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84 వ భాగం     
 

   వృతాత్ ర వృతాత్ంతం – 8,  శరూపుడి మరణం 
 

  కిర్తం వాయ్సంలో విశవ్రూపుడు ఇందుర్డికి నారాయణకవచం ఉపదేశించడం, ఇందుర్డు దానిన్ పఠించి రాక్షసులని గెలవడం చేసాడు. ఇపుప్డు ఈ 
నారాయణ కవచం పర్భావం చెపుత్నాన్రు.  అసలీ మంతర్ం పఠిసేత్ అలా వెంఠనే విజయం వరిసుత్ందా అనేది మరో కోణంలో చూదాద్ం. మొదటనుండి 
చెపుత్నన్టూట్ సురాసురులు అంటే మనలో ఉనన్ గుణాలే. వాటి మధయ్ అవును, కాదు అనే గొడవలూ, ఒకటి నెగగ్డం, మరోటి ఓడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటే 
ఆ పర్వృతుత్లనీన్ మనని పైకీ కిందకీ తోసూత్ ఉంటాయి. అపుప్డు గురువు అనే ఆయన వచిచ్, ఈ మంతర్ం/కవచం పఠించు, మంచి జరుగుతుంది అంటారు. 
ఆ దారిలో మొతత్ం మనసు అంతా మంతోర్ఛాఛ్రణతో నిండిపోతే ఏమౌతుంది? చెడు అనేది చేయడం తగుగ్తుంది, కర్మకర్మంగా మంచి బుధుధ్లు పెరిగి 
పవితృలం అవడం మొదలౌతుంది. ఇదే సరిగాగ్ రాక్షసులని గెలవడం, మంతర్ పర్భావం అంటే. అంతే కానీ రోజువారీ మోసాలు చేసూత్, ఓ పదినిముషాలు 
ఈ నారాయణ కవచం చదివేసి నా పాపాలనీన్ పోయినటేట్ అనుకుంటూ చేతులు దులుపుకుంటే ఏమౌతుందో ఎవరికి వారు ఏమాతర్ం కషట్పడకుండా 
తెలుసుకోవచుచ్.  

 
సీ.  అతిభకిత్ఁ గౌశికుం డను బార్హమ్ణుఁడు దొలిల్; 

యీ విదయ్ ధరియించి యెలమి మించి 
మరుభూమియందు నిరమ్లచితుత్ఁడై యోగ; 
ధారణంబున బిటుట్ తనువు విడిచె 
దానిపై నొకఁడు గంధరవ్వరేణుయ్ండు; 
చితర్రథాఖుయ్ఁ డజేయుఁ డొంటి 
చదలఁ జనంగఁ దచాఛ్య తదసిథ్పైఁ  
గదసిన నాతఁడు గళవళించి       [6-308] 

 
ఆ.  యువిద పిండుతోడ నవ విమానముతోడఁ 

దనదు విదయ్తోడ ధరణిఁ దెర్ళిళ్ 
తిరిగి లేవలేక తికమక గుడువంగ 
వాలఖిలయ్మౌని వానిఁ జూచి.       [6-308.1] 
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 ఈ కవచ పర్భావం ఎటువంటిదంటే కౌశికుడనే ఆయన ఈ కవచం చదువుతూ శరీరం విడిచేసాడు. ఆయన శరీరం విడిచిన భూమి మీద నుండి 
ఓ గంధరువ్డు విమానంలో వెళూత్ండగా అది కదలక మొరాయించింది. దాంటోల్చి అందరూ కింద పడిపోయారు.  ఇదేమిటా అని చూసేసరికి ఏమీ అరధ్ం 
కాకపోతే వాలఖిలుయ్డనే ముని చెపాప్డు,  
 

క.  నారాయణ కవచ సమా 
ధారణ పుణాయ్సిథ్ దీని దగగ్ఱ నీకుం 
గూరెడినె? విషుణ్భకుత్ల 
వారక చేరంగ నెటిట్వారికిఁ దరమే?       [6-309] 

 
నారాయణ కవచం పఠిసూత్ పార్ణం విడిచిన పుణాయ్తుమ్డి అసిథ్కలు ఇవి. ఇటువంటిచోట నీ విమానం, మంతర్తంతార్లు పనిచేయవు. అయితే దీనికి 

మరోదారి ఉంది.  
 
