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55 వ భాగం     
 

దకష్ జాపతి – 4 
   

     సతీదే  కోరిక 
  

 ఒకరినొకరు శపించుకుని దకుష్డు చేసే యాగంలోంచి దకుష్డూ, శివగణాలూ బయటకి వెళిళ్పోయారని కిర్తం వాయ్సంలో చదువుకునాన్ం కదా? 
ఇంత జరిగాక వీరందరూ మరో యజఞ్ం మొదలుపెటాట్రు – మనఃశాశ్ంతి కోసమో మరోదాని కోసమో. దానిని గురించి శుకమహరిష్ పరీకిష్తుత్కి చెపుత్నాన్డు. 

  
సీ.  అనఘాతమ్! యే యజఞ్మందు సరవ్శేర్షుఠ్ఁ;  

డగు హరి సంపూజుయ్ఁడై వెలుంగు 
నటిట్ యజఞ్ంబు సమయ్గివ్ధానమున స;  
హసర్ వతస్రములు నజుఁ డొనరెచ్ఁ 
గరమొపప్ నమర గంగాయమునా సంగ;  
మావనిఁ గలుగు పర్యాగ యందు 
నవభృథసాన్నంబు లతిభకిత్ఁ గావించి;  
గతకలమ్షాతుమ్లై ఘనత కెకిక్       [4-53] 

 
తే.  తగ నిజాశర్మభూములఁ దలఁచి వార 

లందఱును వేడక్తోఁ జని రనుచు" విదురు 
నకును మైతేర్యుఁ డను మునినాయకుండు 
నెఱుఁగ వినిపించి వెండియు నిటుట్ లనియె.      [4-53.1] 

 
 సరవ్ శేర్షుట్డైన శీర్హరికి సరిపోయే మరో యజాఞ్నిన్ వేయి సంవతస్రాలు చేసి గంగా యమునలు కలిసేచోట పర్యాగలో సాన్నాలు చేసి పాత 
కలమ్షాలు పోగొటుట్కుని వెనకిక్ వెళాళ్రు. ఇలా గంగలో సాన్నం చేసి పాపాలు పోగొటుట్కోవడం అనేది ఎలా మొదలైందో ముందు గంగావతరణం వాయ్సాలోల్ 
చూసాం కదా? మిగిలిన కధ ఇంకా చెపుత్నాన్డిపుప్డు శుక మహరిష్. 
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వ.అంత శవ్శురుండగు దకుష్నకు జామాత యైన భరుగ్నకు ననోయ్నయ్ విరోధంబు పెరుఁగుచుండ నతిచిరంబగు కాలం బరిగె; నంత దకుష్ండు 
రుదర్విహీనంబగు యాగంబు లేనిది యైనను శరువ్తోడి పూరవ్ విరోధంబునను బరమేషిఠ్ కృతంబైన సకల పర్జాపతి విభుతవ్గరవ్ంబు ననుం జేసి 
బర్హమ్నిషుఠ్లగు నీశవ్రాదుల ధికక్రించి యరుదర్కంబుగా వాజపేయ సవనంబు గావించి తదనంతరంబ బృహసప్తిసవన నామకం బైన మఖంబు చేయ 
నుపకర్మించిన నచచ్టికిం గర్మంబున.          [4-54] 
 
 మామ దకుష్డికీ, అలుల్డైన ఈశవ్రుడికీ మొదటోల్ మొదలైన విరోధం అలా పెరుగుతూనే ఉంది. బర్హమ్ దకుష్ణిణ్ పర్జాపతులందరికీ అధయ్కుష్ణిణ్ 
చేసేసరికి గరవ్ం వలల్, ఈ శతుర్తవ్ం చూపించడానికో మరొకటో గానీ, దకుష్డు ఈశవ్రుడు లేని (రుదర్విహీనంబగు) యాగం అనేది లేనేలేదని తెలిసి కూడా 
మరో వాజపేయం అనే యజఞ్ం చేసాడు. ఎలా చేసాడు? తనని అధయ్కుష్డిగా చేసిన బర్హమ్నీ ఈశవ్రుణీణ్ ధికక్రిసూత్ను. పోనీ అకక్డ ఊరుకునాన్డా? మరో 
బృహసప్తి అనే యజఞ్ం చేయడానికి పూనుకునాన్డు ఇదే విధంగా. 
 

