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65 వ భాగం  
 

దకష్ జాపతి – 14 

దకష్యజఞ్ం పరిసమాపిత్ 
యజఞ్ం పూరిత్ అయింది. దకుష్డికి అహంకారంతోకూడిన మనసు పోయి భగవదద్రశ్నం అయింది. ఇంక మిగిలినది కనిపించిన భగవంతుడికి 

కృతజఞ్త తెలుపుకోవడం, మరోసారి ఇలా జరగకుండా చూడమని పార్రిధ్ంచడం. ఇపుప్డు జరిగేది అదే. 

ఉ.  ఆ నళినాయతాకుష్ని యనంత పరాకర్మ దురిన్రీక్షయ్ తే 
జో నిహతసవ్దీపుత్ లగుచునున్తిసేయ నశకుత్లై భయ 
గాల్ని వహించి బాషప్ములు గర్మమ్ఁగ గదగ్దకంఠులై తనుల 
మార్నుపడంగ నవివ్భుని మనన్నఁ గైకొని యెటట్కేలకున.  [4-169] 

వ. నిటలతట ఘటిత కరపుటులై యమమ్హాతుమ్ని యపార మహిమం బెఱిఁగి నుతియింప శకుత్లుగాక యుండియుఁ, గృతానుగర్హవిగర్హుం డగుటం జేసి 
తమతమ మతులకు గోచరించిన కొలంది నుతియింపఁ దొడంగిరి; అందు గృహీతంబు లగు పూజాదుయ్పచారంబులు గలిగి బర్హామ్దులకు జనకుండును, 
సునంద నందాది పరమభాగవతజన సేవితుండును, యజేఞ్శవ్రుండును నగు భగవంతుని శరణుయ్నింగాఁ దలంచి దకుష్ం డిటల్నియె; “దేవా! నీవు 
సవ్సవ్రూపంబునం దునన్ యపుప్డు పరతంబులుగాని రాగాదయ్ఖిలబుదధ్య్వసథ్లచే విముకుత్ండవును, నదివ్తీయుండవును, జిదూర్పకుండవును, 
భయరహితుండవును నై మాయం దిరసక్రించి మఱియు నా మాయ ననుసరించుచు లీలామానుషరూపంబుల నంగీకరించి సవ్తంతుర్ండ వయుయ్ను, 
మాయా పరతంతుర్డవై రాగాది యుకుత్ండునుం బోలె రామకృషాణ్దయ్వతారంబులఁ గానంబడుచుందువు; కావున నీ లోకంబులకు నీవ యీశవ్రుండవనియు 
నితరులైన బర్హమ్రుదార్దులు భవనామ్యా విభూతు లగుటం జేసి లోకంబులకు నీశవ్రులుగా రనియును భేదదృషిట్ గల ననున్ రకిష్ంపుము; ఈ విశవ్కారణు 
లైన ఫాలలోచనుండును బర్హమ్యు దికాప్లురును సకల చరాచర జంతువులును నీవ; భవదవ్య్తిరికత్ంబు జగంబున లే" దని వినన్వించినం దదనంతరంబ 
ఋతివ్గగ్ణంబు లిటల్నిరి.            [4-170] 

దకుష్డు ఇపుప్డు విషుణ్వుతో చెపుత్నాన్డు – నువు రాగదేవ్షాలకి అతీతుడవీ, నిరభ్యుడవీ, చిదూర్పుడవీను. మాయకి అతీతుడవైనా 
లీలామానుషరూపం ధరించినపుప్డు మాయకి లోబడినటుట్ కనబడుతూ ఉంటావు. ఈ లోకాలనిన్ంటికీ నువేవ్ పర్భువు వనీ ఇతరులైన బర్హమ్ రుదార్దులు 
వేరనీ, పర్భువులు కారనీ అనుకునే నా భేధదృషిట్ మనిన్ంచి రకిష్ంచు. విశవ్కారకులైన ఈ బర్హమ్ రుదార్దులు కూడా నీ రూపాలే అని ఇపుప్డు తెలిసి వచిచ్ంది.  
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పోతన భాగవతంలో ఇకక్డ దక్ష యజఞ్ంలో కూడా బర్హామ్ది దేవతలు విషుణ్వుని చూసాక – హిరణయ్కశిపుణిణ్ అంతం చేసాక బర్హామ్ది దేవతలూ, 

