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52 వ భాగం
దకష్ జాపతి – 1
క.

శీర్ విలసితధరణీతన

యావదన సరోజ వాసరాధిప! సిత రా
జీవదళనయన! నిఖిల ధ
రావర నుత సుగుణధామ! రాఘవరామా!

[4.1]

ఎపప్టిలాగే రాముడికో కందంతో ఈ సక్ంధం మొదలౌతోంది. భాగవతంలోని ఈ చతురధ్ సక్ంధంలో వచేచ్ ధుర్వ చరితర్ ముందు వాయ్సాలోల్
చూసాం. ఈ దక్ష యజఞ్ం కధ కూడా భాగవతం నాలుగో సక్ంధం లోనిదే.
పరమశివుడి ఏ సోత్తర్ం చూసినా – చందర్శేఖరాషట్కం, లింగాషట్కం, బిలావ్షట్కం – పర్తీదానిలోనూ చూచాయగా దక్ష యజఞ్ం గురించి పర్సాత్వన,
దక్షయజఞ్ వినాశనం గమనించవచుచ్. మహా భాగవతం రాయకముందు పోతన వీరభదర్ విజయం అనేది రాసాడుట. ఆ పదాయ్లలో శివుడి గురించి
రాసేటపుప్డూ, భాగవతంలో ఈ సక్ంధంలో వచేచ్ దక్ష యజఞ్ం గురించి వివరించేటపుప్డూ పోతన వాడిన పదాలు జాగర్తత్గా చూసేత్ పోతనలో శివభకుత్డు
మనసులోంచి బయటకొచిచ్ ఆ పదాయ్లోల్ వీరవిహారం చేయడం మనకి సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది. పోతన రోజులోల్ మనుషులోల్ ఉనన్ శివ-విషుణ్వులు వేరువేరు
అనే తారతమాయ్ల వలల్ పోతన శివుడూ విషుణ్వూ వేరు కాదని చెపప్డానికా అనన్టుట్ తాను శివ భకుత్డై, విషుణ్ కధలనే లీలామానుషవిగర్హుడైన కృషుణ్డి
లీలలని గురించి చెపేప్ భాగవతానిన్ తెలుగులో రాసి, విషుణ్వు మరో అవతారంగా చెపప్బడే రాముడికి సమరిప్ంచాడు అంటారు.
దకుష్డు మొదటోల్ అహంకారం వలల్ శివుడెవరో, ఎంతటివాడో తెలుసుకోకపోవడం, దానివలల్ వచేచ్ అనరాధ్లూ, ఆ అహంకారం పోగొటుట్కునాన్క
భగవంతుణిణ్ తెలుసుకుని దారిలోకి రావడం అనేదే ఈ దక్ష యజఞ్ం కధ. శంకర భగవతాప్దులు ఏమంటునాన్రో చూడండి.
సమ్ృతౌ శాసేత్ర్ వైదేయ్ శకునకవితాగానఫణితౌ
పురాణే మనేత్ర్ వా సుత్తినటనహాసేయ్షవ్చతురః।
కథం రాజాఞ్ం పీర్తిరభ్వతి మయి కోఽహం పశుపతే
పశుం మాం సరవ్జఞ్ పర్థితకృపయా పాలయ విభో

[శివానందలహరి .5]

“శాసత్ర పాండితయ్ం లేదు, వైదయ్ం చేయడం రాదు, కవితవ్ం చెపప్లేను, సంగీతం, పాట పాడడం, మరొకటేదీ రాదు. నేను ఏమీ చేతకాని, ననున్ నేనే
ఎరగని పశువుని. శివా నువువ్ పశుపతివి, అంతకనాన్ మనిదద్రి మధాయ్ మరో సనిన్హితమైన సంబంధం అవసరం లేదు కదా నువువ్ ననున్
ఉదధ్రించడానికి?” దీనిన్ సమరిధ్ంచడానికా అనన్టుట్ దకుష్డు మొదటోల్ అహంకారం వలల్ శివుణిణ్ కించపరిచి యజఞ్ంలో ఆ అహంకారపూరితమైన తల
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పోగుటుట్కుని చివరికి శివ శరణం చేసి శుదుధ్డౌతాడని చెపేప్దే ఈ దక్ష యజఞ్ం కధ. మరి అహంకారం అంత సులభంగా పోదు కనకా, భగవంతుడిమీద ఆ
భకిత్ ఒకక్సారి రాదు కనకా ఒకేసారి అపరిమితమైన ఆనందం (భగదద్రశ్నం, ఆతమ్ జాఞ్నాల వలల్) వసేత్ తటుట్కోలేము అనేది అందరికీ తెలిసిన వాసత్వం
కనకా ఆ భకీత్, ఆనందం మెలల్గా సాధన వలల్ ఎలా రావాలనేది శివానందలహరి లోనే శీర్శంకరుల మరో శోల్కంలో చూడవచుచ్.
ఆననాద్మృతపూరితా హరపదాంభోజాలవాలోదయ్తా
సైథ్రోయ్పఘన్ముపేతయ్ భకిత్ లతికా శాఖోపశాఖానివ్తా ।
ఉచైఛ్రామ్నస కాయమానపటలీమాకర్మయ్ నిషక్లమ్షా
నితాయ్భీషట్ ఫలపర్దా భవతు మే సతక్రమ్ సంవరిధ్తా

