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   12,   

  యుదధ్ం చేసుత్ంటే ఇందుర్డి చేతిలో వజార్యుధం కింద పడిపోయింది. వృతుర్డు నిరాయుధుడైన ఇందుర్ణిణ్ చంపకుండా మరోసారి 
అయుధం తీసుకోమని చెపాప్డనీ అధరమ్ంగా తాను యుదధ్ం చేయననీ చెపాప్డనీ కిర్తం వాయ్సంలో చూసాం. కిందపడిన వజర్ం అందుకుని 
అధాయ్తమ్ భావాలు ఉనన్ వృతుర్డి సంభాషణ వినాన్క, దానిన్ అతని మీద పర్యోగించే ముందు, ఆశచ్రయ్పోయి అడుగుతునాన్డు 

ఉ. ఏ నియమంబు సలిప్తివొ? యెటిట్ మహాతప మాచరించితో 
పూని రజోగుణాభిరతిఁ బొందిన నీ మతి శాంతి దాంతి స 
మామ్నస మానసానుభవ మతత్మరాళుఁ డరోష భావ స 
మామ్నుఁ డమేయుఁ డా దనుజమరద్ను భకిత్ పొసంగె నెంతయున.  [6-423] 

నువువ్ రాక్షసుడివే, ఎటువంటి మహా తపసుస్ చేసావో, ఏమేమి నియమాలు ఆచరించావో కానీ నీ మనసు దనుజమరద్నుడు – 
రాక్షసులని అణగదొకేక్ జగనాన్ధుడి మీద లగన్ం అయింది ఈ చివరి క్షణాలలో.  ఇదెంతా ఎలా సాధయ్ం? ఇలా మాటాల్డుతునన్ ఇందుర్ణిణ్, 
ఐరావతంతో సహా గుటుకుక్న మింగేశాడు వృతార్సుడు.  

ఉ.  కందఁడు భీతి గుందఁడు పర్కంపనమొందఁడు పెదద్నిదుద్రం 
జెందఁడు తతత్ఱింపఁడు విశేషముఁ జొపప్ఁడు వైషణ్వీ జయా 
నందపరైక విదయ్ను మనంబునఁ దాలుచ్చు నుండెఁ గాని సం 
కర్ందనుఁడా నిశాచరుని గరభ్ములో హరిరకిష్తాంగుఁడై.  [6-429] 

అలా వృతార్సురుడి కడుపులో పడడ్ ఇందుర్డు భయపడలేదు. చేతిలో వజార్యుధం, మనసులో నారాయణ కవచం ఉనాన్యి కనక 
యోగబలంతో వృతార్సురిడి ఉదరం భేదించి బయటకి వచాచ్డు.  
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ఆ. ఏమి చెపప్ నపుప్ డిందార్రి తనువున 
నొకక్ దివయ్తేజ ముబిబ్ వెడలి 
లోకమెలల్ఁ జూడ లోకులు చూడని 
లోక మరసి విషుణ్లోను చొచెచ్.       [6-432] 

 
 ఇపుప్డు శుకమహరిష్ పరీకిష్తుత్తో చెపుత్నాన్డు యుదధ్ం అవగానే ఏమైందో. ఇలా వృతార్సురుడి పార్ణం పోగానే అతని శరీరంలోంచి ఓ 
దివయ్తేజసుస్ వచిచ్ లోకం అంతా చూసూత్ండగా లోకులు చూడని లోకానికి, వైకుంఠానికి వెళిళ్, భగవంతుడిలో లీనమైంది.  ఇదే విధంగా 
మనం మహాభారతంలో శిశుపాలుడు చావగానే అతని శరీరంలోంచి వచిచ్న తేజసుస్ కృషుణ్డిలో కలవడం చూడవచుచ్. యుదధ్ం సమయంలో 
వృతుర్డు చెపిప్న వేదాంతం, ఆయన పోయాక తేజసుస్ భగవంతుడిలో లీనమవడం చూసేత్ ఈ వృతార్సురుడి పూరవ్జనమ్(ల)లో 
శిశుపాలుడిలాగే అతయ్ంత విషుణ్భకుత్డని అరధ్మౌతోంది కదా?  
 
