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56 వ భాగం
దకష్ జాపతి – 5
సతీదే

యాణం

సతీదేవి తండిర్ చేసే యజాఞ్నికి పిలవకపోయినా వెళతానని శివుణిణ్ అడిగింది కదా? అలా వెళళ్డానికూక్డా అనేకానేక కారణాలు చెపిప్ంది. అయితే
శివుడేమంటునాన్డో చూదాద్ం ఇపుప్డు.
సీ.

"కలాయ్ణి నీ మాట గడు నొపుప్; బంధువుల;
పిలువకుండినను సంపీర్తిఁ జనుదు
రంటి; విదియు లెసస్ యైనను దేహాభి;
మాన మదము ననమరష్మునను
గడఁగి యారోపిత ఘన కోపదృషుట్లు;
గారేనిఁ బోఁదగుఁ గాని వినుము
వినుత విదాయ్ తపోవితత్ వయో రూప;
[4-69]

కులములు సుజనులకును గుణంబు;
తే.

లివియ కుజనులయెడ దోషహేతుకంబు
లై వివేకంబు చెఱుచు; మహాతుమ్లైన
వారి మాహాతమ్య్మాతమ్ గరవ్మునఁ జేసి
జడులు పొడగానఁ జాలరు జలజనేతర్!

[4-69-.1]

కలాయ్ణీ, నువేవ్ చెపేప్ మాటాలనీన్ యదారాధ్లు. పిలవకపోయినా బంధువుల ఇంటికి వెళొళ్చుచ్ అనేది నిజమే. అయితే దేహాభిమానం, మదం,
ఓరవ్లేనితనం (అమరష్ము) రెటిట్ంచిన కోపం ఉనన్వాళల్ దగిగ్రకి పోకూడదు. విదయ్ తపసుస్, వయో రూపాల వలల్ మంచివాళల్కి సుగుణాలు అలవడితే ఆవి
కుజనులకి గరవ్ం కలిగిసాత్యి. అందువలల్ అటువంటి వారింటికి వెళళ్కూడదు. మందబుదుధ్లైన వారు గరవ్ం వలల్ మహాతుమ్ల గొపప్తనానిన్ చూడలేరు.
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క.

వినుమటిట్ కుటిలు లగు దు
రజ్నుల గృహంబులకు బంధుసరణిని బోవం
జనదు; వినీతుల కది గడు
ననుచిత మైనటల్ యుండునది యెటల్నినన.

[4-70]

అటువంటి కుటిల దురజ్నుల ఇళళ్కి బంధువులమంటూ వెళళ్కూడదు. నీతిమంతులైన వారికి అది అనుచితంగా ఉంటుంది. ఎలాగంటే,
ఆ.

కుటిలబుదుధ్ లయిన కుజనుల యిండల్కు
నారుయ్ లేగ, వా రనాదరమున
బొమలు ముడిపడంగ భూరి రోషాకుష్లై
చూతురదియుఁ గాక సుదతి! వినుము.

[4-71]

కుటిల బుదుధ్లైనవారింటికి ఆరుయ్లు (పూజనీయులు) వెళేత్ అనాదరంతో వాళుళ్ ఎకుక్వగా రోషంతో కనుబొమలు ముడిచి చూసాత్రు మనకేసి.
ఎకుక్వ రోషానిన్ ఇకక్డ పోతన ఏమనాన్డు? భూరి రోషాకుష్లై. భూరి అనే పదానిన్ అంబరీషోపాఖాయ్నంలో - భూరి దానాలు ఇచాచ్డు అని చెపిప్నపుప్డు ఒకసారి చూసాం. భూరి అంటే ఒకటి తరావ్త 34 సునన్లు పెడితే వచేచ్ది. అంటే మనని ఇషట్పడనివారింటికి పిలవని పేరంటం గా వెళేత్ అంత కోపం తో
చూసాత్రు మనకేసి. అలా జరిగితే,
చ.