ఇం.  సంధించి నీ యంగక సంధులెలల్న 

బంధించి తనమ్ంతర్బలంబు పేరిమ్ 
నన్ందంబు మానిప్ంపఁ దదనయ్మేదీ?  
సింధుపర్వాహోనన్తిచేతఁ దీరున.       [6-310] 

 
 నీకు సథ్ంభించిన అంగసంధులూ, నిలిచిపోయిన విమానం కదలాలంటే ఒకటే దారి (తదనయ్మేదీ?). ఈ పుణాయ్తుమ్ని ఆసిథ్కులని తీసుకెళిళ్ 
పవితర్మైన నదీజలాలలో కలిపితే నీ కషాట్లు తీరుతాయి.  
 
వ.  కావున నీ పుణయ్శలయ్ంబులు భకిత్యుకుత్ండ వై కొనిపోయి పార్ఙుమ్ఖంబునఁ బర్వహించెడు సరసవ్తీ జలంబుల నికేష్పణంబు జేసి కృతసాన్నుండవై 
యాచమనంబు చేసిన, నీ సరావ్ంగబంధనంబు లుడుగు ననిన నతం డటల్ చేసి, తన విమానం బెకిక్ నిజసాథ్నంబున కరిగెఁ; గావున.   
    [6-311] 
 

అలా గంధరువ్డు ఆ అసిథ్కలని తీసుకెళిళ్ పవితర్మైన నదులలో కలిపాక బంధనాలనీన్ విడిపోయాయి. ఈ కధ వినాన్క ఇందుర్డు విశవ్రూపుడి 
దగిగ్రున్ంచి ఈ నారాయణ కవచానిన్, దాని పర్భావానిన్ గర్హించాడు. దానిన్ పఠించి రాక్షసులని నెగిగ్ మళీళ్ సవ్రగ్ంలో అడుగుపెటాట్డు.  అందువలల్ ఎవరు 
దీనిన్ శర్దధ్గా పఠించినా అసుర భావాలు పోయి మంచి జరుగుతుంది అని శుకమహరిష్ పరీకిష్తుత్తో చెపుత్నాన్డనన్మాట.  

 
ఇకక్డిన్ంచి కధ మరో మలుపు తిరుగుతుంది.  బృహసప్తి సాథ్నే దేవగురుగా వచిచ్న విశవ్రూపుడికి మూడు తలలు. విశవ్రూపుడు తవ్షట్పర్జాపతికి 

కదా పుటాట్డు? అందువలల్ ఆయనకి ఒక సురాపానం చేసే తలా, సోమపానంచేసే మరోతలా, మామూలు అనన్ం భుజించే మరో తలా ఉనాన్యిట. దేవతలు 
యజాఞ్లు చేసేత్ ఈయనకి హవిరాభ్గం ఇచేచ్వారు. మొదటనుండీ ఈ విశవ్రూపుడు అనే ఆయన దేవత కాదు. బృహసప్తి కి కోపం వచిచ్ దేవసభలోంచి 
వెళిళ్పోతే ఈయనని బర్హమ్ మాట విని అరువు తెచుచ్కునాన్రు దేవతలు. అందువలల్ ఈయనని తమ గురువుగా పెటుట్కునాన్ పూరిత్గా నమమ్వచాచ్?  
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సీ.  భూపాల! యా విశవ్రూపున కరుదైన;  
తలలు మూఁ డనువొందఁ గలిగి యుండు;  
సొరిది సురాపాన సోమపానంబులు;  
ననాన్ద మనఁగను నమరవరుల 
తోఁగూడి భుజియించి తూకొని వారితో;  
యజఞ్భాగంబు పర్తయ్క్ష మొంది 
కైకొనుచుండి దుషక్రుమ్ఁడై యా యజఞ్;  
భాగంబు రాక్షస పర్వరులకును       [6-314] 