[శివానందలహరి .49]

“పరమేశవ్ర సేవానురకిత్ నీటిపోతగా, శివచరణకమలము పాదుకగా, చితత్ సైథ్రయ్ములు పాకుడు గంపగా మొదలుపెటిట్ చిలువలు పలువులుగా
ఉనన్తమైన మనసస్నే పందిరి అలుల్కుంటూ చీడ మొదలైన దోషములచే శిధిలం కాకుండా పెంపొంది నా శివభకిత్ పుణయ్కరమ్లచే శాశవ్త ఫలము
సంపాదించుగాక.”
మెలల్గా చిలువలు పలువలుగా రావాలని ఎందుకంటునాన్రంటే ఒకేసారి అఖండానందం వసేత్ గుండె ఆగి చావడం అనేది మనందరికీ తెలిసిన
విషయం. ఒకోక్ మెటూట్ ఎకుక్తూ పైకి రావాలని చెపుత్నాన్రు తపప్ ఇపుప్డే ఇకక్డే నాకు ఆతమ్సాకాష్తాక్రం ఇచేచ్యి దేవుడా అని అడగటేల్దు. ఈ శోల్కాలు
అసలు – ఏ కషట్మూ లేకుండా అనీన్ లభించాలి అనుకునే - మనలాంటి వాళళ్గురించే. ఇదే సరిగాగ్ శీర్రామకృషుణ్ల వంటివారు వివేకానందులంతటివారికి
తపప్ ఆయన శిషుయ్లమని చెపుప్కునే పర్తీ ఒకక్రికీ దైవదరశ్నం ఇవవ్కపోవడానికి కారణం. అసలు ఆతమ్సాకాష్తాక్రం వసేత్ ఎలా ఉంటుందనేది రామకృషాణ్
మఠానికి చెందిన సావ్మి జాఞ్నేశవ్రానంద గారు చెపుత్నాన్రు చూడండి.
“మీకు ఈ జనమ్లో ఇపప్టిదాకా ఆనందం కలిగించిన విషయం గురుత్ తెచుచ్కోండి. అది పాయసం తినడం వలల్ వచిచ్ందా, డబుబ్ దొరకడం వలాల్,
మరోదానివలాల్ అనేది ఓ సారి గురుత్ తెచుచ్కుని ఆ ఆనందానిన్ ఓ సారి నెమరు వేసుకోండి. ఇపుప్డా ఆనంద క్షణాలని పది లక్షల కోటల్ రెటుల్ హెచిచ్ంచండి.
ఆతమ్సాకాష్తాక్రం కలిగినపుప్డు అటువంటి ఆనందం మీ సవ్ంతమౌతుంది. ఒకక్సారి మాతర్మే కాదు, ఆ కటట్లు తెంచుకునే ఆనందంలో మీరు పర్తీ క్షణం
ఓలలాడుతారు.” మరి అటువంటి ఆనందం ఏ సాధనా, ఏ కషట్మూ పడకుండా వసేత్ ఏమౌతుంది? గుండె ఆగి చావమూ? ఈ కారణం వలేల్ ఒకోక్ మెటూట్
పైకెకుక్తూ వచిచ్న అతి పెదద్ ధనవంతులు కోటల్ డబుబ్లు మూలుగుతునాన్ మామూలుగా ఉండగలరు కానీ ఒకేసారి అదృషట్ం తనున్కొచిచ్ ఆ కోటుల్
వచిచ్నవాడికి గుండె ఆగడం, అనేకానేక దరిదార్లు తగులుకోవడం గమనించవచుచ్. ఇదే సరిగాగ్ శంకర భగవతాప్దులు చెపుత్నన్ది. అందుకే సాధన చేసూత్
కర్మంగా పైకి ఎదుగుతూ ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం పొందడం ముఖయ్ం. దీనికి అనేకానేక జనమ్లు పటట్వచుచ్; ఎందుకంటే లక్షయ్ం అతి కషట్మై, మహోనన్తమైనది;
దానితో పోలిసేత్ మానవ జీవితం, ఆయురాద్యం అతి చినన్దీను. అందుకే కర్మంగా సాధన చేయడం. దీనేన్ బుదుద్డు, పతంజలి వంటివారు అషాట్ంగ
యోగం అంటే మరొకరు మరోలా పిలవడం. ఇదంతా ఓ కర్మం పర్కారం పరమేశవ్రుడు ఆట ఆడించినటూట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ దక్ష యజఞ్ంలో
కూడా దకుష్డు ఇలాగే పైకి రావడం మనం చూసాత్ం. అయితే భకిత్తో శివుణిణ్ కనన్పప్ లాగా కొలిచేసి జాఞ్నం సులభంగా సాధించేయొచుచ్ కదా? అవును
తపప్కుండా చేయొచుచ్ కానీ ఆ భకిత్ మనకి కుదరవదూద్? అది కుదరడానికి ఎనిన్ జనమ్లు పడుతుందో ఎవరికెరుక? దీనేన్ ఇంతకుముందు వాయ్సాలోల్
నారదుడు ధరమ్జుడుకి చెపప్డం గమనించాం.
శా.