సమద రిపుపర్యుకత్ పటుసాయక జరజ్రితాంగుఁ డయుయ్ దుః
ఖమును దొఱంగి నిదర్ఁగనుఁ గాని కృశింపఁడు మానవుండు; నో!
యుమ! విను మిషట్ బాంధవదురుకుత్లు మరమ్ము లంట నాఁటఁ జి
తత్మున నహరిన్శంబుఁ బరితాపము నొంది కృశించు నెపుప్డున.

[4-72]

శతృవు పర్యోగించిన బాణాలు శరీరం తూటుల్ పడేలా కొటిట్నా ఆ శారీరిక బాధ అనుభవిసూత్ ఎలాగో ఒకలా నిదర్పోవచుచ్ కృశించిపోకుండా
కానీ, మన దగిగ్ర బంధువులు చెడడ్మాటలంటే వాటివలల్ అహరిన్శలూ మనసుకి కషట్ం కలుగుతూ, కృశించిపోయే పరిసిథ్తి వసుత్ంది. అంటే దేహబాధ కంటే
అవమానం వలల్ వచేచ్ బాధ మరింత ఎకుక్వ.
క.

విను లోకోతక్ృషుట్ఁడు ద
కుష్నికిఁ దనూభవలలోనఁ గూరిమిసుతవై
నను నా సంబంధంబున
జనకునిచేఁ బూజఁ బడయఁజాలవు తరుణీ!

[4-73]

నిజానికి నువువ్ లోకోతక్ృషుట్ఁడైన దకుష్డికి ఇషట్మైన కూతురివైనా, నాతో ఉనన్ విరోధం వలల్ నీ తండిర్ చేత మాట పడే అవకాశం ఎకుక్వగా ఉంది.
ఆయన నినున్ ఆదరించడు. శివుడికి దక్ష పర్జాపతి మీద కోపం ఉందేమో అందుకే అలా అంటునాన్డని సతీదేవి అనుకుంటుందేమో అని ఇకక్డ శివుడు
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దకుష్ణిణ్ ఏమంటునాన్డు? లోకోతక్ృషుట్ఁడు – ఎందుకంటే బర్హమ్ దకుష్ణిణ్ పర్జాపతులందరి మీదా అధిపతయ్ం ఇచాచ్డు కదా? దకుష్డి చేసే పనీ, మిగతా
విషయాలూ మంచివే కానీ ఈ అకారణ కోపం వలల్ విరోధం పెంచుకుని ఆదరించడు సుమా అని సప్షట్ంగా చెపుత్నాన్డు. అయితే మరో విషయం ఉంది.
వ. అది యెటల్తనిచేత భవతస్ంబంధంబునం జేసి పూజఁబడయమికి నతనికి నీకు విరోధంబునకు హేతు వెటిట్ దని యంటివేని.
[4-74]
అదేమిటి మీ ఇదద్రికీ ఏవో విరోధం ఉంటే సవ్ంత కూతురైన్న ననున్ ఆదరించడానికి, పోవడానికి కారణం ఏమిటని అడుగుతావేమో?
మ.

నిరహంకార నిరసత్పాప సుజనానిందోయ్లల్ సతీక్రిత్ఁ గొం
దఱు కామించి యశకుత్లై మనములన దందహయ్మానేందిర్యా
తురులై యూరక మచచ్రింతురు; మహాతుమ్ం డీశవ్రుం డైన యా
హరితో బదద్ విరోధముం దొడరు దైతయ్శేర్ణి చందంబునన.