చ.  కర మనురకిత్ నమమ్ఖముఁ గనొగ్ను వేడుక తొంగలింపఁగాఁ 
బరమమునిపర్జాపతి సుపరవ్ మహరిష్ వరుల సభారుయ్లై 
పరువడి వచిచ్ యందఱు శుభసిథ్తి దీవన లిచిచ్ దకుష్చేఁ 
బొరిఁబొరి నచచ్టన విహిత పూజల నొందిరి సమమ్దంబునన   [4-55] 

 
 అలా మొదలుపెటిట్న యజాఞ్నికి మునులు, పర్జాపతులు, దేవతలు (సుపరువ్లు), మహరుష్లు అందరూ బయలేద్రారు. వీళళ్దేవుంది? పిలిసేత్ 
వచేచ్వారు కదా? కానీ ఎవరి పర్మేయం లేకుండా యజఞ్ం పూరిత్ అవదో వాళల్ని మాతర్ం పిలవలేదు, కోపం ఉంది కదా ఇంకా? అంటే భగవంతుణిణ్ తపప్ 
అందరీన్ పిలిచాడు. 
 

తే. దక్షతనయ సతీదేవి దవిలి యాతమ్ 
సదనమున నుండి జనకుని సవనమహిమ 
గగన చరులు నుతింప నా కలకలంబు 
విని కుతూహలిని యయి వినీవ్థిఁ జూడ.      [4-56] 

 
ఇలా సదసుయ్లందరూ గగనమారగ్ంలో వెళూత్ంటే సతీదేవి ఆ కలకలానిన్ చూసి ఆ యజఞ్ం మహిమ గురించి వాళుళ్ మాటాల్డుకోవడం 

విని కనుకుక్ంది అదంతా ఏమిటో. 
 

సీ.  తనరారు నవరతన్ తాటంక రోచులు;  
చెకుక్టదద్ములతోఁ జెలిమి చేయఁ;  
మహనీయ తపనీయమయ పదకదుయ్తు;  
లంసభాగంబుల నావరింప;  
నంచిత చీనిచీనాంబర పర్భలతో;  
మేఖలాకాంతులు మేలమాడఁ;  
జంచల సారంగ చారు విలోచన;  
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పర్భలు నలిద్కుక్లఁ బర్బిబ్కొనఁగ;       [4-58] 
 

తే.  మించు వేడుక భరత్ృసమేత లగుచు 
మానితంబుగ దివయ్ విమానయాన 
లగుచు నాకాశపథమున నరుగుచునన్ 
ఖచర గంధరవ్ కినన్రాంగనలఁ జూచి.      [4-58-.1] 

 
 ఆ వెళేళ్వాళల్లో నవరతాన్లు తాపిన చెవికమమ్ల కాంతులు తళతళాళ్డే చెకిక్ళళ్పై పడుతుండగా, మేలిమి బంగారు కాంతులు భుజాలపై 
వాయ్పిసూత్ంటే, చీని చీనాంబరాల కాంతులు మెరుసుత్ండగా, లేడి కనున్ల (సారంగ చారు విలోచన) వెలుగులు నాలుగు దికుక్లా పర్సరిసుత్ండగా ఉరకలు 
వేసే ఉతాస్హంతో తమ తమ భరత్లతో కూడి దివయ్విమానాలను అధిరోహించి దేవతాసతరీలు (ఖచర గంధరవ్ కినన్రాంగనలు) ఆకాశంలో కనిపించారు. 
పేరంటాలకి పిలిసేత్ వెళేళ్వారిలా అనన్మాట. ఇది చూసి ఆశచ్రయ్మైంది సతీదేవికి. అందరిలాగే తానూ పుటిట్ంటికి వెళిళ్ రావాలని ఉబలాటపడడం సహజం 
కదా? 
 

క.  సతి దన పతి యగు నా పశు 
పతిఁ జూచి సముతుస్కతను భాషించె;"పర్జా 
పతి మీ మామ మఖము సు 
వర్తమతి నొనరించుచునన్ వాఁడఁట వింటే;      [4-59] 

 
 సతి ఇదంతా చూసి శివుడి దగిగ్రకెళిళ్ అంటోంది, “చూసారా, మీ మామగారు దకుష్డు బాగా మరో మంచి యజఞ్ం చేసుత్నాన్డుట,” అని. 
 

