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దేవతలు వృతార్సురుడి మీద భయంతో వైకుంఠానికి వెళిళ్ నారాయణుణిణ్ శరణువేడారు తమకి ఆయనే దికుక్ అని. ఆయన కనిపించి దేవతలకి
ఇపుప్డు చేయాలిస్న పని చెపుత్నాన్డు. ఈ చెపప్డంలో కొంత వేదాంత తతవ్ం ఉంది సరిగాగ్ గమనించండి.
వ. మఱియును, బీర్తుండనైన నాయందు భకుత్లకుం బొందరాని యరథ్ంబు లేదు, విశేషించి నాయందునేకాంతమతి యైన తతత్వ్విదుం డనయ్ంబులం
గోరకుండు; గుణంబుల యందుఁ దతత్వ్జాఞ్నగోచరుం డైన వాఁడు విషయనివృతత్చితుత్ండై సంసార మారగ్ంబు నిచిఛ్ంపడు; కావున మీకు శుభం బయెయ్డు;
దధీచియను ఋషి సతత్ముండు గలం డతని శరీరంబు మదివ్దాయ్తిశయ మహతత్వ్ంబునను దేజోవిశేషంబు నను సారవంతంబై యునన్యది; నతని నడిగి,
తచఛ్రీరంబుఁ బుచిచ్కొనుండు; అతండు పూరవ్కాలంబున యశివ్నీదేవతలకు నశవ్శిరోనామం బను బర్హమ్సవ్రూపం బగు నిషక్ళంకం బయిన విదయ్
యుపదేశించిన; వారలు జీవనుమ్కిత్తత్వ్ంబు నొందిరి మఱియు తవ్షట్ృ పుతుర్ండయిన విశవ్రూపునకు మదాతమ్కం బయిన యభేదయ్ కవచంబు నిచెచ్ఁ; గావున
నతం డతివదానుయ్ండు; దేహంబు వంచింపక మీకిచుచ్; నతని శలయ్ంబులు విశవ్కరమ్ నిరిమ్తంబు లై, శతధారలు గల యాయుధ శేర్షఠ్ంబయి,
మతేత్జోపబృంహితం బయి వృతార్సుర శిరోహరణ కారణం బయి యుండు; దానం జేసి మీరు పునరల్బధ్ తేజోసాత్ర్యుధ సంపదలు గలిగి వెలింగెదరు;
విశేషించియు మదభ్కత్వరులైన వార లే లోకంబుల నెవవ్రికి నజయుయ్లు; కావున మీకు భదర్ం బయెయ్డు" మని భూతభావనుం డైన భగవంతుం డదృశుయ్ం
డయెయ్; నపుప్డు దేవతలు దధీచిముని కడకుం జనిరి; అతత్ఱి నిందుర్ం డిటల్నియె.
[6-347]
ననున్ శరణు జొచిచ్నవారికి దురల్భమైనదేదీ లేదు. విశేషంగా చెపాప్లంటే, తతవ్విదుడైనవాడు ఏదీ కోరడు ననున్ తపప్. అటువంటివాడు
విషయవాంఛలని, సంసార మారగ్ం వదిలేసి ననేన్ కోరుతాడు. దేవతలు కూడా ఏవో కోరికలతో వచిచ్నవారే కదా, అందుకే వాళల్కి కూడా చెపుత్నాన్డు, ననేన్
కోరుకునేవాడికి సంసారం అకక్రేల్దు సుమా, ఈ వేదాంతం జీరిణ్ంచుకోండి అని. దేవతలు అంటే కొంతకాలం తరావ్త ఆ దేవతాసవ్రూపం చాలించి మరో
మెటుట్ పైకో కిందకో వెళాళ్లి. వాళుళ్ కూడా భగవంతుణిణ్ పూరిత్గా తెలుసుకోనివారే. ఎవరైతే పూరిత్గా భగవంతుణిణ్ తెలుసుకుంటారో వాళళ్కి అహంకార
మమకారాలు అనీన్ నశించి తిర్గుణాతీతులై ఆయనలో కలవడం అనేదే బర్హమ్జాఞ్నం అంటే. దీనేన్ రామకృషుణ్లు అనడం పర్కారం, ఉపుప్బొమమ్ సముదర్ం
లోతు కొలవడం వంటిది. బర్హమ్విద బర్హైమ్వ భవతి అనే ఉపనిషదావ్య్కయ్ం చెపేప్ది ఇదే కూడా. ఇంత చెపాప్క ముందు చేయాలిస్న పని ఏమంటే ధధీచి
అనే ముని ఒకాయన ఉనాన్డు. ననేన్ కోరుకుంటూ తపసుస్ చేసే ఆ ముని శరీరం నారాయణ కవచ పర్భావం వలల్ సారవంతమై ఉంది. పూరవ్ం అశివ్నీ
దేవతలకి ఆశవ్శిరం అనే విదయ్ని ఇచాచ్డు. దానివలల్ వాళుళ్ జీవనుమ్కుత్లయాయ్రు. ఆ ధధీచి తవ్షట్ పర్జాపతికీ ఆ పర్జాపతి తన కొడుకైన విశవ్రూపుడికీ ఈ
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నారాయణ కవచం ఇచాచ్రు. ఆయన పెదద్ దాత (వదానుయ్ండు). వెళిళ్ ఆయన దేహానిన్ మీరు అడగండి. వాటి అసిథ్కలతో విశవ్కరమ్ నూరు అంచులు గల
ఆయుధాలోల్ శేర్షట్మైన వజార్యుధానిన్ (శతధారలు గల యాయుధ శేర్షఠ్ంబయి) తయారు చేసాత్డు. దానితోనే వృతార్సురిడి మరణం సంభవం. అలా
అనేసరికి ఇందుర్డు ఆశివ్నీ దేవతలను వెంట ఉంచుకుని ధధీచి దగిగ్రకి వచాచ్డు.
ఉ.

