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59 వ భాగం     
 

దకష్ జాపతి – 8 
   

రభ డు 
   

 యజఞ్శాలలో తనకి జరిగిన అవమానం మనసులో ములుల్లా గుచుచ్కునాన్క దకుష్ణిణ్ పర్జాపతి అని గరవ్ం కూడదని చెపిప్ శివుడెంతటివాడో 
చెపాప్క యోగ మారగ్ంలో దేహం చాలించింది సతీదేవి. అది చూసి, తిరగబడదామనే పర్మధగణాలని భృగు మహరిష్ అభిచార హోమం చేసి వెళళ్గొటాట్డు. 
ఇకక్డ ఇలా జరిగినదంతా నారదుడు కైలాసంలో ఉనన్ శివుడికి మాట చేరవేసాక అది వినన్ శివుడు ఏం చేసాడో చూదాద్ం. 
 

ఇకక్డనుంచి ఇంక అంతా పోతనలో శివభకుత్డే కనిపించేది. “సిరికింజెపప్డు శంఖ చకర్ యుగమున.., ఎవవ్నిచే జనించు 
జగమెవవ్నిలోపలనుండు లీనమై” అనే దార్కాష్పాకం రాసిన పోతన అసలు ఇటువంటి నారికేళాపాకం కూడా రాయగలడా అనిపించకమానదు. అదే పోతన 
కవితాపటిమలో అడుగడుగునా కనిపించే ‘పలికించెడు వాడు రామభదుర్డట’ అనే భువన సమోమ్హనాసత్రం. 
 

శా.  ఆదుయ్ం డుగుర్ఁడు నీలకంఠుఁ డిభదైతాయ్రాతి దషోట్షుఠ్ఁడై 
మాదయ్దూభ్రి మృగేందర్ ఘోషమున భీమపర్కిర్యన నవువ్చున 
విదుయ్దవ్హిన్ శిఖాసముచఛ్యరుచిన వెలొగ్ందు చంచజజ్టన 
సదయ్ః కోర్ధముతోడఁ బుచిచ్వయిచెన కాష్మ్చకర్ మధయ్ంబునన.    [4.105] 

 
 ఆదిదేవుడూ, ఉగుర్డూ, నీలకంఠుడూ, గజాసురుణిణ్ (ఇభ+దైతాయ్రాతి) సంహరించినవాడూ అయిన శివుడు పెదవి కరుచుకుంటూ (దషోట్షుట్డై) 
మదించిన సింహంలాగా (మాదయ్త+భూరి+మృగేందర్) భయంకరంగా (భీమ పర్కిర్యన) నవువ్తూ, మెరుపుల మంటలాగా వెలిగే ఓ జటని జటాజూటం 
లోంచి తీసి, అపప్టికపుప్డు వచిచ్న (సదయ్ః కోర్ధముతోడ) కోపంతో భూమి (కాష్మ్ – భూమి, చకర్) మీద కొటాట్డు.  గమనించారా? శివుడు ఎలల్వేళలా 
కోపంతో ఉండేవాడు కాదు. అసలు సదాశివుడు అంటే మంగళకరుడని అరధ్ం. అయితే ఈ కోపం ఎలా వచిచ్ంది? అపప్టికపుప్డు. ఎందుకంటే ఇంతకాలం 
చూసీ చూడకుండా వదిలేసేత్ గరవ్ంతో దకుష్డు చేసిన పనికి. ఆ గరవ్ం తగగ్డానికి అదే ఆయుధం - భగవంతుణిణ్ అవమానించిన అదే గరవ్ం వలల్ అధోగతి 
రావడం ఆ కర్మంలోదే. 
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అంబరీషోఫాఖాయ్నంలో దూరావ్సుడు కృతయ్ అనే భూతానిన్ సృషిట్ంచినటేట్, ఇకక్డ కూడా శివుడు ఒక జట తీసి వీరభదుర్ణిణ్ సృషిట్ంచాడు. అయితే 
గమనించవలిస్ంది ఏమిటంటే ఇకక్డ వీరభదుర్డి కారయ్ం దుషట్శిక్షణ. ఏదో చినన్ విషయానికి కోపం వచిచ్ దూరావ్సుడిలా అమాయకుడైన అంబరీషుడితో 
“నా పర్తాపం చూసుకో” అనడానికాక్దు శివుడిలా చేయడానికాక్రణం. అదీకాక సృషిట్ంచినవాడు సాకాష్తూత్ లయకారుడైన సదా శివుడు. దానికి అడుడ్ 
ఉండడానికి ఆసాక్రంలేదు కదా? మరో విధంగా చెపాప్లంటే దకుష్డి గరవ్మే వీరభదుర్డి రూపంలో ఆయన మీదకి తిరిగి వచిచ్ంది. దానికిభగవంతుడు సాకిష్ 
మాతర్మే. 