 
ఆ.  దలిల్మీఁద గలుగు తాతప్రయ్వశమున 

దివిజవరుల మొఱఁగి తెచిచ్ యిచుచ్ 
నది యెఱింగి యిందుర్ఁ డతిభీతచితుత్ఁడై 
తనకుఁగాని యతని తలలు దుర్ంచె.       [6-314.1] 

 
 కొంతకాలానికి ఈయనకి బుదిధ్ వకిర్ంచింది (దుషక్రుమ్డై) తనకి వచేచ్ యజఞ్భాగానిన్ రాక్షస పర్వరులకి పంచిపెటట్డం మొదలుపెటాట్డు.  ఇది 
ఇందుర్డికి తెలిసింది. కోపంతో వెనకా ముందూ చూసుకోకుండా విశవ్రూపుడి తలలు మూడూ ఖండించాడు.  
 

క.  భాసురుఁ డనక మహాతామ్ 
గేర్సరుఁ డన కతఁడు పూరవ్కృత కరమ్గతిన 
వేసరుఁ డనక మహేందుర్ఁడు 
భూసురు తల లపుడు రోషమునఁ దెగ నడిచెన.     [6-315] 

 
 తనకి నారాయణ కవచం ఇచిచ్న బర్హమ్వేతత్ అనీ, మహాతుమ్లలో అగేర్సరుడనీ తెలిసీ, కొనిన్ విషయాలు కరమ్వలన మాతర్మే జరుగుతాయనీ 
గర్హించకుండా ఇలా ఇందుర్డు విశవ్రూపుణిణ్ తెగటారాచ్డు.  తనకెంతో మేలుచేసిన వారికి దోర్హం చేసేత్ ఏమౌతుంది? మంచి చేసినా చెడు చేసినా కరమ్ 
అనుభవించక తపప్దు కనక ఇలా విశవ్రూపుణిణ్ చంపడంతో పాపం తలకి చుటుట్కుంది.  అయితే ఒక విషయం చూదాద్ం. అటువేపు విశవ్రూపుడు తన 
హవిరాభ్గం రాక్షసులకి ఇవవ్డం తపుప్కాదా, ఇందుర్డికే ఎందుకు పాపం చుటుట్కుంది? రాక్షసులకి హవిరాభ్గం ఇచిచ్నందుకు విశవ్రూపుడు చేసినది తపేప్ 
కానీ ఆయన పాపం ఆయన చూసుకుంటాడు కదా, ఆయనిన్ వధించినందుకు ఇందుర్డి పాపం ఇందుర్డిది. ఎవరి పాప పుణాయ్లు వారివి. అందువలల్ ఒక 
పాపం చేసి మరో పుణయ్ంతో దానిన్ కడిగేసుకుందాం అనుకుంటే కుదరదు. పాప పుణాయ్లు రెండూ సమాంతర రేఖలు. వాటి ఫలితాలు విడివిడిగా 
అనుభవించవలిస్ందే. అందుకే భగవదీగ్త లో కృషుణ్డు చెపాత్డు, కరమ్ చేయడం ఎవరికైనా తపప్దు కనక దాని ఫలితం ఆశించకుండా చేసేత్ మాతర్మే ఆ కరమ్ 
అంటుకోదు అని.  
 