ఎకక్డ నెలల్ లోకముల నెవవ్రు గోరని కోరిక్, నేఁడు మా
తెకక్లిపాటునన దివిరి దేహము వేఁడగ వచిచ్నార; మే
మెకక్డ? తీవర్ కరమ్గతి యెకక్డ? దైవకృతంబు గాక; యీ
రొకక్పు దాన మీ వరుస రోయక వేఁడుదురే జగంబులన?

[6-349]

ఏనాడూ ఎవరూ అడగని కోరిక ఇది. అయినా మేము, దేవతలమై ఉండీ నీ దేహం ఇవవ్మని అడగడానికి వచాఛ్ం. ఇంతటి నీచానికి
దిగజారామంటే విధి వైపరీతయ్ం (దైవ కృతంబు) కాక ఇంకేమనాలో? లేకపోతే దేవతలమైన మేము ఇటువంటి ఒతిత్డి (రొకక్పు) చేసే దానం ఎలా
అడగలసి వచిచ్ందో?
తే.

సరవ్ భూతదయాపర సావ్ంతులకును
బుణయ్వరత్ను లగు మిముమ్బోఁటి వారి
కమిత సతీక్రిత్ కాముల కలఘుమతుల
కియయ్రాని పదారథ్ంబు లెవివ్ గలవు?

[6-357]

అదీగాక మీరు సరవ్భూత దయాపరులు, బుణయ్వరత్నులు. అందువలల్ మీకు ఇవవ్కూడని పదారాధ్లంటూ ఏమీ లేవు. ఏది అడిగినా ఇవవ్గలరు.
అయితే మా విషయం చూసేత్ మరోలా ఉంది.
ఆ.

అడుగరాని సొముమ్ నడుగ రాదని మానఁ
డడుగువాని మాట లడుగ నేల?
భార్ంతి నడుగుచోటఁ బార్ణంబు లేనియు
నిచుచ్వాఁడు దాఁపఁ డిచుచ్ఁ గాని.