మరో విషయం ఏమిటంటే, తన భారయ్ అయిన సతీదేవి ఇలా అవమానం వలల్ కాలిపోయిందని తెలిస్నా మూడో కనున్ విపిప్ లోకాలనిన్ంటినీ దగధ్ం 
చేసాడా శివుడు? అలా ఎందుకు చేయడంటే – శివుడు లోకకలాయ్ణం కోసం లయకారయ్ం చేసే మంగళకరుడు. అంతేకానీ నాకు మూడోకనున్ ఉంది, నా 
పార్ణం అయిన సతీదేవికి ఇలా అయింది కదా అని ఒకక్సారి దానితో చూసి లోకాలనిన్ంటినీ భసమ్ం చేసేవాడు కాదు. అదే సరిగాగ్ ముందు సతీదేవి 
సభామధయ్ంలో అందరితోనూ చెపిప్నది. దీనేన్ ‘నమఃశివాయచ, శివతరాయచ’ అని నమకం చెపోత్ంది. 

వీరరసం తో ఈ పదయ్ం రాసేటపుప్డు పోతనలో శివభకుత్డు ఏ వృతత్ం వాడాడో గమనించారా? శారూద్లం. అలాగే గజేందర్ మోక్షంలో ఏనుగు 
గురించి రాసినవి చాలామటుకు – మతేత్భం వృతాత్లు. పోతన మహాభాగవతం రాసినపుప్డు ఇలా ఎంత జాగర్తత్ తీసుకునాన్డో ఆలోచిసేత్ ఆశచ్రయ్ం 
కలుగుతుంది. 

ఇలా పెరికివేసిన రుదుర్ని జటలోంచి వీరభదుర్డు బయటకొచాచ్డు. ఆ వచిచ్నవాడెలా ఉనాన్డు? కింద సీసపదయ్ం నోరు తడబడకుండా 
చదవడానికి పర్యతన్ం చేయండి. 

సీ.  అభర్ంలిహాదభర్ విభర్ మాభర్భర్మ;  
కృనీన్లదీరఘ్ శరీర మమరఁ  
బర్జవ్లజజ్వ్లన దీపత్జావ్లికా జాల;  
జాజవ్లయ్మాన కేశములు మెఱయఁ  
జండ దిగేవ్దండ శుండాభ దోరద్ండ;  
సాహసర్ ధృత హేతిసంఘ మొపప్ 
వీక్షణతర్య లోకవీక్షణ దుయ్తి లోక;  
వీక్షణతతి దురిన్రీక్షయ్ముగను  [4-107] 

తే.   గర్కచ కఠిన కరాళ దంషట్రలు వెలుంగ 
ఘన కపాలాసిథ్ వనమాలికలును దనర 
నఖిలలోక భయంకరుఁ డగుచు వీర 
భదుర్ఁ డుదయించె మాఱట రుదుర్ఁ డగుచు. [4-107.1] 
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ఆకాశానిన్ అంటుతోందేమో అనిపించే నలల్టి శరీరంతో (కృనీన్లదీరఘ్ శరీర), తల వెంటుర్కలు భగభగ మండే మంటలాల్ పర్కాశిసూత్ంటే, దిగగ్జాల 
వంటి వేయు బాహువులోల్ అనేక ఆయుధాలు ధరించి, మూడు కనున్లతో, కపాలమాలాలతో, కోరలతో కోర్ధం ఉటిట్పడుతూ, చూడ శకయ్ం కానివాడుగా 
(దురిన్రీక్షయ్ము) ఉదయించాడు. ఎలా ఉదయించాడు? మాఱట రుదుర్డగుచు – అంటే రెండో రుదుర్డిలాగా. 