క.  కావున నయయ్జఞ్మునకు 
నీ విబుధగణంబు లరిథ్ నేగెద; రదిగో!  
దేవ! మన మిపుప్ డచటికిఁ 
బోవలె నను వేడక్ నాకుఁ బుటెట్డు నభవా!      [4-60] 
 

 అలా అందరూ వెళుత్నాన్రు చూడండి, నాకు కూడా వెళాళ్లనే కోరిక పుడుతోంది. ఇకక్డ సతి “నేను ఒకక్తిత్నే” అనటం లేదు సతీ దేవి. 
“మనమిపుప్డు” అంటే, మనందరం కూడా వెళాద్ం అనే అడుగుతోంది. 
 

క.  ఆ యజఞ్ముఁ గనుగొనఁగా 
నా యనుజులు భకిత్ఁ బార్ణనాథుల తోడం 
బాయక వతుత్రు; మనముం 
బోయిన నే వారి నచటఁ బొడగనఁ గలుగ్న.      [4-61] 

 
 ఇపుప్డు మనం కూడా వెళేత్ అకక్డకి నా అకక్ చెలెల్ళుళ్ అందరూ వాళళ్వాళల్ భరత్లతో వసాత్రు. అందరీన్ చూసినటుట్ ఉంటుంది. 
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క.  జనకుని మఖమున కరిథ్ం 

జని నీతోఁ బారిబరహ్ సంజిఞ్కతఁ గడుం 
దనరిన భూషణములఁ గై 
కొన వేడక్ జనించె నీశ! కుజనవినాశా!      [4-62] 

 
 అలా వెళిళ్ తండిర్ చేసే యజఞ్ంలో వాళుళ్ ఇచేచ్ పరిబరహ్ం అనే కానుకలని తీసుకోవాలని కోరిక జనించింది. ఇకక్డ శివుణిణ్ పోతన ఏమనాన్డో 
గమనించారా? ఈశ, కుజనవినాశా (దుషుట్లని వినాశం చేసేవాడు). ఈ కుజనవినాశా అనేది చూసేత్నే రాబోయే ఉపదర్వం తెలుసుత్ంది. 
 

క.  నాతోడను సేన్హము గల 
మాతను దతోస్దరీ సమాజము ఋషి సం 
ఘాతకృత మఖసమంచిత 
కేతువుఁ గన వేడక్ గగనకేశ! జనించెన.      [4-63] 

 
 కిర్తం సారి జరిగిన యజఞ్ంలో శివుణిణ్ శపించాడని, తనని వెళళ్వదద్ంటాడేమో అని ఇంకా చెపోత్ంది సతీదేవి. మా అమమ్కీ, నాకూ సేన్హమే. 
అకక్చెలెల్ళల్నీ, ఋషి సంఘాలనీ చూసి అకక్డ మహాయజఞ్ంలో ఉంచే ధవ్జానిన్ (కేతువు) చూడాలని కుతూహలంగా ఉంది. 
 
వ. అదియునుం గాక దేవా! మహాశచ్రయ్కరంబై గుణతర్యాతమ్కంబగు పర్పంచంబు భవదీయ మాయా వినిరిమ్తం బగుటం జేసి నీకు నాశచ్రయ్కరంబు గాదు; 
ఐనను భవదీయ తతత్వ్ం బెఱుంగఁ జాలక కామినీ సవ్భావంబు గలిగి కృపణురాలనై మదీయ జనమ్భూమిఁ గనుంగొన నిచచ్గించితి" నని వెండియు 
నిటల్నియె.   [4-64] 
 
 అయితే ఇలాంటి చినన్చినన్ యజఞ్ం అనే విషయాలు మనకెందుకు అంటాడేమో అని మరింత వివరంగా చెపోత్ంది. ఈ విశవ్ం సతవ్రజసత్మో 
గుణాలతో తిర్గుణాతమ్కం అయినా మీ మాయ వలల్ నిరిమ్ంచబడింది కనక మీకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించదు. కానీ ఆ సవ్భావం తెలుసుకోలేక సతరీని కనక 
పుటిట్ంటికి వెళాళ్లని అనుకుంటునాన్ను. 
 

