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మహావిషుణ్వు ఇచిచ్న సలహా తో దధీచి మహరిష్ని ఆశర్యించి, ఆయన అసిథ్కలతో వజార్యుధం తయారు చేయించుకుని దేవతలమీదకి యుదాధ్నికి
వెళాళ్రు దేవతలు. అలా వచేచ్ దేవతల గురించి విని వృతార్సురుడు యముడిమీదకి లంఘించే శివుడిలాగా వచాచ్డు సంగార్మానికి.
చ.

అసురులకున సురావళికి నయెయ్ మహారణ మపుప్ డొండొరుల
ముసల గదాసి కుంత శర ముదగ్ర తోమర భిందిపాల ప
టిట్స పటుశూల చకర్ముల ఠేవలు చూపి యదలిచ్ యారుచ్చున
మసలక కపిప్ రసత్రముల మారొక్ని మంటలు మింట నంటగన.

చ.

[6-364]

సమజయమున సమాపజయ సామయ్ పరిశర్మమున సమోరు వి
కర్మము సమాసత్రశసత్రబల గరవ్ము నై కడు ఘోర భంగి నా
నముచి విరోధి సైనయ్ గణనాథులతోడ నిశాచరేశవ్ రో
తత్ములు దురంబుజేసి రొగిఁ దారొక్ని వృతుర్బలంబు పార్పునన.

[6-371]

పై రెండు పదాయ్లోల్ సురాసుర యుదధ్ం ఎలా జరిగిందో వివరిసుత్నాన్రు చూడండి. రెండు సైనాయ్లు ఎలా ఉనాన్యంటే – సమజయమునన –
సమాన విజయంతో, సమాపజ సామయ్ పరిశర్మమున – సమానమైన అపజయంతో కూడా, సమ పరిశర్మతో (ఒకేరకంగా కషట్పడుతునాన్రు విజయం
కోసం), సమాసత్రశసత్రబలగరవ్మునై – సమానమైన అసత్ర విదాయ్పాటవాలతో. ఈ పదయ్ంలో ఇందుర్డి పేరు ఎకక్డ చెపాప్డో పటుట్కోగలరా? నముచి విరోధి –
ఇందుర్డు. అలా ఇందుర్డి సైనయ్ం, వృతుర్డి సైనయ్ం సమానంగా పోరాటం సాగిసుత్నాన్యి. ఎటువంటి పోరాటం అంటే ఈ అసాత్ర్ల వలల్ మంటలు ఆకాశానికి
ఎగిసేలాగా (మంటలు మింట నంటగన).
లగార్.

మొతత్ముగఁ బాఱు పెనునెతుత్రు మహానదులఁ;
దతత్రముతో నుఱికి కుతుత్కలు మోవం
జితత్ముల నుబిబ్ వెస నెతుత్కొను భూతముల;
నతుత్కొని శాకినులు జొతిత్లుచు మాంసం
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బుతత్లముతో మెసఁగి నృతత్ములు జేయు మద;
మతత్ఘన ఢాకినులు వృతత్గతిఁ బేర్వుల
బితత్రములం దిగిచి మెతత్మెదడుల మొనసి;
గుతత్గొనుచుండ భయవృతిత్ఁ గల నొపెప్న.

[6-373]