 
 ఇటువంటి సీస పదయ్ రతాన్లని వందల కొదీద్ రాయడం వలేల్ తి.తి.దే వారు పర్చురించిన మహాభాగవతం ముందుమాటలో కరుణశీర్ గారు “పోతన 
భాగవతానిన్ అదుభ్తమైన “సీసా”లోల్ నింపి కడుపునిండా తాగమని మనకి అందించారు’ అంటారు.  
 

తే.  వీరభదుర్ండు విహత విదేవ్షి భదుర్ఁ 
డగుచుఁ దన వేయి చేతులు మొగిచి వినయ 
మెసఁగ "నే నేమి చేయుదు? నెఱుఁగ నాకు 
నానతి" మమ్నన్ నతని కయయ్భవుఁ డనియె.      [4-108] 

 
అలా ఉదయించిన వీరభదుర్డు శతృసంహారం చేయడానికి సిధధ్మై (విహత విదేవ్షి భదుర్డగుచు), వేయి చేతులూ చోడించి వినయంగా అడిగాడు 

శివుణిణ్, “తండీర్, నేనేం చేయాలి ఆనతి ఇవవ్ండి,” అంటూ. దీని తరావ్త పదయ్ం లయకాలంలో శివుడెంతటివాడో చెపప్కనే చెపుత్ంది. 
 
చ.  "గురుభుజశౌరయ్! భూరిరణకోవిద! మదభ్టకోటి కెలల్ నీ 

వరయ వరూధినీవరుఁడవై చని యజఞ్ము గూడ దకుష్నిన 
బరువడిఁ దుర్ంపు; మీ వచట బార్హమ్ణతేజ మజేయమంటివే 
నరిది మదంశసంభవుఁడవై తగు నీకు నసాధయ్ మెయెయ్డన?"    [4-109] 

 
 శివుడిపుప్డు చెపుత్నాన్డు వీరభదుర్డితో, “మికిక్లి (గురు) భుజ శౌరయ్ం ఉనన్వాడివి, యుధధ్ంలో నేరప్రివీ కనక (భూరిరణకోవిద) ఈ నా 
సేనకంతటికీ (మదభ్టకోటికెలల్) నాయకుడవే వెళిళ్ (నీవరయ వరూధినీ వరుడవై చని) యజాఞ్నీన్, దానిన్ చేసే దకుష్ణిణ్ వెంఠనే నాశనం చేయి (పరువడి 
దుర్ంపు). అయితే అకక్డునన్ బర్హమ్వేతత్ల తపఃశశ్కిత్ జయించలేనిదేమో అని సందేహిసాత్వేమో సుమా, కానీ నువువ్ నాలోంచి పుటిట్న దురల్భమైన (అరిదిన) 
ఈశవ్రాంశ సంభూతుడివి, నీకు అసాధయ్ం అనన్దే లేదు.   
 

శివుడు ఇకక్డ బర్హమ్వేతత్ల గురించి ఎందుకు చెపాప్డో గమనించారా? నారదుడొచిచ్ ఇలా “సతీదేవి పార్ణం విడిచింది, అపుప్డు పర్మధ గణాలు 
తిరగబడపోతే భృగుమహరిష్ ‘అభిచార యోగం’ చేసి వీళళ్ందరీన్ పారదోలాడు” అని మాట చేరవేసాడు కదా? “మరి ఆ భృగుమహరిష్ అంతటివాళళ్ని నేను 
జయించగలనా?” అనే సందేహమే వదుద్ అని చెపుత్నాన్డు. 
 