ఇందుర్డూ, రుదుర్డూ మొదలైన వారు విషుణ్వుని సోత్తర్ం చేసినటూట్ - సోత్తర్ం చేయడం గమనించవచుచ్. దకుష్డు ఇలా అనాన్క, ఋతివ్కుక్లు చెపుత్నాన్రు. 
 

సీ.  వామదేవుని శాపవశమునఁ జేసి క;  
రామ్నువరుత్లము మే మైన కతన 
బలసి వేదపర్తిపాదయ్ ధరోమ్పల;  
క్షయ్ంబైన యటిట్ మఖంబునందు 
దీపింప నిందార్ది దేవతా కలిత రూ;  
పవాయ్జమునఁ బొంది పరఁగ నినున్ 
యజఞ్సవ్రూపుండ వని కాని కేవల;  
నిరుగ్ణుండవు నితయ్నిరమ్లుఁడవు       [4-171] 

 
తే.  నరయ ననవదయ్మూరిత్వి యైన నీదు 

లలిత తతత్వ్సవ్రూపంబుఁ దెలియఁజాల 
మయయ్ మాధవ! గోవింద! హరి! ముకుంద!  
చినమ్యాకార! నితయ్లకీష్విహార!       [4-171.1] 

 
 మేము నందీశవ్రుడి (వామదేవుడు) శాపం వలల్ ఇలా యజాఞ్ది కరమ్లలో ఆసకుత్లం అయాయ్ం. వేదాలోల్ చెపప్బడిన ధరమ్ లక్షణాలు కలది ఈ 
యజఞ్ం. మళీళ్ ఇందార్ది దేవతలుగా కనబడేది నీవే. మేము ఎంత పర్యతన్ం  చేసినా నిరుగ్ణుడవు, నితయ్నిరమ్లుడవీ అయిన నినున్ గర్హించలేము.  
పరమేశవ్రుడైన రుదుర్డిలా అంటునాన్డు. 
 

చ.  వరద! నిరీహ యోగిజన వరగ్సు పూజిత! నీ పదాబజ్ముల 
నిరతము నంతరంగమున నిలిప్ భవతస్దనుగర్హాదిక 
సుఫ్రణఁ దనరుచ్ ననున్ నతిమూఢు లవిదుయ్లు మునన్మంగళా 
వరణుఁ డటంచుఁ బలిక్న భవనమ్తి నే గణియింప నచుయ్తా!    [4-175] 

 
 నితయ్ం నీ పాదపదామ్లని మనసులో నింపుకుని నీ అనుగర్హానికి నోచుకునన్ ననున్ – లయకారుణిణ్ కనక – మూఢులు తెలుసుకోలేక, 
అమంగళుడని అంటూ ఉంటారు. అటువంటివి నేను లెకక్ చేయను.  ఇకక్డ శివుడు చెపిప్నది చూసేత్ తెలిసేదేమిటంటే, మనసస్నేది – అంతరంగలో - 
శుభర్ంగా ఉండడం ముఖయ్ం. ఎందుకంటే భగవంతుణిణ్ దరిశ్ంచాలంటే ముందు ఎకక్డ చూడాలి? రమణులు చెపిప్నటూట్ ‘నేనెవరిని,’ అంటూ తన 
మనసులోకే చూడవలిసింది. ఆ మనసస్నేది శుభర్ంగా ఉంటే బాహయ్ంతరం ఎలా ఉనాన్ ఫరావ్లేదు కదా?  బర్హమ్ ఏమంటునాన్డంటే,  
 