వ. ఇటల్యియ్ందుర్ఁడు కోర్ధంబు సహింపంజాలక విశవ్రూపుతలలు ఖడగ్ంబునం దెగనడచిన సోమపానంబు చేయు శిరంబు కపింజలం బయెయ్; 
సురాపానంబు చేయు శిరంబు కలవింకం బయెయ్; అనన్ంబు భకిష్ంచు శిరంబు తితిత్రి యయెయ్; నిటుల్ తిర్విధ పకిష్సవ్రూపంబు దాలిచ్, బర్హమ్హతయ్ యేతెంచి 
యిందుర్నిఁ జుటుట్కొని తముమ్ఁ బరిగర్హింపు మని నిరభ్ంధింప నపు డిందుర్ డతి భీతచితుత్ండై తిర్లోకనాయకుం డైనన దానిం దపిప్ంచుకొనంజాలక 
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యంజలి యొగిగ్, యమమ్హా దోషంబుఁ గైకొని, తదోద్షం బొకక్ సంవతస్రం బనుభవించి, యంతం బాపుకొను వాఁడై భూ జల వృక్ష సతరీలం బార్రిథ్ంచి, 
మదుద్రితంబు చతురివ్ధంబు కొలంబుచిచ్కొనుం డనిన, భూమి తనయందుఁ జేయంబడిన ఖాతంబు తనంతన పూఁడునటిట్ వరంబును, జలంబు సరవ్ంబు 
దనయందు బర్కాష్ళితంబైనం బావనం బగునటిట్ వరంబును, వృక్షంబులు భేదింపం బడి పునఃపర్రోహంబు గలుగు వరంబును, సతరీ లెలల్పుడుం దమకు 
గామసుఖంబు గలుగునటిట్ వరంబును గోరిన నతం డటల్ కా నొసంగిన నతని దుషక్ృతంబు ధరణి నెఱియ లూషర కేష్తర్ంబుల విధంబునను, నుదకంబు 
బుదుబ్ద ఫేన రూపంబునను, మహీరుహంబులు నిరాయ్స భావంబునను, నింతులు రజో వికారంబునను నిటుల్ చతురాభ్గంబులం బంచికొనిరి; అంత 
         [6-316] 
 
 ఇలా మూడు తలలూ ఖండించేసరికి సోమపానం చేసే తల వానకోయిల (కపింజలము, కముజు పిటట్) అయింది. సురాపానం చేసే తల 
(కలవింకం) ఊరపిచుచ్క అయింది. అనన్ం తినే మూడో తల తీతువు (తితిత్రి పిటట్) అయింది. ఈ మూడు తలలూ పకుష్లుగా అయియ్ బర్హమ్ హతాయ్పాతకం 
రూపంలో ఇందుర్ణిణ్ వేధించడం మొదలుపెటాట్యి. దోర్హం చేసేత్ ఎంత పని అవుతుందో ఇపుప్డు తెలుసుత్ంది చూడండి. తాను మూడులోకాలకీ అధిపతి 
అయుయ్ండీ ఈ పాపానిన్ తపిప్ంచుకోలేక ఓ సంవతస్రం అనుభవించాడు ఈ పాపం. అయినా అది తగగ్లేదు. అందువలల్ మిగతా దేవతలని పిలిచి తన 
తపిప్దానిన్ ఏదో విధంగా భరించాలని కోరుకునాన్డు. అలా భూదేవి, జలాలు, వృకాష్లూ ఇందుర్డి బర్హమ్హతాయ్ పాపానిన్ కొంచెం, కొంచెంగా 
సీవ్కరించాయి. 
 

మ. హతపుతర్ం డగు విశవ్రూపజనకుం డా తవ్షట్ దుఃఖాయతో 
దధ్త రోషానల దహయ్మానుఁ డగుచుం దా నిందుర్పై మారణ 
కర్తు హోమం బొనరింప నందుఁ బొడమెం గలాప్ంతకాకార వి 
శుర్త కీలానల నిషుఠ్రేక్షణగుణకుష్భయ్తిత్ర్లోకోగుర్ఁడై.     [6-317] 

 
విశవ్రూపుడు ఇలా పోయేసరికి ఆయ తండిర్ తవ్షట్ పర్జాపతికి కోపం వచిచ్ంది. ఇందుర్డే కదా అసలు విశవ్రూపుణిణ్ కావాలని పిలుచుకుని 

వెళిళ్నది. ఏరి కోరి తీసుకెళిళ్న గురువుని అలా చంపేయవచాచ్? అందువలల్ ఇపుప్డు తవ్షట్ పర్జాపతి ఇందుర్డి మారణహోమం కోసం ఓ కర్తువు చేసాడు. 
అందులోంచి ఓ మహాకాయుడు, అగిన్జావ్లలవంటి చూపులతో మూడులోకాలకీ భయంకరుడైన వృతార్సురుడు పుటాట్డు.  