మరోసారి సింగయగారి పదాయ్పాటవం ఈ లయగార్హి పదయ్ంలో. నెతుత్రు మహానదులలాగా పారుతోంది కుతుత్కలు తెగుతూంటే. ఈ
సమయంలో భూత పేర్తాలు నృతయ్ం సాగించాయి ఆ మారణహోమంలో. పర్తీ పాదంలో పార్స, యతి గమనించండి ఈ పదయ్ంలో. మొతత్ముగ – పెను
నెతుత్రు, దతత్రముతో – కుతుత్కలు వగైరా.
ఇలా దేవదానవులు కృతయుగం నుంచి తేర్తాయుగం దాకా దెబబ్లాడుకుంటూనే ఉనాన్రు. ఈ లోపుల వృతార్సురుడి బలం పెరగడం మొదలైంది.
అంటే ఏమిటంటే, ఒకసారి నీచపు ఆలోచనలు మనసులోకి రాగానే మంచి ఆలోచనలు మళీళ్ పూరిత్గా రావడానికి – ఆ అసురభావాలు పోవడానికి,
భగవతక్ృపతో యుగాల కాలం పడుతుంది. అందుకే జాగర్తత్ అవసరం. ఈ యుగం మారేసరికి వృతార్సురుడికి బలం ఎందుకు పెరిగింది? ఎందుకంటే
యుగాలు మారుతుంటే ధరమ్ం ఒకోక్పాదం పోగొటుట్కుంటూంటుంది అని మనం వినన్దే కనక.
వ. ఇటుల్ సమరతలంబువాసి తన పార్పుమాసి, తీసిపఱచుచుండు దండనాయకులం జూచి, యకుటిలమతిం బకపక నగి వృతార్సురుండు, ఇటల్నియె
[6-380]
ఇలా యుదద్ం జరుగుతూంటే దానవ నాయకులు ఒకొక్కక్రూ యుదద్ంలోంచి పారిపోవడం మొదలుపెటాట్రు. ఇది చూసి వృతుర్డు పకపకా
నవువ్తూ అంటునాన్డు ఈ దండనాయకులతో
ఉ.

కుష్లల్కవృతిత్ మీ కగునె? శూరుల కిమెమ్యిఁ గీరిత్ భోగముల
గొలల్గఁ జేయు చావు మదిఁ గోరినవారల కైనఁ గలుగ్నే?
తలల్డ మంది యీ సమరధరమ్ము మాని తలంగఁ బాడియే?
మలుల్ఁడు దురద్మపర్థనమతుత్ఁడు వృతుర్ని పాటెఱుంగరే?

[6-381]

ఇలాంటి నీచ పర్వృతిత్ (కుష్లల్కవృతిత్) మీకు మంచిదేనా? ధీరులకి కీరీత్, భోగాలు కలిగించే వీరమరణం కావాలంటే అందరికీ రాదు కదా? అది
మరిచ్పోయి పారిపోతునాన్రే, అదీగాక మహావీరుడైన వృతుర్డి బలం/సామరధ్య్ం గురించి తెలియదా? (మలుల్ఁడు దురద్మపర్థనమతుత్ఁడు వృతుర్ని
పాటెరుంగరే?). ఇంకా జీవిత సతాయ్లు చెపూత్ వృతుర్డు; ఏమంటునాన్డంటే,
క.

చావు ధుర్వమైన పార్ణికిఁ
జావులు రెం డరసికొనుఁడు సమరమునందున
భావింప యోగమందును
జావంగా లేని చెడుగుచావుం జావే?
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చావు నిశచ్యమైన పార్ణికి రెండే రెండు మంచి దారులునాన్యి. ఒకటి రణరంగంలో వీరమరణం చెందడం. రెండోది యోగమారగ్ంలో శరీరం
విడవడం. ఈ రెండు దారుల్ కానివి అతి నీచమైన మారాగ్లు. ఈ పదయ్ంలో వృతుర్డు తనకి తెలిస్న అధాయ్తమ్ సతాయ్లు చెపుత్నాన్డు. ఇవి వృతార్సురుడి వంటి
రాక్షసుడికి – ఇందుర్డు సైతం ఆశచ్రయ్పోయే ఈ విషయాలు - ఎలా తెలిసాయా అనేది ముందు ముంది తెలుసుత్ంది.
అలా దండనాయకులని వెనకిక్ తిపిప్ మరోసారి యుదాధ్నికి తయారయాయ్డు. ఈ లోపుల తన మీదకి ఐరావతం మీద వచిచ్న ఇందుర్డినీ
ఐరావతానీన్ చేతోత్ పటుట్కుని విసిరేశాడు.
ఆ.