[6-358]

అడగరానిది అని తెలిస్ ఉండీ అడుగుతునాన్ం. అడుకుక్నేవాడు దాత ఏది ఇవవ్గలడు, ఇవవ్లేడూ అని చూసుకోకుండా అడిగేసాత్డు. ఎందుకంటే
వాడు అడుకోక్వడానికి వచిచ్నవాడు కదా? ఇటు దాత వైపు నుంచి చూసేత్ ఆయన ఎంతటి దానినైనా ఇవవ్డానికి సిదధ్ంగా ఉంటాడు. ఎవరినా ఆశపడి
పార్ణాలు అడిగినా ఇవవ్డానికి దాత సిదధ్మే. అందువలల్ ఇలా వచాచ్ం.
ఈ దానం, అభయ్రధ్న విషయం చూసేత్ కరుణ్డు గురుత్కురాక మానడు. “రేపు పొదుద్నేన్ ఇందుర్డు నీ దగగ్రకి వచిచ్ కవచ కుండలాలు ఇవవ్మని
అడుగుతాడు, ఇవవ్కు, అవి ఇసేత్ నీ పార్ణం మీదకి వసుత్ంది” అని సూరుయ్డు అంటే ఏమంటాడు కరుణ్డు? “పార్ణం పోనీయ గాక ఎవరేమి అడిగినా
ఇసాత్నని చెపిప్న మాట తపుప్తానా? ఇచిచ్ తీరుతాను. అందులోనూ అడిగేది ఇందుర్డైతే ఇవవ్ను అని ఎలా అనమంటావు?” పరోక్షంగా కరుణ్డు- ఇచేచ్ దాత
మనసు, ఎలా ఉండాలో చెపప్కనే చెపుత్నాన్డు కదా? మరోసారి, ఇంతకు ముందు చెపుప్కునన్దే అయినా చినన్ కధ చెపుప్కుందాం.
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కరుణ్ణిణ్ దానం అడగడానికి ఏ రోజు, ఏ గంటలోనైనా ఎవరైనాసరే వచిచ్ ఏమి కావాలిస్నా అడగడానికి వీలు ఉండేదిట. ఓ రోజు సాన్నం
చేయడానికి ఎడమ చేతిలో బంగారు గినెన్ పటుట్కుని అందులో ఉనన్ నూనె కుడిచేతోత్ తీసి వంటికి రాసుకుంటునాన్డు. ఈ సిథ్తిలో ఒకాయన వచిచ్
అభయ్రిధ్ంచాడు ఏదైనా ఇవవ్మని. కరుణ్డు తన ఎడమ చేతిలో ఉనన్ గినెన్ అలాగే అదే చేతోత్ ఇచేచ్సాడు తీసుకోమంటూ. తీసుకునే ఆయన అనాన్టట్, ‘దానం
అలా ఎడమచేతోత్ ఇవవ్కూడదండి, కుడిచేతోత్నే ఇవావ్లి’ అని. దానికి కరుణ్డు సమాధానం చెపాప్డుట ఇలాగ. ‘అలా కుడి చేతోత్నే ఇవావ్లి అనడం తపుప్.
ఎందుకంటే ఆ గినెన్ ఎడమ చేతిలోంచి కుడిచేతిలోకి మారేలోపు నా మనసు మారిపోయి నీకు మరొకటేదో ఇవావ్లని నాకు అనిపించవచుచ్ కదా?
అందువలల్ ఎపుప్డు ఏది ఇవావ్లని ఉంటే అది వెంఠనే ఇచేచ్యాలి.’ మనకి ఇది సరవ్సాధారణంగా జీవితంలో గర్హింపుకి వచిచ్న సందరాభ్లు ఉండవచుచ్
కూడా. ఎవరో డబుబ్లు అడిగారు. మీరు ఓ అయిదు వేలు ఇదాద్మనుకునాన్రు. కానీ ఏదో కారణం వలల్ రెండురోజులు ఆలసయ్ం అయింది ఇవవ్డానికి. ఈ
లోపున అయిదువేలు ఎందుకులే, మూడు చాలవా అనిపించి మూడువేలే ఇచాచ్రు. అదీ రెండు రోజులోల్ మారుప్.
రెండు రోజుల వరకూ ఎందుగాగ్నీ మీరు రోడుద్మీద ముషిట్వాణిణ్ చూసి పది రూపాయలు ఇదాద్మనుకునాన్రు. కానీ జేబులోంచి తీసిన డబుబ్లోల్ ఒక
ఐదు రూపాయిల కాయితం, పది కాయితం కనిపించాయి. వెంఠనే మనసు మారిపోయి, “ఆ! వీడికి ఐదు చాలదా?” అనిపించి ఆ కాయితమే ఇచాచ్రు.
కరుణ్డు చెపిప్న విషయం సరిగాగ్ ఇదే. మనసు మారడానికి ఆ ఒకక్ క్షణం చాలు. గినెన్ కుడిచేతిలోకి వచేచ్సరికి మనసు మారవచుచ్ అందువలల్ ఆ చేతోత్
ఇచేచ్సాడు. ఇచేచ్టపుడు మనసు ఎలా ఉందనేది ముఖయ్ం గానీ ఏ చేతోత్ ఇసుత్నాన్ం అనేది ఎనన్డూ ముఖయ్ం కాదు. బలి చకర్వరిత్ కూడా ఇదే విధంగా చెపాత్డు