 
సీ. యుగము దుర్ంగెడునాఁడు జగములు పొలియించు;  

నంతకుమూరిత్పై నింత యగుచుఁ;  
బఱపును బొడువును బర్తిదినంబును నొకక్;  
శరపాత మంగంబు విరివిగొనుచుఁ,  
గడు దగధ్ శైల సంకాశ దేహము నందుఁ;  
గరము సంధాయ్రాగకాంతి బెరయ;  
మును గాఁక రాగిచేఁ గనుమించు మించులఁ;  
గఱకుమీసలు కచాగర్ములు మెఱయఁ;      [6-318] 
 

తే. జండ మధాయ్హన్ మారాత్ండ మండ లోగర్ 
చటుల నిషుఠ్ర లోచనాంచల విధూత 
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దశ దిశాభాగుఁ డుజజ్వ్లతర కరాళ 
భిదుర సునిశిత దంషోట్ర్రు వదనగుహుఁడు. [6-318.1] 

ఇలా పుటిట్న వృతార్సురుడు యుగాంతం లో పర్పంచాలని అంతంచేసే యముని కంటే పెరుగుతునాన్డు. ఎలా అంటే పర్తీ దినం ఒకో బాణవేటు 
(శరపాత మంగంబు) దూరమంత పెరుగుతూ. ఎరర్గా కాలిచ్న రాగిరేకులవంటి మీసాలతో మధాయ్హన్ం వేళ చండ పర్చండంగా వెలిగే మారాత్ండుడిలా 
పదునైన కోరలతో, గుహవంటి నోటితో ఉదభ్వించాడు.  వృతార్సురుడు ఇలా పుటట్డానికాక్రణం కధ చివరిలో తెలుసుత్ంది మనకి.  

ఉ.  నింగికి నేలకుం బొడవు నిచచ్లమై శిఖలందుఁ బరువ్ ను 
తుత్ంగత రాగిన్జాలములఁ దొటిర్లుచున గర్హపంకిత్ జాఱ ని 
సస్ంగ కరాళ శాత ఘన సదఘ్ృణి మండల చండ శూలము 
పొప్ంగుచుఁ గేల లీలఁ గొని భూమిచలింపఁగ సోలియాడుచున. [6-319] 

నేలమీదనుండి ఆకాశానికి ఎదుగుతూ, గర్హాలు రాలిపోతూంటే, చేతిలో పదునైన శూలంతో ఎడగడం మొదలుపెటాట్డు. ఈ పదయ్ంలో శూలానిన్ 
ఎలా వరిణ్ంచారో గమనించండి. కరాళ శాత ఘన సదఘ్ృణి మండల చండ శూలము. కరాళ = వెరపు పుటిట్ంచే, శాత = పదునైన, ఘనసత = అతి గొపప్దైన, 
ఘృణి = కాంతుల, మండల = సమూహం, చండ శూలము = భయంకరమైన శూలము. ఈ శూలానిన్ ఎలా పటుట్కుని ఎదిగాడు? లీలన = ఆట 
ఆడుకుంటునన్టూట్/కీర్డిసుత్నన్టూట్,   గొని భూమిచలింపఁగ సోలియాడుచున = భూమి దదద్రిలుల్పోతూంటే.   

ఇలా పుటీట్న వృతార్సురుడు దేవతలమీదకి వెళాళ్డు యుదాధ్నికి. ఇకక్డనుంచి దేవతలు ఓడిపోవడం, తరావ్త ఇందుర్డు, దేవతలూ సవ్రగ్ంలోంచి 
బయటకి వెళిళ్ ఏమయాయ్రో అనే కధ వసాత్యి. అవి ముందు వాయ్సాలోల్ చూదాద్ం. మరోసారి ఈ పదాయ్లు చదివి అవలోకనం చేసుకుంటే తెలిసేది 
ఏమిటంటే, పోతన శిషుయ్డైన సింగయ గురువుకి ఏమాతర్ం తీసిపోడు. తనకి లభించిన ఈ ఆరో సక్ంధం రాయడానిన్ అదృషట్ంగా భావించి మొతత్ం తన 
పాండితయ్ం చూపించాడు ఈ ఒకక్ సక్ంధంలో. ముందు వాయ్సాలోల్ ఆయన రాసిన అదుభ్తమైన మనం ఎపుప్డూ వినని తెలుగు పదయ్ వృతాత్లు చూసాత్ం. 

పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/ 
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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