సీ.  తవిలి పదారథ్భేదగార్హకము లైన;  
చకుష్రిందిర్యముల సరవిఁ జూడఁ 
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గలుగు నీ రూపంబు గడఁగి మాయామయం;  
బగు; నసదవ్య్తిరికత్ మగుచు మఱియు  
జాఞ్నారథ్ కారణ సతాత్వ్ది గుణముల;  
కాశర్యభూతమై యలరుచునన్ 
నిరుపమాకారంబు నీకు విలక్షణ;  
మై యుండు ననుచు నే నాతమ్ఁ దలఁతు      [4-179] 
 

తే.  నిరివ్కార! నిరంజన! నిషక్ళంక!  
నిరతిశయ! నిషిర్క్యారంభ! నిరమ్లాతమ్!  
విశవ్సంబోధయ్! నిరవదయ్! వేదవేదయ్!  
పర్విమలానంద! సంసారభయవిదూర!      [4-179.1] 

 
భౌతికమైన నేతార్లతో, ఇందిర్యాలతో నీ మాయాసవ్రూపానిన్ మాతర్మే చూడగలం. సంపూరణ్ం, జాఞ్నారాథ్లకీ సతత్వ్ం మొదలైన గుణాలకీ నెలవైన, 

సాటిలేని విలక్షణమైన నీ రూపానిన్ జీవులు చూడలేరు. పోతన రాసిన ఈ సీస పదయ్ంమీద ఎతుత్గీతి ఎలా ఉందో గమనించారా? మొతత్ం పదాలనీన్ విషుణ్వు 
మహిమలే - నీవు నిరివ్కారుడవు, నిరంజనుడవు. నిషక్ళంకుడవు. సరేవ్శవ్రుడవు. కిర్యారహితుడవు. విమలాతుమ్డవు. విశవ్విధాతవు. నిరవదుయ్డవు. 
వేదవేదుయ్డవు. ఆనందసవ్రూపుడవు. భవబంధాలను పటాపంచలు చేసేవాడవు  - అని నినున్ నిరుపమాన ఆకారంగా నా మనసులో తలుసూత్ ఉంటాను. 
ఇపుప్డు ఇందుర్డిలా అంటునాన్డు. 

 
మ.  దితి సంతాన వినాశ సాధన సముదీద్పాత్షట్ బాహా సమ 

నివ్తమై యోగిమనోనురాగ పదమై వెలొగ్ందు నీ దేహ మా 
యత మైనటిట్ పర్పంచముం బలెను మిథాయ్భూతముం గామి శా 
శవ్తముంగా మదిలోఁ దలంతు హరి! దేవా! దైవచూడామణీ!"   [4-181] 
 

 రాక్షసులని (దితి సంతానం) అంతమొందించే నీ ఎనిమిది భుజాలునన్, యోగీశవ్రులకి ఆనందం కలిగించే దేహం శాశవ్తమైనదిగా, 
పర్పంచంలో మిగిలినవనీన్ మిధాయ్భూతాలుగా నేను మనసులో తలుసుత్నాన్ను దైవచూడామణీ.  ఋతివ్కుక్ల పతున్లు ఇలా అనాన్రు. 

 
చ.  కడఁగి భవతప్దారచ్నకుఁ గా నిటు దకుష్నిచే రచింపఁగాఁ 

బడి శితికంఠరోషమున భసమ్ము నొంది పరేతభూమియై 
చెడి కడు శాంతమేధమునఁ జెనన్ఱియునన్ మఖంబుఁ జూడు మే 
రప్డ జలజాభ నేతర్ములఁ బావన మై విలసిలుల్ నచుయ్తా!    [4-183] 

 
 దకుష్డు యజఞ్ం మొదలుపెటిట్నది నీ పాదారచ్నకి. అయితే శివుడి కోపం వలల్ (శితికంఠ – నలల్ని కంఠం కలవాడు) శమ్శానంగా 
కనిపిసోత్ందిపుప్డు. ఒకక్సారి నువువ్ కళుళ్ విపిప్ చూసేత్ ఈ యాగధామం మళీళ్ కళకళలాల్డుతుంది.  ఋషులు ఇలా అంటునాన్రు.  
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మ.  అనఘా! మాధవ! నీవు మావలెనె కరామ్రంభివై యుండియున 
విను తతక్రమ్ ఫలంబు నొంద; వితరుల విశవ్ంబునన భూతికై 
యనయంబున భజియించు నిందిర గరం బరిథ్న నినుం జేరఁ గై 
కొన; వే మందుము నీ చరితర్మునకున గోవింద! పదోమ్దరా!    [4-185] 

