎలా? జాఞ్న సవ్రూపంగా.  
ఈ విషయం కొంచెం నిశితంగా చూదాద్ం. శుకమహరిష్ మొదటోల్ ఏం చెపాప్డు? ‘హరిమయము విశవ్మంతయు, హరి విశవ్మయుండు ..’ అని కదా? కానీ 
హిరణయ్కశిపుల సంతతి అయిన మనకి ఈ సృషిట్ అలా కనిపించదే? ఎందుకంటే మన మనసుస్ అలాంటిది. ఈ పర్పంచంలో మనకి కనిపించేదేమిటని 
చూసేత్ అది మనసుస్ కలిప్ంచే భావన. అయితే భవగంతుణిణ్ చూసినవారికి కనిపించేదేమిటి? వారికి జాఞ్న సవ్రూపమైన భగవంతుడు తపప్ మరోటి 
కనపడదు. దీనికి ఉదాహరణలు భాగవతం చెపేప్ శుకమహరిష్ దగిగ్రున్ండి, శీర్రామకృషుణ్లు, చైతనయ్ మహాపర్భువూ, శివానందులవంటివారే.  
మనసునెపుప్డైతే ఆతమ్లోకి చూడాడ్నికి అలవాటు చేసాత్మో అపుప్డు మనసుస్ సృషిట్ంచుకునన్ ఈ నామరూపాలు నాశనమై వాటి వెనకనునన్ జాఞ్నసవ్రూపం 
గోచరమవడం అనన్మాట. మరి దీనిన్ ఎలా చూడడం నేరుచ్కోవడం? 
 
 దీనికి మరికాసత్ వివరణ. ఎండుకటెట్లలో (దారువు) అగిన్హోతుర్డు అంతరంగా ఎలా ఉనాన్డో భగవంతుడలా ఉనాన్డు పర్తీ పార్ణిలోనూ. అగిన్తో 
ఆ ఎండుకటెట్ని కాలిచ్నటేట్, ఈ మనసస్నేదానిన్ నశింపచేయగలిగ్తే లోపలునన్ భగవంతుడు పర్కాశించడం మొదలుపెడతాడు. దేహంలో ఉనన్ భగవంతుణిణ్, 
జాఞ్నానిన్ (హృదంతరంబున సనిన్వేశుం డయిన పరమపురుషుని) వివరించడానికి, మంతర్పుషప్ంలో -  “నీలతోయద మధయ్సాథ్ విధుయ్లేల్ఖేవ భాసవ్రా, 
నీవార శూక వతత్నీవ్ పీతాభాసవ్తయ్ణూపమా, తసాయ్శిఖాయా మధేయ్ పరమాతామ్ వయ్వసిథ్తః..” చెపప్డం గమనించవచుచ్. ఇటువంటి భగవంతుడు – ఇంత 
అని చెపప్లేని శకిత్ సవ్రూపుడు (యుచఛ్రింపం గొలఁదిగాని శకిత్గల విశవ్రూపుండు). నిరుగ్ణుండైన ఆ భగవంతుడు మనోవాకాక్య కరమ్లకి అతీతుడు. 
తాయ్గరాజు చెపిప్న వాచామగోచరుడు ఈయనే. అయితే భగవంతుడి గురించి వాదోపవాదాలు చేసేవారికీ, వివాదాలు కలిగించేవారికీ ఆయన ఎపప్టికీ 
అందకుండా మోహం కలిగిసూత్నే ఉంటాడు (గమనించారా, భగవంతుణిణ్ తెలుసుకోవాలంటే బుధిధ్, మనసుస్ ఇందిర్యాలు ఎపప్టికీ పనికిరావు, శరణు 
అనడమే చివరి మారగ్ం). అందుకే అటువంటి అనంతమైన గుణాలు కలవాడికి నమసాక్రం. అలా చెపాప్క ఇపుప్డు అటువంటి భగవంతుడు నా పటల్ 
పర్సనున్డవుగాక అని పార్రథ్న చేసాడు దకుష్డు. 
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సీ. కుండల మణిదీపిత్ గండసథ్లంబులఁ;  
బూరేణ్ందురాగంబుఁ బొందుపఱుప 
దివయ్కిరీట పర్దీపుత్లంబర రమా;  
సతికి గౌసుంభవసత్రంబు గాఁగ 
వక్షసథ్లంబుపై వనమాలికాశీర్లు;  
శీర్వతస్ కౌసుత్భ శీర్ల నొఱయ 
నీలాదిర్ఁ బెనఁగొని నిలిచిన విదుయ్లల్;  
తల భాతిఁ గనకాంగదంబు మెఱయ       [6-219] 
 