[4-75]

అహంకారంలేని వారూ, పాపంలేని సజజ్నులనీ చూసి కొంతమంది తమకు అటువంటి గుణాలు చేతకాక, అసమరుధ్లై వాళల్ మీద అసూయ
పెంచుకుని, శీర్హరి మీద విరోధం పెంచుకునన్ రాక్షసులాల్ తయారౌతారు. ఎంతటి శివభకుత్డైనా పోతన రాసే దాదాపు పర్తీ పదయ్ంలోనూ మనం చూసేది
‘హరి’ అనే పదం. ఎందుకంటే రాసేది విషుణ్కధ అయిన మహాభాగవతం, రాయమనన్వాడు – పలికించెడువాడు రామభదుర్డట. ఆ విషయం పోతన
ఎపుప్డూ మరిచ్పోలేదని అనిపిసుత్ంది మనకి.
వ. అదియునుం గాక, నీ వతనికిం బర్తుయ్తాథ్నాభివందనంబులు గావింపకుండుటం జేసి యతండు తిరసక్ృతుండయెయ్ నంటివేని లోకంబున జను
లనోయ్నయ్ంబును బర్తుయ్తాథ్నాభివందనంబులు గావింతు; రదియ పార్జఞ్ లయినవారు సరవ్భూతాంతరాయ్మి యైన పరమపురుషుండు నితయ్పరిపూరుణ్ండు
గావునఁ గాయిక వాయ్పారం బయుకత్ం బని తదుదేద్శంబుగా మనంబునంద నమసాక్రాదికంబులు గావింతురు; గాని దేహాభిమానంబులు గలుగు
పురుషులందుఁ గావింపరు; కాన యేనును వాసుదేవ శబద్వాచుయ్ండు శుదధ్సతత్వ్మయుండు నంతఃకరణంబు నందు నావరణ విరహింతుడు నయి
పర్కాశించు వాసుదేవునకు నా హృదయంబున నెలల్పుప్డు నమసక్రించుచుండుదు; ఇటల్ నపరాధినైన ననున్ఁ బూరవ్ంబున బర్హమ్లు చేయు సతర్ంబు నందు
దురుకుత్లం జేసి పరాభవించి మదేద్వ్షియైన దకుష్ండు భవజజ్నకుం డైన నతఁడును దదనువరుత్ లయిన వారలును జూడఁ దగరు; కావున
మదవ్చనాతికర్మంబునం జేసి యరిగితివేని నచట నీకుఁ బరాభవంబు సంపార్పత్ంబగు; లోకంబున బంధుజనంబులవలనఁ బూజ బడయక తిరసాక్రంబు
వొందుట చచుచ్టయ కాదే;” యని పలికి మఱియు నభవుండు, పొమమ్ని యనుజఞ్ యిచిచ్న నచచ్ట నవమానంబునం జేసి యశుభం బగుననియు; నిచచ్టఁ
బొమమ్నక నివారించిన మనోవేదన యగు ననియు మనంబునం దలపోయుచు నూరకుండె; అంత.
[4-76]
ఇదిగాక మరో విషయం ఉంది. మొదటోల్ దకుష్డు వచిచ్నపుప్డు యాగంలో లేచి నుంచుని ఆయనకి నమసాక్రం పెటట్లేదని ఆయనకి కోపం
వచిచ్ంది కదా, అలా నమసాక్రం పెటట్కపోవడం అనేది నా తపేప్ అంటావేమో సుమా, పార్జుఞ్లైనవారు సరవ్భూతాతమ్కుడైన శీర్హరిని, పరమపురుషుణిణ్
అంతటా చూసూత్ ఉంటారు కనక ఆయనకి పర్తీక్షణం మనసులో నమసాక్రాలు అరిప్సూత్ ఉంటారు కానీ దేహాభిమానం ఉనన్ వాళల్కి బయటకి అందరికీ
తెలిసేలా నమసాక్రాలు పెటట్రు. శుదధ్సతత్వ్మయుడు అంతఃకరణంలో ఆవరణ విరహితుడు అయి పర్కాశించే ఆ శీర్హరికి నేను సరవ్వేళలా నమసక్రిసూత్
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ఉంటాను. అది అరధ్ం చేసుకోక, ననున్ అపరాధిగా చేసి, పూరవ్ం బర్హమ్తో పాటు చేసిన యజఞ్ంలో పరాభవించాడు దకుష్డు. అటువంటి వారి ఇళళ్కి
వెళల్కూడదు. వెళేత్ పరాభవం జరిగితీరుతుంది.