వ. ఇటుల్ లోకభీకరుండై వృతార్సురుండు గూలిన, నఖిల లోకంబులు బరితాపంబు లుడిగి సుసిథ్తిం బొందె; దేవరిష్ పితృగణంబులు దానవుల 
తోడంగూడి, యిందుర్నకు జెపప్క తమతమ సాథ్నంబులకుం జనిరి;" అనిన విని, పరీకిష్నన్రేందుర్ండు శుకయోగీందుర్న కిటల్నియె.   
    [6-433] 
 

ఆ. ఏమి కారణమున నిందుర్తోఁ బలుకక 
సురలు పోయి? రటిట్ సురగణంబు 
లెందుచేత సుఖముఁ జెందిరి? వజిర్కిఁ 
జేటు గలుగు టెటుల్? చెపప్వయయ్!        [6-434] 

 
 ఇలా వృతార్సురుడి నేలకూలగానే పర్పంచం బాగుపడింది. అయితే దేవరిష్, పితృ గణాలు, మిగతా దేవతలందరూ కూడా ఇందుర్డితో 
మరో మాట మాటాల్డకుండా ఎవరి సాథ్నాలకి వాళుళ్ వెళాళ్రు. ఈ కధ వినాన్క ఇలా ఇందుర్ణిణ్ మిగతా అందరూ వెలివేయడానికాక్రణం 
ఏమిటో పరీకిష్తుత్ అడుగుతునాన్డు శుకయోగిని.  
  
వ. అనిన శుకుం డిటల్నియె "వృతర్పరాకర్మ చకితులయిన నిఖిల దేవతలును, మహరిష్ గణంబులును, మునున్ వృతర్వధారథ్ం బిందుర్నిం 
బార్రిథ్ంచిన నతండు బర్హమ్హతయ్కుం జాలక, "తొలిల్ విశవ్రూపునిం జంపిన పాపంబు సతరీలయందును, భూమియందును, జలంబులందును, 
దుర్మంబులందును విభజించి పెటిట్తిని; ఇపుప్ డీ హతయ్ యేరీతిం బాపుకొనువాఁడ? నా కశకయ్ం" బనిన మహరుష్ "లశవ్మేధ యజఞ్ంబు 
చేయించి, యజఞ్పురుషుం డైన శీర్ నారాయణదేవుని సంతుషుట్నిం జేసి యీ హతయ్ం బాపంగలవారము; సవ్భావంబున బార్హమ్ణ పితృ గో 
మాతృ సజజ్న హంతలైనవార లే దేవునిం గీరిత్ంచి శుదాధ్తుమ్ లగుదు; రదేద్వుని నశవ్మేధ మహామఖంబున శర్దాధ్నివ్తుండవై సేవించిన నీకు 
ఖలుండైన యిదుద్రాతుమ్ని హింసించిన హతయ్ యేమి చేయంగల?" దని యొడంబఱచిన, నిందుర్ండు వలెల్ యని యివివ్ధంబున మారుత్నిం 
బరిమారిచ్, బర్హమ్హతయ్ం బొంది, యతాత్పంబు భరియింప నోపక దురద్శం బొందె; అపుప్డు. [6-435] 
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 వృతార్సురుడి పరాకర్మం చూసిన దేవతలు ఇందుర్ణిణ్ వజార్యుధం కోసం విషుణ్వు దగిగ్రకి తీసుకెళుత్ంటే ముందు ఆయన అడిగాడు. 
“ఇంతకు ముందే విశవ్రూపుణిణ్ చంపినందుకు బర్హమ్హతాయ్ పాపం చుటుట్కుంది. దానిన్ మిగతావాళల్తో పంచుకునాన్ను. ఇపుప్డు 
వృతార్సురుణిణ్ చంపితే మరోసారి అది తగులుకుంటే ఎలా?” దానికి వాళేళ్మనాన్రంటే, “ఓ సారి వృతుర్డు పోయాక నీచేత అశవ్మేధం 
చేయిసాత్ం. ఎటువంటి పాపం చేసినా భగవంతుణిణ్ ఆశర్యిసేత్ అది పోగొటుట్కోవచుచ్. అదీగాక వృతార్సురుడు రాక్షసుడు. వాణిణ్ చంపినందుకు, 
అశవ్మేధం చేయించి నారాయణుణిణ్ ఆశర్యిసేత్ ఈ బర్హమ్హతాయ్పాపం నినేన్మీ చేయలేదు.” అలా ఇందుర్డు ఒపుప్కుని వృతార్సురుణిణ్ 
సంహరించాడు. ఓ సారి వాడు చావగానే మరోసారి బర్హమ్హతాయ్ పాపం అటుకుంది. ఈయనకి అంటుకునన్ పాపం చూసి మిగతావాళుళ్ 
పకక్కి తపుప్కునాన్రు ఏమీ మాటాల్డకుండా. ముందునుంచీ చెపుత్నటూట్ ఎవరి పాప పుణాయ్లు వారివి, ఎవరు ఎలాంటి హామీలు/సలహాలు 
ఇచిచ్నా ఇవవ్కపోయినా, మనం చేసే పాపపుణాయ్లు మన వెంట తరుముతూనే ఉంటాయి. కూడా ఎవరైనా వసాత్రా, రారా అనేది వేరే 
విషయం.  
 