 
 పుణాయ్తుమ్డైన (అనఘా) మాధవా, నువువ్ మావలె కరమ్లు చేసినా, ఆ కరమ్ ఫలం నీకు అంటదు. ఎంతోమంది సంపదలకోసం లకీష్దేవిని అరిధ్సూత్ 
ఉంటారు. కానీ ఆ లకిష్ నినున్ అరిధ్సేత్ నువువ్ చేరదీయవు. అంటే నువువ్ అటు కరమ్లకీ ఇటు సంపదలకీ అతీతుడవు. సిదుద్లు ఇలా అంటునాన్రు. 
 

చ.  హరి! భవ దుఃఖ భీషణ దవానల దగధ్తృషారత్ మనమ్నో 
దివ్రదము శోభితంబును బవితర్ము నైన భవతక్థా సుధా 
సరి దవగాహనంబునను సంసృతి తాపము వాసి కర్మమ్ఱం 
దిరుగదు బర్హమ్ముం గనిన ధీరుని భంగిఁ బయోరుహోదరా!    [4-187] 

 
 సంసారమనే అగిన్లో చికుక్కుని దాహంతో ఉనన్ ఏనుగులాగా అయిన మా మనసుస్లు నీ పవితర్మైన కధలనే నదిలో తాపం తీరుచ్కుంటునాన్యి. 
అకక్డనుంచి, బర్హామ్నిన్ కనుగొనన్ ధీరుడైన యోగిలాగా వెనకిక్ రావడానికి ఇషట్పడడం లేదు.  ఈ పదయ్ంలో ‘ఏనుగు’ అనే పదం ఎకక్డుందో చెపప్గలరా? 
“దివ్రదము” అంటే ఏనుగు. ఏదో సమయం అనుకూలించినపుప్డు కవితవ్ం రాయడం వేరూ, పార్స కోసం పదాలు వెతుకుక్ంటూ రాయడం వేరూ, 
పలికించెడు వాడు రామభదుర్డనుకుంటూ రాయడం వేరూ అని తెలిసి వసోత్ంది కదా? అగిన్దేవుడిలా అనాన్డు. 
 

మ.  హవరకాష్ చరణుండ వై నెగడు దీ; వయయ్గిన్హోతార్ది పం 
చవిధంబున మఱి మంతర్పంచక సుసృషట్ంబై తగంబొలుచ్ నా 
హవరూపం బగు నీకు మొర్కెక్దను; నీ యాజఞ్న భువిన హవయ్ముల 
సవనవార్తములన వహింతు హరి! యుషమ్తేత్జముం బూనుచున.   [4-197] 

 
 యజాఞ్లని రకిష్ంచేది నీవే. అయిదు అగిన్హోతార్లు, అయిదు మంతార్లునన్ యజఞ్ రూపం కూడా నీవే. నీ ఆజఞ్ చేతే నేను ఈ హవాయ్లని భకిష్సూత్ 
ఉంటాను. ఇదే మంతర్పుషప్ంలో చెపేప్ – నారాయణ పరో ధాయ్తా, ధాయ్నం నారాయణ పరః – అనేది. దేవతలిలా అనాన్రు. 