ఆ. నఖిలలోక మోహనాకార యుకుత్ఁడై 
నారదాది మునులు జేరి కొలువఁ 
గదిసి మునులు పొగడ గంధరవ్ కినన్ర 
సిదధ్ గాన రవము చెవుల నలర.       [6-219.1] 

 
 భగవంతుడు కనిపించడానికి ఏం చేయాలో చెపాప్డు కదా, అలా జాఞ్న చకుష్వు తెరుచుకునాన్క కూడా భగవంతుడు కనిపించకపోవచుచ్. 
ఎందుకంటే ఎనోన్వేల జనంలో ఒకడు భగవంతుడి గురించి పర్యతన్ం చేసాత్డు. అలా పర్యతిన్ంచినవారిలో ఒకానొకరికి మాతర్మే భగవదద్రశ్నం 
కలుగుతోంది (మనుషాయ్ణాం శహసేర్షు కశిచ్దయ్తతి సిధధ్యే, యతతామపి సిధాధ్నాం, కశిచ్నామ్ం వేతిత్ తతవ్తః – భగవదీగ్త జాఞ్న విజాఞ్న యోగం 7-3). 
అంటే ముముక్షతవ్ం వచాచ్క సనాయ్సం తీసుకుని జాఞ్నం సంపాదించాక– భగవంతుణిణ్ సాకాష్తూత్ చూడడానికి, ఆ విజాఞ్నం రావడానికి భగదనుగర్హం 
తపప్నిసరి. అలా కనిపించిన భగవంతుణిణ్ మన పోతన ఎపుప్డూ కూడా ఒకే రకమైన వివరణతో చెపప్డం చూడవచుచ్ – కిరీట మకరకుండల కేయూర 
హార కటక కౌసుథ్భ మణిమేఖలాంబర వనమాలికా విరాజితుండు. దీనినే సింగయ కూడా పై సీస పదయ్ంలో వివరించాడు. అలా కనిపించిన భగవంతుడు – 
నారాయణీయంలో భటాట్తిత్రి గారు చెపిప్నటూట్ – యతైరలోకయ్ మహీయసోపి మహితం సమోమ్హనం మోహనాత – అఖిలలోక మోహకారుడై ఉనాన్డు. 

 
క. సరేవ్శుఁడు సరావ్తుమ్ఁడు 

సరవ్గతుం డచుయ్తుండు సరవ్మయుండై 
సరవ్ంబుఁ జేరి కొలువఁగ 
సరవ్గుఁ దకుష్డైనకుఁ బర్సనున్ం డయెయ్న.      [6-220] 