సీ. పాపంబుఁ జండాలరూపంబు గలదాని;  
ముదిమిచే నొడలెలల్ గదలుదాని  
క్షయకుషఠ్రోగ సంచయకృతం బగుదాని;  
నురురకత్పూరంబు దొరఁగుదాని 
నరసిన వెండుర్కల నెరసిన తలదాని;  
నటఁ బోకుపో కుండు మనెడుదానిఁ 
గదరు కంపునఁ బేర్వు లద రఁజేసెడుదానిఁ;  
దా నెందుఁ బాఱిన దఱుముదాని       [6-436] 
 

ఆ.  "నా గుణంబు లెలల్ భోగింప కేరీతి 
నరుగ నెంతవాఁడ" వనెడుదాని 
బిటుట్ దిరిగి చూచి భీతిలిల్ సిగుగ్తో 
దేవనాయకుండు దెరలి పఱచె.       [6-436.1] 

 
ఇలా ఆ పాపం ఛండాల రూపంలో తరుముతూ ఉంటే ఇందుర్డు పరుగు పెటట్డం మొదలుపెటాట్డు. ‘నా గుణాలు అనుభవించకుండా 

ఎకక్డకి పోతావు?’ అంటూ ఆ పాపం అనేక రోగాలతో, కంపుతో ఇందుర్ణిణ్ తరమడం మొదలుపెటిట్ంది. దానిన్ చూసి సిగుగ్తో మరింత 
కుంగుతూ ఇందుర్డు పరుగెతాత్డు. దేవతలు అశవ్మేధం చేయించడం తరావ్త సంగతి ముందు ఈ పాపం తపిప్ంచుకోవడం ఎలా? 