 
మ.  మును కలాప్ంతమునందుఁ గుకిష్ నఖిలంబున దాఁచి యేకాకివై 

జనలోకోపరి లోకవాసులును యుషమ్తత్తత్వ్మారగ్ంబు చిం 
తనముం జేయఁ బయోధియందు నహిరాటత్లప్ంబునం బవవ్ళిం 
చిన నీ రూపము నేఁడు చూపితివి లకీష్నాథ! దేవోతత్మా!    [4-199] 

 
 కలాప్ంతంలో అనీన్ కడుపులో దాచుకుని ఒకక్డివే ఉనన్పుప్డు పై లోకాలోల్ ఉనన్ సిదధ్పురుషులు తమ మనసులో నీ రూపానిన్ మననం చేసారు. 
అపుప్డు కనిపించిన పాల సముదర్ంలో శేషతలప్ం మీద పవళించిన నీ రూపం ఇపుప్డు మాకు మళీళ్ చూపించావు. 
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క.  అని తనున్ సకల జనములు 
వినుతించిన హరి భవుండు విఘన్ము గావిం 
చిన యా దకుష్ని యజఞ్ము 
ఘనముగఁ జెలిల్ంచెఁ గొఱఁత గాకుండంగన.      [4-205] 

 
క.  సకలాతుమ్ఁడు దా నగుటను 

సకల హవిరోభ్కత్ యయుయ్ జలజాకుష్ండుం 
బర్కటసవ్భాగమున న 
యయ్కళంకుఁడు తృపిత్ఁ బొంది యనె దకుష్నితోన.     [4-206] 
 

 అందరూ ఇలా అనేసరికి శీర్హరి దగిగ్రే ఉండి ఆ యజఞ్ం పూరిత్ చేయించాడు. అందులో యజఞ్ం, భోకత్, చేయించేవాడూ అనీన్ తానై ఉండి కూడా, 
తన భాగంతోనే తృపిత్ పడి దకుష్డితో ఇలా అనాన్డు. 
 
వ.  “అనఘా! యేనును బర్హమ్యు శివుండు నీ జగంబులకుఁ గారణభూతులము; అందు నీశవ్రుఁడును, నుపదర్షట్యు సవ్యంపర్కాశుండు నైన నేను 
గుణమయం బయిన యాతీమ్య మాయం బర్వేశించి జనన వృదిధ్ విలయంబులకు హేతుభూతంబు లగు తతత్తిర్క్యోచితంబు లయిన బర్హమ్రుదార్ది 
నామధేయంబుల నొందుచుండు; దటిట్ యదివ్తీయ బర్హమ్రూపకుండ నైన నా యందు నజ భవాదులను భూతగణంబులను మూఢుం డగువాడు వేఱుగాఁ 
జూచు; మనుజుండు శరీరంబునకుఁ గరచరణాదులు వేఱుగాఁ దలంపని చందంబున మదభ్కుత్ం డగువాఁడు నా యందు భూతజాలంబు భినన్ంబుగాఁ 
దలంపఁడు; కావున మా మువువ్ర నెవవ్ండు వేఱు చేయకుండు వాఁడు కృతారుథ్ండు" అని యానతిచిచ్న దకుష్ండును.     
    [4-207] 
 
 పుణాయ్తుమ్డా, నేను, బర్హమ్ రుదుర్లమూ ఈ జగాలకి కారణభూతులము. అందులో ఈశవ్రుడినైన నేను మాయతో జనన, వృదిధ్, విలయాలకి 
కారకుణిణ్ అవుతూ బర్హమ్, రుదార్ది పేరులతో పిలవబడుతునాన్ను. అదివ్తీయుడైన ననున్ ఈ భూత గణాలనీ, బర్హమ్ రుదార్దులనీ (అజభవాదులు) వేరుగా 
చూసేవాడు మూఢుడు. నా భకుత్డైనవాడు శరీరం కంటే కరచరణాలు వేరుగా చూడనటూట్ ననున్ వీరికంటే భినన్ంగా చూడడు. మా ముగుగ్రనీ ఎవరు వేరుగా 
చూడడో వాడు కృతారుధ్డు.  ఈ వచనం మరోసారి పోతన విషుణ్వు నోట దకుష్ణిణ్ ఏమనిపించాడో గమనించారా? అనఘా – పుణాయ్తుమ్డా. ఎందుకంటే 
ఎంత శివుడి కోపానికి గురైనా చివరకి ఆయన అనుగర్హం సంపాదించాడు కదా అహంకారం పోగొటుట్కుని? 
 