“వచిచ్న వాడు శీర్హరి దానం ఇవవ్కు” అనే శుకార్చారుయ్డితో. “నిరయంబైన, నిబంధమైన, ధరణీ నిరూమ్లంబైన… ఇచిచ్ తీరుతాను” అంటూ. దానం ఇచేచ్
వీళుళ్ అడిగే పర్శన్ ఏమిటంటే, “శీర్హరి/ఇందుర్డు అంతటివాడు దేహీ అని వసేత్ లేదు అని ఎలా చెపప్మంటావయాయ్?” బాగుంది కదా?
వ. అని పరసంకటంబు దలంపక నిలింపులు గారయ్పరతన సవినయ వాకయ్పరంపరలఁ బార్రిథ్ంచిన, నతండు దరహసితవదనుండై, యఖిల లోకధరమ్ం
బెఱింగియు నొకిక్ంత కాలంబు పర్తివాకయ్ం బిచిచ్తి; దీని సహింపదగుదురు; మీయటిట్ వారలకుం బిర్యం బగునేని నెపుప్డైన విడువందగిన శరీరంబు
విడుచుట యేమి దురల్భంబు? నధుర్వం బైన యీ దేహంబుచేతం గీరిత్ సుకృతంబుల నెవవ్ం డారిజ్ంపకుండు నతండు పాషాణాదులకంటె నతి కఠినుండు;
మీయటిట్ పుణయ్శోల్కులచేతఁ గాంకిష్ంపబడిన శరీరం బపర్మేయ ధరామ్రిజ్తంబు; ఏ దేహంబుచేత సకల భూతంబులు శోకానుభవంబున శోకించు;
హరాష్నుభవంబున హరిష్ంచునటిట్ మహాకషట్ దైనాయ్కరం బైన శరీరంబు కాక శునక సృగాలాదుల పాలు గాకుండ మేలయెయ్; నని నిశిచ్తాతుమ్ం డయి దధీచి
దతాత్వ్లోకనంబుచేత నిరసిత బంధనుండై, బుదీధ్ందిర్య మానసంబు లతోఁ గూడిన కేష్తర్జుఞ్నిఁ బరబర్హమ్సవ్రూపంబైన భగవంతు నందు నేకీభూతంబు చేసి,
యోగజాఞ్నంబున శరీరంబు విడిచె; అపుప్డిందుర్ం డతని శలయ్ంబుల విశవ్కరమ్ నిరిమ్తం బైన, నిశిత శతధారా సమావృతంబై వెలుంగు వజార్యుధంబుఁ
గైకొని, భగవతేత్జోపబృంహితుం డై, యైరావతారూఢుండై, సకల దేవోతత్మ గరుడ గంధరవ్ ఖచర కినన్ర కింపురుష సిదధ్ విదాయ్ధర పరిసేవితు డై సకల ముని
జనంబులు వినుతింపఁ దిర్లోక హరష్కారియై, భగవదనుగర్హ సంపార్పత్ మహోతాస్హ వికసిత వదనారవిందుండై వృతార్సురుపై నడచె; నపుప్డు. [6-359]
ఇలా అడిగిన దేవతలకి ధధీచి ఏమి చెపుత్నాన్డంటే – “ఏదో ఒకరోజు ఈ శరీరం విడవాలి. మీవంటి వారికి ఉపయోగపడుతుందంటే ఈ శరీరం
విడవడం ఏమీ కషట్ం కాదు. ఈ దేహం ఇవవ్డం వలల్ కీరిత్, పుణయ్ం వసుత్నాన్యంటే దానిన్ ఇవవ్నివాడు రాయి కంటే కఠినాతుమ్డై ఉండాలి. మామూలుగా
పార్ణం పోయినపుప్డు ఈ శరీరం కాకులకీ గర్దద్లకీ నకక్లకీ ఆహారం అవుతుంది. అలా కాకుండా మీవంటి పుణాయ్తుమ్లకి పనికి వసుత్ందంటే మేలే కదా?
అందువలల్ తపప్కుండా తీసుకోండి.” అలా అని పరబర్హమ్ంమీద మనసుస్ కేందీర్కరించి యోగమారగ్ంలో దేహం విడిచేసాడు. ఆ దేహానిన్ తీసుకుని విశవ్కరమ్
వజార్యుధం తయారు చేసాడు. దానిన్ పటుట్కుని ఇందుర్డు ఐరావతం మిద ఎకిక్ వృతార్సురుడి మీదకి యుదాధ్నికి మహోతాస్హంతో బయలేద్రాడు
మరోసారి. గమనించారా, తవ్షట్ పర్జాపతికి నారాయణ కవచం ఇచిచ్న ధధీఛి మహరేష్ తన ఎముకలు ఇచాచ్డు వజార్యుధానిన్ తయారు చేయడానికి
ఇచాచ్డు. అందుకే భగవదీగ్తలో కృషుణ్డు “ఆయుధానామహం వజర్ం …” (భ. గీ. 10.28) అని అరుజ్నుడితో చెపాత్డు.
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ఉ.