అగగ్జంబు గులిశహతిఁ గూలు కులమహీ
ధర్ంబుఁ బోలె రకత్ధార లురల
మసత్కంబు పగిలి మదమఱి జిరజిరఁ
దిరిగి భీతితోడఁ దెరలి పఱచె.

[6-388]

ఆ దెబబ్కి ఐరావతం నెతుత్రు కకుక్కుంటూ పరుగుతీసింది. ఇలా వాహనం పడిపోతే ఇందుర్డు ఏమి చేయగలడు? దెబబ్తినన్ ఐరావతానిన్
ఊరడించి మళీళ్ యుదాద్నికి తయారవావ్లి కదా? ఇలా ఊరడించి ఐరావతానిన్ ఉతాస్హ పరచడానిన్ సింగయ కిందన ఉతాస్హ వృతత్ం పదయ్ంలో రాసాడు
చూడండి.
ఉతాస్.

గజము దెరలి దాని కొఱలి కంప మొంది పాఱఁగా
భజన నిందుర్ఁ డంకుశమునఁ బటిట్ బిటుట్ నిలుప్చున
నిజసుధారసైకపాన నిరణ్ యారర్ద్ కరమునన
ఋజత మీఱ నిమిఱె నదియు రీతి మెఱసి కర్మమ్ఱన.

[6-389]

ఇందుర్డు అమృతం తాగినవాడు కనక అలా పారిపోయే ఐరావతానిన్ తన చేతోత్ (నిజ సుధారసైకపాన నిరణ్ యారర్ద్ కరము) నిమురుతూ
అంకుశంతో అదుపులోకి తీసుకొచాచ్డు. ఇది చూసి వృతార్సురుడు అంటునాన్డు.
శా.

నాకుం బెదద్యు నీకు సదుగ్రువు దీనవార్త రకుష్న శుభా
లోకుం జంపితి విటుల్ పాపమతివై లోభంబుతో నియెయ్డన
లోకుల నవవ్ఁగ మదుభ్జాపటిమకున లోనైతి వీ శూలమం
దాకంపింపఁగ నినున్ గుర్చిచ్ ఋణముకాత్తుమ్ండనై పేరెచ్దన.

[6-391]

విశవ్రూపుడు నాకు పెదద్ అనన్, నీకు సదుగ్రువు; నీకూ, అందరికీ శుభం కలిగించిన అటువంటివాడిని లోభంతో చంపావు. ఈ శూలానిన్ నీ
గుండెలోల్ దింపి నా అనన్ ఋణం తీరుఛ్కుంటాను.

మహాసర్గధ్ర. హరిపై సరావ్తుమ్పై నతయ్గణితగుణుపై నంతరంగంబు పరవ్న
సరిమేనుపొప్ంగఁ జావుంజయమును సరిగాసంతసంబందుచుం భీ

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2021

ȥ¤v̂ §ϒɏχ

4
కరుఁడై కాలాగిన్ పోలెం గనులుచుఁ గవిసెన గరవ్దురావ్రుఁడై దు
రభ్రలీలన భూమి గంపింపఁగ దిశల దుర్వన భండనోదద్ండవృతిత్న.

[6-403]

నీకు చాతనైతే ఆ వజార్యుధం పర్యోగించు. విషుణ్దేవుడి సలహాతో సంపాదించిన ఆ వజార్యుధం మహతత్రమైనది కనక నేను విషుణ్పాదాలు
సమ్రిసూత్ పార్ణం విడిచేసాత్ను. అలా అంటూ శీర్హరి మీద మనసు లగన్ం చేసి వృతార్సురుడు ఇందుర్డిమీదకి లంఘించాడు. ఇకక్డ ఇందుర్డి చేతిలో వజర్ం
ఉనన్ మాట వాసత్వమే కానీ వృతార్సురుడు యుదధ్ంలో ఉనాన్ మనసు మాతర్ం భగవంతుడిమీద ఉండడం గమనించవచుచ్. పదయ్ం వృతత్ం ఏమిటో
గమనించారా? అంతులేని భగవంతుడి వైభవం గురించి చెపూత్, విజయాపజయాలు ఒకటే అని వృతుర్డు అనన్టూట్ రాసిన పదాయ్నికి వాడిన వృతత్ం
మహాసర్గధ్ర.
ఆ.