 
వ. ఇటల్తి వికృతతవ్ంబుతో బర్హమ్హతయ్ వెనుతగుల నిందుర్ండు నభోభాగ భూభాగ దిగాభ్గంబు లెలల్ం దిరిగి, చొరం దెరువులేక దీరఘ్ 
నిరాఘ్తాటోప నిశావ్స దూషితుండై, యీశానయ్ భాగంబునకుం బఱచె; యదెద్స నమేయపుణయ్గణయ్ంబైన మానస సరసుస్నం బర్వేశించి, యం 
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దొకక్ కమలనాళంబు చొచిచ్ తంతువులం గలసి రూపంబు లేక యలబధ్భోగుం డై, బర్హమ్హతాయ్ విమోచనంబుఁ జింతించికొనుచు, సహసర్ 
వరష్ంబు లుండె నా చండాలియు నది పరమేశవ్ర దిగాభ్గం బగుటం జేసి, యందు జొరరాక కాచియుండె, నంతకాలంబుఁ దిర్దివంబున 
నహుషుండు విదాయ్బల తపోబల యోగబలంబులం బాలించుచుండి, సంప దైశవ్రయ్ మదాంధుండై, యిందర్ పతిన్ం గోరి, యిందుర్ండు 
వచుచ్నందాక నాకుం బతిన్వి గమమ్నిన, నా శచీదేవి బృహసప్తి పేర్రితయై, బర్హమ్రిష్ వాహయ్శిబిక నెకిక్ వచిచ్, ననున్ భోగింపు మనిన నతం డటల్ 
చేసి, కుంభ సంభవ శాపహతుండై, యజగర యోనియందుఁ బుటెట్; అంత నిందుర్ండు బర్హమ్రిష్ గణోపహూతుండై, తిర్దివంబునకు వచెచ్, 
నంత కాలంబు నారాయణ చరణారవింద ధాయ్నపరుండై యుండుటం జేసియు, దిశాధినాథుం డైన శంకరుచేత రకిష్ంపఁబడడ్వాఁడై 
యుండుటం జేసియు, దదోద్ష బలంబు దఱఁగి సహసార్కుష్ం బీడింప లే దయెయ్; అపుప్ డిందుర్ండు నిజైశవ్రయ్ంబునుం బొంది బర్హమ్రిష్ 
పరివృతుండై, మహాపురుషారాధనంబు చేసి, హయమేధా ధవ్రంబునకు దీక్షఁ గైకొని, బర్హమ్వాదులచేత నాదరింపఁ బడుచునన్ వాఁడై, 
సరవ్దేవతామయుండైన నారాయణుం బరితృపుత్ం జేసి, మంచు విరయించు మారాత్ండుని చందంబునఁ దావ్షట్రవధరూప పాపంబు నాశంబు 
నొందించి, సకల దివిజ యక్ష గంధరవ్ సిదధ్ మునిజన సంసూత్య మానుండయి, తిర్భువనైశవ్రయ్ భోగభాగయ్ంబులం గైకొనియె; అపుప్డు. 
 [6-437] 
 
 అలా వికృతమైన ఆకారంతో తరిమే బర్హమ్ హతయ్ని తపిప్ంచుకోవడానికి ఇందుర్డు తిరగని పర్దేశం లేదు. (నభోభాగ, భూభాగ, 
దిగాభ్గంబులెలల్). చివరకి ఈశానయ్ంలో పరమేశవ్రుడు ఉండే చోట మానస సరోవరంలో ఓ పదమ్ంలో పర్వేశించి దాని తూడులో దాకుక్నాన్డు. 
ఎంతకాలం? వేయి సంవతస్రాలు. అకక్డకీ ఈ బర్హమ్ హతయ్ ఇందుర్ణిణ్ ఆవహిదాద్మని పర్యతన్ం చేసింది కానీ, ఆ సథ్లం ఎవరిది? 
పరమేశవ్రుడు ఉండేది, అందువలల్ బయటే ఇందుర్డికోసం చూసూత్ కూరుచ్ంది లోపలకి వెళళ్లేక. అలా ఇందుర్డు ఆ తామరతూడులో 
నారాయణ మంతర్ం జపిసూత్ ఉండడం వలల్ నహుషుడు ఇందర్పదవి అధిరోహించాడు. అలా ఇందర్పదవిలోకి వచిచ్న నహుషుడి కధ మరోలా 
ఉంది. ఆయన శచీదేవిని చూసి మోహించాడు. అందువలల్ శపించబడి ఇందర్పదవి పోగొటుట్కుని అజగరం (కొండ చిలువ) గా పుటాట్డు. 
ఇదంతా జరగడానికి వేయి వేయి సంవతస్రాలు అయింది. 
 