వృతుర్ఁడు దాన వానవ్య పవితుర్ఁడు లోకజిఘాంసకకిర్యా
సూతుర్ఁడు నిగర్హాగర్హణ సుసిథ్ర వాకయ్ వివేక మాన చా
రితుర్ఁడు దేవతోరగ దరీకృత వకుత్ర్ఁడు రోష దూషితా
మితుర్ఁడు శతుర్రాకఁ గని మికక్లియైన యుగాంతకాకృతిన.

[6-360]

ఇలా దేవతలు వజార్యుధంతో వసుత్నాన్రని వృతుర్డికి తెలిస్ంది. తానూ యుగాంతకృతి తో (అంటే పార్ణాలు తీసే యముడిలాగా) బయలేద్రాడు.
ఈ పదయ్ం నాలుగు పాదాలోల్ మొదటి పదం గమనించారా వృతుర్డు, సూతుర్డు, చారితుర్డు, మితుర్డు. పోతన రాసినటేట్ ఉంది కదా పదయ్ం? పోతన ఇది
చూసి ఉంటే, నా కనాన్ బాగారాసావు అని సింగయ గారిన్ మెచుచ్కుని ఉండేవాడేమో.
క.

మెండు గల దనుజ నాయక
మండలములు గొలవ్ నడచె మహితోదధ్తి వే
దండముల నడుమ జను నడ
గొండయునుం బోలె నిబిడ గోపోదధ్తుఁడై.

[6-361]

అనేకమంది రాక్షస నాయకులు కూడా వసుత్ంటే, ఏనుగుల మధయ్ వచేచ్ కొండలాగా (దండముల నడుమ జను నడగొండయునుం బోలె) కోపంగా
వచాచ్డు దేవతలమీదకి.
క.

కాలగళుఁ డడిరి కడువడిఁ
గాలునిపైఁ గవయు మాడిక్ ఖరతర రవ సం
చాలిత పూరవ్ దిగంతరుఁ
డై లీల మహేందుర్మీఁద నతఁ డరిగె నృపా!

[6-362]

అలా వచిచ్న వృతుర్డు దేవతలమీద ఎలా దాడి చేసాడంటే, శివుడు (కాలగళుడు – నలల్ని కంఠం గలవాడు) కాలునిపై (యముడిమీద)
లంఘించినటూట్ (కవయు మాడిక్ = కలియబడినటూట్) మహేందుర్డిమీదకి వచాచ్డు. పోతనలాగే శివుడి భకుత్డైన సింగయ గారు వాడినది, అదుభ్తమైన
అలంకారం కదా? వచేచ్నెలలో మరోసారి దేవతల రాక్షసుల యుదధ్ం, అందులో వృతార్సురిడి అసలు రూపం బయటకి రావడం చూసాత్ం.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe]

2021