క.  విని విషుణ్ దేవతాకం 
బనఁగాఁ దిర్కపాలకలిత మగు నా యాగం 
బునఁ దగ నవివ్షుణ్ని పద 
వనజంబులు పూజ చేసి వారని భకిత్న.      [4-208] 

 
 ఇది వినాన్క దకుష్డు యజఞ్ం పూరిత్ చేసి విషుణ్ పాద పదామ్లకి భకిత్తో అంకితం చేసాడు. పదవనజంబులు అంటే? వనము అంటే నీరు, వనజము – 
నీటిలో పుటిట్నది, పదమ్ము. పదవనజంబులు- పాదపదామ్లు. మరి వారని భకిత్న అంటే? వారని – అంతులేని భకిత్తో. పోతన “తె-లు-గు” లో రాసిన 
భాగవతం చదివి అరధ్ం చేసుకోవడానికి మనకునన్ తెలుగు పరిజాఞ్నం సరిపోదనేది మరోసారి ఋజువైంది కదా? 
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సీ.  అంగపర్ధానక యాగంబులను జేసి;  
యమరుల రుదుర్ని నరిథ్ఁ బూజ 
చేసి విశిషేట్షట్ శిషట్భాగమున ను;  
దవసాన కరమ్ంబుఁ దవిలి తీరిచ్ 
తాను ఋతిత్వ్కుక్లుఁ దగ సోమపులఁ గూడి;  
యవభృథ సాన్నంబు లాచరించి 
కడఁక నవాపత్ సకల ఫలకాముఁడై;  
తనరు దకుష్నిఁ జూచి ధరమ్బుదిధ్       [4-210] 

 
తే.  గలిగి సుఖవృతిత్ జీవింతుఁగాక యనుచుఁ 

బలికి దివిజులు మునులును బార్హమ్ణులును 
జనిరి నిజమందిరముల; కా జలజనయన 
భవులు వేంచేసి రాతీమ్య భవనములకు.      [4-210.1] 

 
 ఆ తరావ్త దకుష్డు మిగతా యాగాలు చేసి శివుడికి యాగ భాగం ఇచాచ్డు. యవభృధ సాన్నం చేసి పూరిత్గా యాగ ఫలం పొందాడు. దేవతలు, 
మునులూ, బర్హమ్వేతత్లూ ‘ధరమ్బుదిధ్తో సుఖంగా జీవించు’ అని ఆశీరవ్దించి వారి చోటికి వెళాళ్రు. మిగిలినది సతీదేవి సంగతి. అది కూడా విదురుడితో 
మైతేర్యుడు చెపుత్నాన్డు. 
 
వ. అంత దాకాష్యణి యయిన సతీదేవి పూరవ్కళేబరంబు విడిచి హిమవంతునకు మేనక యందు జనియించి విలయకాలంబునం బర్సుపత్ం బయిన శకిత్ 
సృషిట్కాలంబున నీశవ్రునిఁ బొందు చందంబునఁ బూరవ్దయితుండగు రుదుర్ని వరించె నని దకాష్ధవ్ర ధవ్ంసకుండగు రుదుర్ని చరితర్ంబు బృహసప్తి 
శిషుయ్ండైన యుదధ్వునకు నెఱింగించె; అతండు నాకుం జెపెప్; నేను నీకుం జెపిప్తి;" అని మైతేర్యుండు వెండియు విదురున కిటల్నియె.  
 [4-211] 
 
 ఆ తరావ్త దాకాష్యణి మరో జనమ్ ఎతిత్ హిమవంతుడికి వలల్ మేనకకి పుటిట్, పర్ళయకాలంలో నియంతిర్ంచబడిన శకిత్ సృషిట్కాలంలో ఈశవ్రుని 
పొందినటూట్ రుదుర్ణిణ్ వరించి అరధ్నారీశవ్రి అయింది. 

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

 
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

      COMMENTS 

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