 
 ఇలా కనిపించిన భగవంతుడు సరేవ్శుడు (అనిన్ంటికీ ఈశవ్రుడు), సరావ్తుమ్డు (అనిన్ జీవులోల్ ఉండేవాడు. ఎందుకీ పదం అంటే విజాఞ్నం 
గోచరించాక మనకి కనిపించేదేమిటి అందరిలో? ఆతమ్ సవ్రూపం ఒకటే కదా, అదే హరిమయము విశవ్మంతయు, హరి విశవ్మయుండు..), సరవ్గతుండు 
(అనిన్ చోటాల్ ఉండేవాడు. దీనినే పర్హాల్దుడు తండిర్కి చెపప్డం గమనించాం, అంబోజాసనుడాదిగాక తృణపరయ్ంతంబు విశావ్తుమ్డై సంబావంబుననుండ 
పోర్డ విపుల సథ్ంభంబునందుండడే… అంటూ), అచుయ్తుండు (చుయ్తి, పతనంలేనివాడు), సరవ్మయుండై (అనీన్ నిండినవాడు), అందరూ కొలుసూత్ండగా 
(సరవ్ంబు జేరి కొలువ. దీనినే పోతన గజేందర్ మోక్షంలో శీర్హరి కరి రక్షణకి బయలేద్రి రావడంలో వివరించాడు, సిరికింజెపప్డు, శంఖ చకర్యుగమున 
జేదోయు సంధింపడే … అంటూ), సరవ్ం వాయ్పించినవాడు (సరవ్గుడై), దకుష్డికి కనిపించాడు. ఈ పదయ్ంలో సింగయ పోతనకి దీటుగా “సరవ్” అనే 
పదం పదయ్ం లో పూరిత్గా వాడడం గమనించారా? 
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 ధుర్వుడు చినన్తనంలో పినతలిల్ అనన్మాటలకి మనసులో కలత చెంది తపసుస్కి వెళాళ్క శీర్హరి కనిపిసాత్డు. మనసులో కోరిక మాట అటుంచి 
‘ముందు అసలు కనిపించిన నినున్ నేను కీరిత్ంచాలనుకుంటునాన్ను కానీ నేనేమీ చదువుకునన్వాణిణ్ కాదు’ అనుకుంటూంటే, తన చేతిలో “జలథరనినద” 
(అంటే జలానికి ఆధారమైన మేఘం; అది చేసే ఉరుమువంటి శబద్ం వచేచ్ పాంచజనయ్మనే) శంఖానిన్ ధుర్వుడి దవడకి ఆనిసాత్డు అడగకుండానే; పర్తీ 
క్షణం మన మనసులో కలిగే ఆలోచనలు తెలిస్నవాడు కనక. అపుప్డు వేదాలకి మూలమైన ఆ శంఖ పర్భావంతో సామవేదంతో విషుణ్వుని కీరిత్ంచాక ‘నీకేం 
కావాలో కోరుకో’ అంటే – అసలు తపసుస్ ఎందుకు మొదలుపెటాట్డో మరిచ్పోయి – “అనేక మాయా విశేషాలతో ఉండే నీ మనోహరమైన మోము అలా 
నిరంతరం చూసూత్ ఉండడం తపప్ ఇంకేమీ వదుద్” అని అడుగుతాడు. ఇదే శీర్రామకృషుణ్లు చెపప్డం పర్కారం ఉపుప్ బొమమ్ సముదర్ం లోతు కొలవడానికి 
చేసే పర్యతన్ం అంటే. ఒకసారి భగవదద్రశ్నం అయితే ఇంకేమిటి కోరుకునేది? అందులో లీనమవడమే. అయినా పర్తీ క్షణం మన మనసులో కలిగే పర్తీ 
ఆలోచనా తెలిసిన భగవంతుణిణ్ ఏమిటి కోరేది? అయితే అలా లీనమయేయ్ విజాఞ్నం భగవంతుడి దగిగ్రున్ంచి ఎపుప్డొసుత్ంది? ఆయన మనచేత చేయించుకునే 
పని పూరిత్ అయాయ్క. అపప్టి వరకూ ఆయన కోసం పనిచేసూత్నే ఉండాలి; నేను కాదు నువేవ్ అనుకుంటూ.  
 

దకుష్డు పర్జాపతిగా చేయవలసిన పని పూరైత్పోయిందా, ఇంకా చేయాలిస్న పని మిగిలి ఉందా? అది భగవంతుడికి తపప్ మరొకరికి తెలియదు. 
ఇపుప్డు కనిపించిన - సరవ్ంబుఁ జేరి కొలువఁగ సరవ్గుడైన శీర్హరి - దకుష్డికి ఏమి చెపాత్డో వచేచ్ వాయ్సంలో. 
 
 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