ఇపప్టికి తెలిసింది కదా మనకి మొదటోల్ శివుడు దకుష్డు వచిచ్నపుప్డు లేచి నమసాక్రం ఎందుకు పెటట్లేదో? అంటే మనలాంటి వాళళ్ం ఒక
ఆశర్మానికి వెళిళ్ అకక్డ రమణ మహరిష్లాంటి వారు మనకి గౌరవం ఇవవ్లేదనీ, నమసాక్రం పెటట్లేదనీ – ఈ రోజులోల్ రాజకీయనాయకులాల్ - కోపం
తెచుచ్కోవడం ఎవరికి నషట్ం? మహరుష్లనేవారు అందరీన్ ఒకే విధంగా చూసాత్రు అని చెపప్డానికిదే ఉదాహరణ. వాళుల్ చూసేది మనలో ఉండే
సరవ్భూతాతమ్కుడైన ఆతమ్ని, శీర్హరిని, పరమపురుషుణిణ్. మన భౌతిక దేహానికీ డబుబ్కీ దరాప్లకీ గౌరవం ఇసూత్ పోతే ఆ ఆశర్మాలకి మామూలు జనం
వెళళ్నేలేరు కదా? అటువంటి డబుబ్నన్ ఆశర్మాలూ, వాటి అధిపతులూ ఏమౌతునాన్రో రోజూ చూసూత్నే ఉనాన్ం. మరి రమణులంతటి వారో?
పశుపకాష్య్దులతో సహా వారి అనుగర్హం అందరికీ సమానంగా – ఎవరి అరహ్తని బటిట్ వారికి – దొరుకుతూనే ఉంటుంది. దకుష్డు కూడా తన అలుల్డు, “నేను” “నా” కూతురిన్ ఇచిచ్ వివాహం చేసాను, “నాకు”- గౌరవం ఇవవ్లేదు అని బాహయ్, భౌతిక దేహానికి విలువలు ఇసూత్ ఆలోచించాడు తపప్, అవతల
ఉనన్వాడు – సాకాష్తూత్ భగవంతుడైన జనమ్మరణాది నివరత్కుం డగు నభభవుడు – అని ఆలోచించలేకపోయాడు. అందువలేల్ – ఈ “నేను,” “నాది,”
నాకు” – అహంకారంతో గొడవ వచిచ్ పడింది.
శివుడు సతీదేవితో ఇంతా చెపాప్క – వెళల్మంటే అకక్డ అవమానం జరిగి సతీదేవికి అశుభం జరుగుతుందేమో అనీ, వెళొళ్దద్ంటే సతీదేవి మనసు
నొచుచ్కుంటుందనీ మనసులో తలుసూత్ ఏ మాటా చెపప్లేదు పైకి. ఓ విషయం గమనించారా? శివుడు, ‘సతీ, నీకు అవమానం జరుగుతుందని నాకు
తెలుసు, వెళళ్కు,” అని లేచి కైలాసం గుమామ్నికి అడడ్ంగా నుంచుని సతీదేవిని వెళల్కుండా ఎందుకు చేయలేదు? ఎంతటి భగవంతుడైనా మన కరమ్ని ఆయన
తపిప్ంచడు. అది మనం అనుభవించవలిస్ందే. అటువేపు దకుష్డు అహంకారంతో కూడగటుట్కునే కరమ్కీ ఇటు సతీదేవి తండిర్ ఇంటికి పిలకుండా వెళల్డానికీ
భగవంతుడు కారకుడు కాదు. భగవంతుడో సాకిష్. అయితే ఎపుప్డైతే నిరంతరం ఆయనిన్ తలుచ్కుంటూ మన జీవితానిన్ “ఎలా ఉంటే అలా” అహంకారం
విడిచి ఆశావ్దిసూత్ సంతోషంగా ఉంటామో అపుప్డు ఆయన కృప మనని చేరడం గమనించవచుచ్. అయితే ఇకక్డ తెలుసుకోవలిస్ందేమిటంటే, మనం
చేయాలిస్న పని మానేసి ‘అనీన్ నువేవ్ చేసేయి, నేను కాలు కూడా కదపను’ అనడం కుదరదు. దీనే గీతాచారుయ్లు చెపప్డం పర్కారం ‘కరమ్ణేయ్ వాయ్ధికారసేత్
మా ఫలేషు కదాచన.” దీనినే శీర్రామకృషుణ్లు మరింత సులభంగా చెపాత్రు, “ఒక చేతోత్ భగవంతుణిణ్ పటుట్కుని రెండో చేతోత్ నీ పని చేసూత్ ఉండు. ఎపుప్డైతే
నీ పని పూరైత్ందో అపుప్డు రెండు చేతులూ భగవంతుడికే చేరుచ్.” అందుకే శివుడు ఏమాటా చెపప్కుండా ఊరుకునాన్డు.
సీ.

