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తొలి ఏకాదశి

శుభాకాంక్షలు
తొలి ఏకాదశి ,ఆషాఢ శుదధ ఏకాదశి,శయన ఏకాదశి,ప్ిధమ ఏకాదశి
ఆషాఢ మాస ఏకాదశి తొలి ఏకాదశిగా (ఆషాఢ శుదధ ఏకాదశిగా) జరుప్ుకుంటారు. దీనినే "శయన ఏకాదశి, ప్ిధమ
ఏకాదశి" అని కూడా అంటారు. ఈ రోజున ంచీ శ్రీ మహ విష్ర
ు వు క్షీరాబ్ధధ యంద శయనిస్ాాడు. గన క దీనిి "శయన
ఏకాదశి" అంటారు. నిజానికి ఒక రకంగా ప్రిశ్రలిస్తా , ఇది ప్ికృతిలో జరిగే మారుులకు (ప్ంచ భూతాలు, సూరయ
చంది లు, గీహాలు ప్రసుర సంబంధాన్ని, వాటి గమనానిి బటిి) సంకేత్ంగా చెప్ుుకోవచ ు. ఐతే, మనకు ప్ిత్యక్ష
దెైవమన
ై సూరుయడు దక్షణం వప్
ై ుకు మరలినటల
ు , ఈ రోజు న ంచి దక్షణాయన ప్ాిరంభానిి సూచిసా ంది. అంతే గాక
చాత్రరాాసయ విత్ంకూడా ప్ాిరంభమౌత్రంది. ఇదే రోజున గోప్దా విత్మున ఆచరిస్ా ారు. ఈ వితానిి ఈ రోజు
మొదలుకొని, కారతాక మాస శుకు ప్క్ష దాాదశి వరకు అంటే క్షీరాబ్ధధ దాాదశి వరకు ఆచరించవలెనని మన ప్ురాణాలు
చెబుత్రనాియి.
అసలు మన ప్ంచాంగం ప్ికారం నలకు రండు చొప్ుున ఇరవై నాలుగు(24) ఏకాదశులు వస్ాాయి. చాంది మానం
ప్ికారం మూడు సంవత్సరాల కొక స్ార అధిక మాసం వసా ంది. అలాంటప్ుుడు ఇరవఆ
ై రు ఏకాదశులు వస్ాాయి.
అనిిటిలోకి ముఖ్యంగా తొలి ఏకాదశి, వైకుంఠ ఏకాదశి ఎకుువగా జరుప్ుకుంటాము.
ఏకాదశి అంటే ప్దకొండు అని అరథ ము. ఐతే, ఈ ఏకాదశి విశిష్ి త్న గురించి ప్దా ప్ురాణంలో వివరించబడంది.
తిిమూరుాలలో శ్రీహరితో ముడప్డన ఈ ఏకాదశి మహత్యం గురించి అనేక కథలు కూడా మన ప్ురాణాలలో
వివరించబడన సంగతి విదిత్మే.
అష్ి కషాిలతో త్ల మున కలౌత్రని మానవజాతిని ఉదధ రించటానికి స్ాక్షాత్ శ్రీహరే ఈ ఏకాదశిని ఏరాుటల చేస్ాడన్న,
ఈ వితానిి నియమనిష్ి లతో ఆచరించిన వారు సమసా వయధల న ంచీ విముకిా ప్ ందగలరన్న, మరణానంత్రం వైకుంఠ
ప్ాిప్రా లభిసా ందన్న ప్దా ప్ురాణంలో ప్తరొునబడంది.
తాళజంఘుడు అనే రాక్షస ని కుమారుడగు మురాస రునితో యుదధ ంలో గలవలేక అలస్రప్ో యిన విష్ర
ు వు, సంకలుం
వలన త్న శరతరము న ంచి ఒక కనయకన జనింప్జేస్న
ర టల
ు ఆమనే "ఏకాదశి" అన్న, ఆమ మూడు వరాలు...
1. సదా మీకు ప్రియముగా ఉండాలి.
2. అనిి తిధ లలోన ప్ిముఖ్ంగా ఉండ అందరిచే ప్ూజంప్బడాలి.