కామోతక్ంఠత గోపికల, భయమునం గంసుండు, వైరకిర్యా
సామాగిర్న శిశుపాలముఖయ్ నృపతుల, సంబంధులై వృషుణ్లున,
బేర్మన మీరలు, భకిత్ నేము, నిదె చకిర్ంగంటి; మెటైల్న ను
దాధ్మ ధాయ్నగరిషుఠ్ఁ డైన హరిఁ జెందన వచుచ్ ధాతీర్శవ్రా!
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అంటే ఏ విధంగా మనం భగవంతుణిణ్ గురుత్ంచుకునాన్ం అనేది ముఖయ్ం కాదు కానీ సరవ్వేళలా మన మనసులో ఉనాన్డా లేదా అనేది ముఖయ్ం.
మనుషులందరికీ ఒకే రకం మనఃసత్తవ్ం ఉండదు కాబటిట్ ఎవరికిషట్ం వచిచ్నటూట్ వాళుళ్ భవవంతుణిణ్ ఏ రూపంలోనైనా గురుత్పెటుట్కోవచుచ్. దీని సంగతి
హిరణాయ్క్ష, హిరణయ్కశిపుల విషయంలో చూసాం. దక్ష యజఞ్ం కధ చెపేప్ది కూడా సూథ్లంగా ఇదే.
సావ్యంభువ మనవ్ంతరంలో మనువు తన మూడవ కూతురైన పర్సూతి అనే కనయ్ను బర్హమ్ కుమారుడైన దక్షపర్జాపతికి ఇవవ్డంతో
దకుష్డి కధ మొదలౌతుంది. పర్జాపతులంటే లోకాలలో జనోతప్తిత్ కి కారణమైన వారని చెపుప్కోవచుచ్. ఆ దకుష్డికి పదహారు మంది కుమారెత్ లు
పుటాట్ రు .
క.