 అంటే లయ/పర్ళయ కాలంలో మొతత్ం తుడిచిపెటుట్కుపోతూంటే అడుడ్కునేవారెవరూ లేరు – విషుణ్, బర్హమ్ ఇందార్దులతో సహా. దీనేన్ ముందు 
వాయ్సంలో శంకర భగవతాప్దుల సౌందరయ్ లహరి శోల్కంలో చూసాం (విరించిః పంచతవ్ం పర్జతి … మహాసంహారేసిమ్న విహరతి సతి తవ్తప్తిరసౌ. 
సౌందరయ్లహరి. 26).   ఇదే విషయం మనం మహాభారతంలో కూడా చూడవచుచ్.  యుదధ్ం అయిపోయాక అశవ్థాథ్మ పాండవులనీ కృషుణ్ణీణ్ తపప్ మిగతా 
అందరీన్ ఊచకోత కోసినపుప్డు, అకక్డ పరమశివుడు కనిపించి ఖడగ్ం ఇసాత్డు దోర్ణపుతృడికి – వీళళ్ందరీన్ సంహరించమని. అదే లయం అంటే. దీనేన్ 
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మరో విధంగా చెపాప్లంటే, అదృషట్ం అనేది మనకి ఖఛిఛ్తంగా ఒక సమయానికి రావచుచ్, రాకపోవచుచ్ కానీ, యముడు మాతర్ం తనకి పెటిట్న 
ముహురాత్నికి వచిచ్తీరుతాడు ఏదో ఒక రూపంలో. అలా రావడానికాక్రణం కూడా మనమే (దకుష్డి అహంకారంలా, హిరణయ్కశిపుడి కోరికలాల్గా). 

 
వ. అని కుపిత చితుత్ండై యాజాఞ్పించిన "నటల్కాక" యని.      [4-110] 
 
 అలా శివుడు కోపంతో – కుపిత చితుత్ండై - ఆజాఞ్పించేసరికి వీరభదుర్డు ‘అలాగే జరుగుతుంది గాక’ అని బయలేద్రేముందు, 

 
చ.  అనఘుఁడు రుదుర్ఁ జేరి ముదమారఁ బర్దకిష్ణ మాచరించి వీ 

డొక్ని యనివారయ్ వేగమునఁ గుంభిని గర్కక్దలన ఝళంఝళ 
ధవ్ని మణినూపురంబులు పదంబుల మోర్యఁగ భీషణపర్భల 
దనరఁ గృతాంత కాంతకశితసుఫ్ట శూలముఁ బూని చెచెచ్రన.    [4-111] 

 
 పుణాయ్తుమ్డైన (అనఘుడు) వీరభదుర్డు బయలేద్రేముందు శివుడికి సంతోషంగా (ముదమార) పర్దకిష్ణం చేసి మహావేగంతో భూమి 
అదిరిపోతుండగా (వేగమునఁ గుంభిని గర్కక్దలన) బయలేద్రాడు. ఆయన అలా వెళూత్ంటే పాదాలకు తొడిగిన మణులు తాపిన అందెలు 
ఝళంఝళమంటూ మోర్గుతునాన్యి. చేతిలో యముణిణ్ సైతం అంతం చేయగలిగ్న వాడి శూలం (కృతాంతక=యముని సైతం; అంతక = అంతం చేసే; 
శిత = వాడి; సుఫ్ట = సప్షట్మయేయ్, శూలము) ధరించి ఉనాన్డు. 
 
 

చ. సరభసవృతిత్ నటల్రుగు సైనయ్పదాహత ధూత ధూళి ధూ 
సరిత కుబేరదికత్టము సభుయ్లు దకుష్ఁడుఁ జూచి "యెటిట్ భీ 
కర తమ" మం చనం "దమముగాదు, రజఃపటలం" బటంచు ని 
వెవ్ఱపడి పలిక్ రాతమ్ల వివేకవిహీనతఁ బొంది వెండియున.    [4-112] 

 
 అలా వీరభదుర్డి సైనయ్ం యజఞ్శాలకేసి వసూత్ంటే దకుష్డూ, సభుయ్లూ దుముమ్కొటుట్కుపోయిన ఉతత్ర దికుక్కేసి చూసూత్ ఇలా అనుకునాన్రు. ఇంత 
కారు చీకటి ఎలా వచిచ్ంది? అబేబ్ చీకటి (దమము) కాదు దుముమ్ అనుకుంటూ వివేకం పోగొటుట్కునాన్రు.  ఈ పదయ్ంలో ఉతత్ర దికుక్ అనేదానిన్ పోతన 
ఎలా వాడాడో గమనించారా? కుబేర దికత్టము – కుబేరుడు ఉండే దికుక్- ఉతత్రపు దికుక్. 
 
 వచేచ్ వాయ్సంలో వీరభదుర్డిచేత దక్ష యజఞ్ం వినాశనం, మిగిలిన కధా చూదాద్ం. 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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