అనిన్ సంవతస్రాలోల్నూ తామరతూడులో కూరుచ్ని నారాయణ జపం (మహాపురుషారాధనం) చేసాడు. అపప్టికి ఈ మంతర్ పర్భావం 
వలల్ బర్హమ్ హతాయ్ పాపం నీరసించింది. రామనామంతో వాలీమ్కి మహరిష్ అయినటేట్ ఇందుర్డికి పాపం నీరసించింది. దీనికి కారణం ఏమంటే 
ఈ యజఞ్ం అయితే భగవంతుడో ఆ యజణ్ం నిరంతరంగా చేసారు వీళిళ్దద్రూ. అదే కృషుణ్డు చెపిప్న “యజాఞ్నాం జప యజోఞ్సిమ్ (భ. గీ 
10.25).” మరో విషయం ఏమంటే బర్హమ్ హతాయ్ పాపం నీరసించింది కానీ పూరిత్గా పోలేదు. ఆ మిగిలినది కూడా పోగొటుట్కోవడానికి ఈ 
సారి ఆశవ్మేధం చేయించారు దేవతలు ఇందుర్డితో. అలా ఆ పాపం పూరిత్గా పోగొటుట్కునాన్డు. ఇదంతా నారాయణ కవచ మహాతయ్ం అని 
శుకుడు చెపుత్నాన్డు పరీకిష్తుత్కి భాగవత కధలో భాగంగా.  
 
 గమనించారా? వృతార్సురుడిని చంపినందుకు ఇందుర్డిచేత అశవ్మేధం చేయిసాత్ం అని చెపిప్నా అతనికి బర్హమ్హతాయ్ పాపం 
చుటుట్కునేసరికి దేవతలు ఎవరి దారి వారు చూసుకునాన్రు. మరో విషయం ఏమంటే, తన దగిగ్రకి వచిచ్న దేవతలకి ధధీచి అసిథ్కలు అడగమని 
చెపేప్ముందు విషుణ్వు ఏమనాన్డు? “… బీర్తుండనైన నాయందు భకుత్లకుం బొందరాని యరథ్ంబు లేదు, విశేషించి నాయందునేకాంతమతి 
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యైన తతత్వ్విదుం డనయ్ంబులం గోరకుండు; గుణంబుల యందుఁ దతత్వ్జాఞ్నగోచరుం డైన వాఁడు విషయనివృతత్చితుత్ండై సంసార మారగ్ంబు 
నిచిఛ్ంపడు.”    
 

నాయందు ఏకాంతమతి అయినవాడు ఇవవ్నీన్ కోరడు. భగవంతుడే కావాలనుకుని తపసుస్ చేయాలి కానీ మిగతా వాటికోసం 
చేయకూడదు అని నిగూఢంగా చెపుత్నాన్డు. ఇదే బుదుధ్డు చెపేప్ది కూడా. కోరికలే దుఃఖానికి కారణం. వివేకానందులు ఇదే చెపాత్రు కూడా, 
“దేనినీ కోరవదుద్. భగవంతుణిణ్ కూడా కోరవదుద్. ఆయనమీదే దృషిట్ పెటిట్ పనులనీన్ చేసూత్ ఉండండి; అనీన్ అవే సరుద్కుంటాయి.” ఇదే 
భగవదీగ్తలో చెపేప్ కరమ్ సనాయ్సం కూడా.  చేతిలో ఉనన్ పని అతయ్ంత ముఖయ్ం అనన్టూట్, అతయ్ంత ఇషట్ంగా చేయండి. ఆ పని చేసేత్/చేసాక 
దాని వలల్ నాకేం వచిచ్ంది/వసుత్ంది అనే ఆలోచనే వదులుచ్కోవాలి. అలా చేసినపుప్డు మనం చేసే కరమ్ వలల్ వచేచ్ ఫలితం మనకి అంటుకోదు.  

 
ఇపుప్డు మనకి ఇంకా వదలని సందేహం ఏమిటంటే ఈ కధలో, అసలు వృతార్సురుడికి ఈ అధాయ్తమ్ భావాలు ఎలా కలిగాయి, 

అతను పోయాక శరీరంలోంచి తేజసుస్ విషుణ్వులో కలిస్ంది అంటే పూరవ్ జనమ్లో కూడా అతి కూర్రుడైన రాక్షసుడా అనేవి. వీటికి సమాధానం 
ముందు వాయ్సాలోల్ తెలుసుత్ంది.  
  

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