వనజజునివలన భవ మం
దిన యా దక్షపర్జాపతికి మను నిజ నం
దన యగు పర్సూతి సతి యం
దనఘా! పదయారువ్ రుదయ మందిరి కనయ్ల
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వ. ఇటాల్విరభ్వించిన కనయ్కలందు శర్దధ్యు, మైతిర్యు, దయయు, శాంతియుఁ, దుషిట్యుఁ, బుషిట్యుఁ, బిర్యయుఁ, నునన్తియు, బుదిధ్యు, మేధయుఁ,
దితిక్షయు, హీర్యు, మూరిత్యు నను నామంబులు గల పదుమువువ్రను ధరమ్రాజున కిచెచ్; ఒకక్ కనయ్క నగిన్దేవునకును నొకక్తెం బితృదేవతలకును
నొకక్తె జనమ్మరణాది నివరత్కుం డగు నభవునకుం బెండిల్ చేసె; అంత నా ధరుమ్ని పతున్ల యందు శర్దధ్వలన శుర్తంబును, మైతిర్వలనఁ బర్సాదంబును,
దయవలన నభయంబును, శాంతివలన సుఖంబును, దుషిట్వలన ముదంబును, బుషిట్వలన సమ్యంబును, గిర్యవలన యోగంబును, నునన్తివలన
దరప్ంబును, బుదిధ్వలన నరథ్ంబును, మేధవలన సమ్ృతియుఁ, దితిక్షవలన కేష్మంబును, హీర్వలనఁ బర్శర్యంబును, మూరిత్వలన సకలకలాయ్ణగుణోతప్తిత్
సాథ్నభూతులగు నరనారాయణు లను ఋషు లిదద్ఱును సంభవించిరి; వారల జనమ్కాలంబున.
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ఇలా పుటిట్న పదహారు మంది కనయ్లనీ దకుష్డు ఒకొక్కక్రినీ ఒకొక్కక్ దేవత కిచిచ్ పెళిళ్చేశాడు. పదముగుగ్రుని ధరమ్దేవతకి ఇసేత్ ఒకావిడని
అగిన్దేవుడికీ, ఇంకొకావిడని పితృదేవతలకీ, చివరన సతిని జనన మరణాలు లేని మృతుయ్ంజయుడైన (జనమ్మరణాది నివరత్కుండగు నభవునకు)
శివుడికిచాచ్డు. అందులో మూరిత్ అనే ఆవిడ వలల్ సకల కలాయ్ణ గుణ సంపనున్లైన నర నారాయణులు ఉదభ్వించారు.
పై వచనంలో ఎవరివలల్ ఎవరు పుటాట్రో అనేది మరో సారి చదివితే అసలు ఇంతమంది నిజంగా పుటాట్రా, లేకపోతే “దీని-వలల్-అది” అనేది
జరుగుతుందని చెపుత్నాన్రా భాగవతంలో అనిపిసుత్ంది - శర్దధ్ వలల్ శుర్తం (అంటే శాసత్రం, వినికి), మైతిర్ వలల్ పర్సాదం, దయ వలల్ అభయం, శాంతి వలల్
సుఖం, తుషిట్ వలల్ ముదం (సంతోషము), పుషిట్ వలల్ సమ్యం (గరవ్ం, ఆశచ్రయ్ం), కిర్య వలల్ యోగం, ఉనన్తి వలల్ దరప్ం, బుదిధ్ వలల్ అరథ్ం, మేధ వలల్
సమ్ృతి, తితిక్ష వలల్ కేష్మం (తితిక్ష అంటే ఓరుప్), హీర్ వలల్ పర్ళయం (హీర్ అంటే సిగుగ్, లజజ్). అంటే ఏయే గుణాలు అలవరుచ్కుంటే ఏవి మన
సవ్ంతమౌతాయో వివరిసుత్నాన్రనన్మాట.
సీ.

గంధవాహుఁడు మందగతి ననుకూలుఁడై;
వీచె; నలిద్కుక్లు విశద మయెయ్;
నఖిలలోకంబులు నానందమును బొందెఁ;
దుములమై దేవదుందుభులు మోర్సెఁ;
గరమొపప్ జలధుల కలఁక లడంగెను;
మించినగతిఁ బర్వహించె నదులు;
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గంధరవ్ కినన్ర గానముల వీతెంచె;
నపస్రోజనముల నాటయ్మొనరె
తే.
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సురలు గురియించి రందంద విరులవాన;
మునిజనంబులు సంతోషమునఁ జెలంగి
వినుతు లొనరించి; రవేవ్ళ విశవ్ మెలల్ఁ
బరమమంగళమై యొపెప్ భవయ్చరిత!

[4-29.1]

నర నారాయణులు పుటట్డమే లోక కలాయ్ణం కోసం కనక, ఆ సమయంలో వాయువులు మెలల్గా వీచాయి. దేవ దుంధుబులు మోర్గి, సముదార్లు
కలతలేకుండా, నదులు మితంగా పర్వహిసూత్ లోకాలనీన్ ఆనందంగా ఉనాన్యి. మునిజనాలందరూ సంతోషంగా ఉండగా విశవ్మంతా మంగళకరమై
ఉంది.
క.

ధరణీభర ముడుపుట కా
నరనారాయణులు భువి జనన మనయము నొం
దిరి యరుజ్న కృషాణ్ఖయ్లఁ
గురుయదువంశముల సతత్వ్గుణయుతు లగుచున.
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ఉతత్రోతత్రా, భూభారానిన్ తగిగ్ంచడానికి ఆ నరనారాయణులే మీ తాత అయిన అరుజ్నుడు, ఆయన పిర్య సేన్హితుడైన కృషుణ్డిగా కురు, యదు
వంశాలలో సతత్వ్గుణ సంపనున్లై జనిమ్ంచారు.
ఇది శుక మహరిష్ పరీకిష్తుత్తో చెపుత్నాన్డు కనక మీ తాత అరుజ్నుడు అనాన్డనన్మాట. రాబోయే వాయ్సాలలో అసలు దకుష్డికి పరమేశవ్రుడితో
ఎందుకు, ఎంత చినన్ విషయానికి విరోధం వచిచ్ందో, అహంకారంతో గోరంతలు కొండంతలు చేసుకుంటూ ఆ విరోధానిన్ మనసులో పెంచుకుంటూ ఎలా
తన వినాశనానికి దారితీసుకునాన్డో చదువుతాం.
పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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