సతి సుహృదద్రశ్నేచాఛ్ పర్తికూల దుః;
ఖసావ్ంత యగుచు నంగములు వడఁక
నందంద తొరఁగెడు నశుర్పూరంబులు;
గండభాగంబులఁ గడలుకొనఁగ
నునన్త సత్నమండలోపరిహారముల;
వేఁడి నిటూట్రుప్ల వెచచ్ఁ గంద
నతిశోకరో షాకులాతయ్ంత దోదూయ;
మానమై హృదయంబు మలఁగుచుండ

తే.

[4-77]

మఱియుఁ గుపితాతమ్యై సవ్సమానరహితు
నాతమ్దేహంబు సగ మిచిచ్ నటిట్ భవుని
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విడిచి మూఢాతమ్ యగుచు న వెవ్లఁది జనియె
జనకుఁ జూచెడు వేడుక సందడింప.

[4-77.1]

శివుడిలా ఇలా అనేసరికి సతీదేవికి కోపం వచిచ్ంది. బంధువులని చూడడానికి సవ్ంత తండిర్ ఇంటికేగా, ఏమౌతుందిలే అనుకుని కోపంతో తండిర్
చేసే యజాఞ్నికి - తన దేహంలో సగం ఇచిచ్నవాడినీ, తనతో సమానమైన మరొకడు లేని పరమేశవ్రుణీణ్ – అందరీన్ విడిచి బయలేద్రింది.
సీ.

మానిని చనుచుండ మణిమనమ్దాది స;
హసర్ సంఖాయ్త రుదార్నుచరులు
యకుష్లు నిరభ్యులై వృషభేందుర్ని;
మునిన్డు కొనుచు నముమ్దిత దాలుచ్
కందుకాంబుజ శారికా తాళవృంత ద;
రప్ణ ధవళాతపతర్పర్సూన
మాలికా సౌవరణ్మణివిభూషణ ఘన;
సార కసూత్రికా చందనాది

తే.

[4-79]

వసుత్వులు గొంచు నేగి శరావ్ణిఁ గదిసి
శంఖ దుందుభి వేణు నిసవ్నము లొపప్
మానితంబైన వృషభేందర్యానఁ జేసి
యజఞ్భూమారుగ్లై యరిథ్ నరిగియరిగి.

[4-79.1]

అయితే భృతులైన నంది, మణిమంతుడూ, అనేకమంది పర్మధులు ఆవిడని వెనకనే అనుసరించారు - కావలసిన పూబంతులు, పదామ్లు,
గోరువంకలు, విసనకరర్లు, అదాద్ లు , వెలల్ గొ డుగు, పూలదండలు, మణులతో చేసిన బంగారు నగలు, పచచ్కరూప్రం, కసూత్ రి , గంధం మొదలైన
వసుత్ వు లు కూడబటుట్ కు ని. కొంతదూరం పోయాక సతీదేవిని కలుసుకుని ఈ లాంఛనాలతో వృషభవాహనం మీద కూరోచ్బెటిట్ కదిలారు ముందుకి. ఇకక్డ
సతిని పోతన ఏమనాన్డో గమనించారా? శరావ్ణి – శరువ్ని భారయ్.
పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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