3. నా తిధి యంద భకిాతో ప్ూజంచి ఉప్వాసము చేస్న
ర వారికి మోక్షము లభించాలి.
అని కోరినటల
ు ఎనని ప్ురాణ కథలు చెప్ుబడ ఉనాియి.

మహా స్ాదీా అయిన సతీ సకుుబాయి ఈ శయన ఏకాదశి నాడే మోక్ష ప్ాిప్రా ప్ ందిందని సంత్రలీలామృత్ ప్ురాణంలో
చెప్ుబడంది. అంద వలు నే, ఆ రోజు ప్ండరతప్ురంలో వైభవంగా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఐతే, అంత్టి
మహిమానిాత్మన
ై ఈ ఏకాదశి విత్ంలోని ప్ిధాన నియమాలు ఉప్వాస ఫలితాలు తెలుస కుందాం.
ఈ వితానిి ఆచరించదలచిన వారు...
* దశమి నాడు రాతిి నిహారులెై ఉండ ఏకాదశి నాడు సూరోయదయానికి ముంద గా కాల కృతాయలు తీరుుకుని శ్రీహరిని
ప్ూజంచాలి.
* ఆ రోజు మొత్ా ం ఉప్వాసం ఉండాలి.
* అసత్య మాడరాద .
* స్్ా ీ స్ాంగత్యం ప్నికి రాద .
* కాని ప్న లు, ద ష్ి ఆలోచనలు చేయకూడద .
* ఆ రోజు రాత్ింతా జాగరణ చేయాలి.
* మరాిడు అనగా దాాదశినాడు ఉదయానేి కాలకృతాయద ల అనంత్రం శ్రీహరిని ప్ూజంచి నైవద
ే య తాంబూలాలు
సమరిుంచి భోజనం చేయాలి.
* అనిదానం చేయడం చాలా మంచిది.
విష్ర
ు మూరిా యోగనిదిలోకి వళతాడని ప్ెదదలు చెప్ుగానే, నిజంగానే దేవుడు నిదిప్ో తాడా అని ఒక సందేహం కలుగుత్రంది. విష్ర
ు వు
అంటే సరావాయప్ర అని అరథ ం. అంటే విష్ర
ు వు అనే ప్దానికి అంత్రతునంగా సూరుయడు అని అరథ ం అనిమాట. ఇప్ుటివరకు ఉత్ా ర దికుుగా
ప్ియాణంచిన సూరుయడు, ఈ రోజు న ంచి దక్షణదికుుకు వాలుతాడు. అంటే ఈ రోజు మొదలుగా దక్షణ దికుుగా ప్ియాణస్ాాడు. దానినే
స్ాధారణ ప్రిభాష్లో నిదిప్ో వడం అని అభివరిుంచారు. స్ాక్షాత్ర
ా భగవంత్రడే నిదిిసా ంటే ఈ ప్ూజలు ఎవరికి చేయాలి అన కోవచ ు. ఈ
నలలోనే ప్ికృతిలో, ప్రాయవరణంలో మారుులు వస్ాాయి. త్దాారా మన శరతరానికి జడత్ాం వచిు, అనేక రోగాలు చ టలిముడతాయి.
ఉప్వాసం వలు జీరు కోశం ప్రిశుదధ మ,ై దేహం నూత్ననతజానిి
ేా
సంత్రించ కుంటలంది. ఇందిియనిగీహానిి కలిగిసా ంది. ఇంతేకాక
కష్ి ప్రిస్త్రలో
రథ
ు న , భయంకరమైన రోగాలు వచిునప్ుుడు విప్రతత్మైన ప్రిస్త్రలన
రథ
ఎద రోువడం కోసమే ఈ కఠిన ఉప్వాస్ాలు,
ఆచారాలు ఏరుడాాయి. ఇంద వలన కామకోీధాద లన విసరిజంచగలుగుతారు. ఆహారం విష్యంలో కొనిి నిషతధాలు ప్ాటిస్ా ారు. అలా
ఏకాదశినాడు ఉప్వాస నియమం లోకంలో స్రథ రప్డంది.
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