గజముపాటు చూచి కడు దీనగతిఁ జూచి
పరికరంబు జాఱి పడుటఁ జూచి
యుదధ్ధరమ్ మెఱిఁగి యునన్ శతుర్నిఁ జూచి
సిగుగ్తోడ వజిర్ శిరము వాంచె.

[6-411]

వ. ఇటుల్ యుదధ్ంబున శతుర్ సనిన్ధిం గరంబు జాఱిపడిన వజర్ంబుఁ బుచిచ్కొనక నివెవ్ఱపడి, లజిజ్ంచి యునన్ పాకశాసనుం జూచి వృతుర్ం డిటల్నియె.
[6-412]
అలా జరిగిన యుదధ్ంలో ఇందుర్డి పరికరం – వజార్యుధం, చేతిలోంచి జారి కింద పడింది. అయితే ఇదే అదనుగా వృతార్సురుడు ఇందుర్ణిణ్
చంపలేదు. యుధధ్ ధరమ్ం పాటించి అలా వినోదంగా చూసూత్ సిగుగ్తో చేతిలో ఏమీ ఆయుధంలేకుండా నిలుచ్నన్ ఇందుర్ణిణ్ చూసి వృతుర్డు అంటునాన్డు.
క.

దురమునఁ గైదువు వదలిన
శరణనన్ను వైరిజనులఁ జంపరు వీరుల
వెఱఁగంద నేల? కులిశము
కర మరుదుగఁ బుచిచ్కొనుము కాచితి నిందార్!

[6-413]

యుదధ్ంలో (తురమున) ఆయుధాలు విసరిజ్ంచినవారినీ, శరణు అనన్వారినీ వీరులు/శతుర్వులు చంపరు. భయపడకుండా, నీ ఆయుధం తీసుకో,
నేను వేచి ఉనాన్ను. నీ వజార్యుధంతో ననున్ కడతేరుచ్. ఈ విషయం వృతుర్డు దేవేందుర్డితో చెపప్డం చూసేత్, మనకి తెలిసేదేమంటే, వృతుర్డికి తాను
వజార్యుధంతో పోతాడని ముందే తెలుసు. అలా పోవడం మంచిదే అని కూడా తెలుసు. ఇంకా అంటునాన్డు.
తే.