చ.  "ముదమునఁ దనమ్ఖోదభ్వ విభూతిఁ గనుంగొన ననయ్కామినుల 
పదవులు గటిట్ భూషణవిభాసితలై నిజనాథయుకత్లై 
మదకలహంస పాండురసమంచిత దివయ్ విమానయానలై 
యదె చనుచునన్వారు గను మభర్పథంబున నీలకంధరా!    [4-65] 

 
 ఓ సారి పైకి చూడండి, ఈ దేవతా సతరీలందరూ మంచి బటట్లూ ఆభరణాలూ ధరించి దివయ్మైన విమానాలోల్ ఆ యాగానిన్ చూడడానికి ఎలా 
వెళుత్నాన్రో?  
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క.  అనఘా! విను లోకంబుల  
జనకుని గేహమునఁ గలుగు సకల సుఖంబుల 
తనయలు చని సంపీర్తిం 
గనుఁగొన కే రీతి నిలుచుఁ గాయము లభవా!  [4-66] 

వినండి, లోకంలో తండిర్ ఇంట జరిగే శుభకారాయ్లని చూడకుండా ఏ అమామ్యి ఉండగలదు? అలా ఉంటే పార్ణాలు నిలుసాత్యా?  

క.  అనయముఁ బిలువక యుండం 
జన ననుచిత మంటివేని జనక గురు సుహృ 
జజ్ననాయక గేహములకుఁ 
జనుచుందురు పిలువకునన్ సజజ్ను లభవా!" [4-67] 

అయితే పిలవని పేరంటానికి వెళల్కూడదంటావేమో, తండిర్ ఇంటికీ, గురువు దగిగ్రకీ, మంచి మితృల దగగ్రికీ, రాజు (జననాయకుడు) దగిగ్రకీ 
సజజ్నులైన వారు పిలవకుండా వెళల్వచుచ్ కదా? ఇంత ఎందుకు చెపోత్ందంటే, తనకి వెళాళ్లని ఉంది, అటువైపు శివుడు తండిర్ మీద కోపం మనసులో 
ఉంచుకోలేదని నిరాధ్రణ చేసుకోవడానికి. 

వ. అని మఱియు నిటల్నియె “దేవా! నా యందుఁ బర్సనున్ండవై మదీయ మనోరథంబుం దీరప్ నరుహ్ండవు; సమధిక జాఞ్నంబు గల నీచేత నేను 
భవదీయదేహంబు నందరధ్ంబున ధరియింపంబడితి; నటిట్ ననున్ ననుగర్హింపవలయు” నని పార్రిథ్ంచిన మందసిమ్తవదనారవిందుం డగుచు జగతర్స్షట్ల 
సమక్షంబున దకుష్ండు తనాన్డిన మరమ్భేదంబు లైన కుహక వాకయ్సాయకంబులం దలంచుచు నిటల్నియె.  
 [4-68] 

ఇదంతా చెపిప్ ఇపుప్డు అడుగుతోంది మరోసారి – నా కోరిక తీరచ్డానికి అరుహ్డివి. నీకునన్ అధిక జాఞ్నం చేత (అంటే మా తండిర్ కనాన్ నువువ్ 
జాఞ్నవంతుడివి కనక, ముందు జరినదానిన్ మనసులో పెటుట్కోక), నేను నీ దేహంలో అరధ్ భాగం అవడం చేతా (అంటే వివాహం తరావ్త) నా కోరిక తీరిచ్ 
అనుగర్హించాలి. 

ఇలా అనేసరికి శివుడు చిరునవువ్ నవువ్తూ, కిర్తం సారి యజఞ్ం సమయంలో పర్జాపతుల సమక్షంలో (జగతర్స్షట్ల = జగత – లోకముల, సర్షట్ల 
– సృషిట్ కారకులు) దకుష్డు తనని తూలనాడిన మాటలు (మరమ్భేదంబులు - మనసుకు కషట్ము కలిగించే, కుహక - కపట; సాయకంబులన -
బాణములను) గురుత్ తెచుచ్కుని ఇలా అనాన్డు.

శివుడు వెళళ్మంటాడో, వదోద్ వచేచ్ నెల వాయ్సంలో. 
పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/ 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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