మెఱయ యంతర్మయం బైన మృగము భంగి
దారునిరిమ్తమైనటిట్ తరణిపోలిక్
శకర్! యెఱుఁగుమ యీ భూతజాల మెలల్
దళిత పంకేరుహాకుష్ తంతర్ంబు గాఁగ
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పర్పంచంలో జనం ఏదో కొంచెం విజయం కలగగానే (నేను నీ చేతిలో ఆయుధం పడగొటిట్నటుట్గానే) అంతా మరిచ్పోయి అది వాళళ్ సవ్ంత
విజయంగా భావిసుత్నాన్రు అందరూను. కానీ యంతర్ నిరిమ్తమైన జంతువులలాగా, కొయయ్ చెకక్తో చేసిన పడవలాల్గా ఈ భూతజాలం అంతా భగవంతుడి
చేతిలో కీలుబొమమ్లని తెలుసుకో.
వ. మఱియు; భూతంబులచేతను, నిందిర్యంబులచేతను, నవశుండైన పురుషుండు పర్కృతిచేత వేఱుచేయంబడిన యాతమ్ం బరమేశవ్రానుగర్హంబు వాసి
సుఖియించుచుండు; నవిదావ్ంసుండైన వాఁ డనవరతంబుఁ దనున్ సవ్తంతుర్ంగాఁ దలంచుచుండు; భూతంబుల వలన భూతంబులు పుటుట్చుండును; నా
భూతంబులు భూతంబులచేత భకిష్ంపబడుచుండు; పురుషున కాయువు, శీర్యును, గీరిత్యు, నైశవ్రయ్ంబును మొదలైనవి యనుభవింప నెంతగాలంబు
పార్పత్ం బంత గాలంబు నివసించు, పార్పత్ంబు దీఱినఁ బురుషుండు జాలిం బొందిన నవి యుండక పోవుచుండును; కావున గుణంబును నవగుణంబును
గీరత్య్ప గీరుత్లును, జయాపజయంబులును, సుఖదుఃఖంబులును, జావుబర్తుకులును, సమంబులై కలుగుచుండు; నజాఞ్ని యైన వానికి సతత్వ్రజసత్మో
గుణంబులు గలిగి యుండు; నటిట్వానికి గుణమయంబులైన యిందిర్యాదులే యాతమ్ యని తోఁచుచుండును; కావున వాఁ డా గుణంబులచేత బదుధ్ం డగు;
నా గుణంబులకు సాకిష్ మాతర్ంబగు శరీరంబు వేఱని యెవవ్ఁ డెఱుంగనోపు, వాఁ డా గుణంబులచేత బదుధ్ండు గాఁడు; కావున గుణంబులును, గుణియు,
భోకత్యును, భోగయ్ంబును, జయంబును, నపజయంబును, హరత్యును, హానయ్ంబును, నుతప్తిత్సిథ్తిలయకరత్యై, సరోవ్తక్ృషుట్ండైన యపప్రమేశవ్రుండె కాని
యనయ్ంబు లేదు; ఇపుప్ డొకక్ హసత్ంబు నాయుధంబునుం బోయినను భవతార్ప్ణాహరణంబునకు సమరుధ్ండ నగుచునన్ ననున్ం జూడు" మని
వృతార్సురుండు మఱియు నిటల్నియె.

[6-416]

ఈ యుదధ్ంలో ఇందుర్డి దెబబ్కి వృతార్సురుడి చేయి తెగి పడింది. అయినా యుదధ్ం చేసూత్ చెపుత్నాన్డు ఇందుర్డితో జీవితం అంటే ఏమిటో. ఈ
వచనం సులభంగానే అరధ్ం అవుతుంది. చివరి రెండు వాయ్కాయ్లు మాతర్ం జీవితంలో మాయ అనేది వివరిసాత్యి. గుణాలు, భోకత్, భోగయ్ం ఏదైనా సరే
పరమేశవ్రానుగర్హమే కానీ మరోకటి కాదు (ఇదే భగవదీగ్తలో చెపిప్న “ఈ చరాచర పర్పంచంలో నేను లేకుండా నిలబడగలిగేది ఏదీ లేదు” అనేది.
యచాచ్పి సరవ్భూతానాం బీజం తదహ మరుజ్న, న తదాసిత్ వినా యసాయ్న మయా భూతం చరాచరం. భగవదీగ్త 10.38), కానీ మాయ అనేది
తెలుసుకోవడం అసంభవం. దీనికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే, నా చేయి తెగిపోయింది అయినా నినున్ చంపడానికి తయారౌతునన్ నేనే.
చ.

అనవుడు వృతుర్మాటలకు నదుభ్త మంది సురేందుర్ఁ డెంతయుం
దన మదిఁ గుతిస్తం బుడిగి దైవముగా నతనిన భజించి కై
కొనియెఁ గరంబునన దిగువఁ గూలిన వజర్ము, నపుప్ డాతమ్లోఁ
దనరె జగంబు లనిన్యు ముదంబునఁ బొందిరి ఖేచరావళుల.

[6-418]

ఇలా చెపిప్న వృతార్సురుడి మాటలకి ఇందుర్డు ఆశచ్రయ్పోయాడు. కిందపడిన వజర్ం అందుకుని పైకి చూసేసరికి వృతుర్డు భగవంతుడిలాగా
కనిపించాడు.
వచేచ్ వాయ్సంలో వృతార్సురుడి చావు, అకక్డనుంచి అతని కిర్తం జనామ్ అనే విషయాలు చూదాద్ం.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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