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82 వ భాగం     
 

   వృతాత్ ర వృతాత్ంతం – 6, దేవగురు గా శరూపుడు 
 

 దేవేందుర్డు సింహాసనం మీద కూరుచ్నునన్పుడు బృహసప్తి వసేత్ లేచి గౌరవం చూపించనపుడు ఆయన శోకంతో వెనుతిరిగి వెళిళ్పోయాడు. తపుప్ 
తెలుస్కునన్ ఇందుర్డు గురువు ఇంటికి వెళేళ్సరికి ఆయన కనిపించకుండా పోయాడనీ, దానితో రాక్షసులు దండెతుత్కొచాచ్రనీ, ఆ యుధధ్ంలో దేవగణాలు 
ఓడిపోయి పారిపోయారనీ కిర్తం వాయ్సంలో చూసాం. అలాగే అధాయ్తమ్ మాయ అంటే ఏమిటో, అసలు ఈ దేవాసుర సంగార్మం అంటే మనలో జరిగే నితయ్ 
సంఘరష్ణ అనేది కూడా చూసాం. 

 
క.  అమరులు విసృషట్ దానవ 

సమరులు శరభినన్ దేహ సంతాపగుణ 
భర్మరులు దైతయ్ కిరాతక 
చమరులు కమలజుని కడఁకుఁ జనిరి భయారిత్న.     [6-277] 

 
 ఇపుప్డు ఓడిపోయిన దేవతలు బర్హమ్దేవుడి (కమలజుడు – పదమ్ంలో పుటిట్నవాడు) దగిగ్రకి వెళాళ్రు. మనలో మంచి గుణాలు నాశనం 
అవుతుంటే ఏమౌతుంది? సంతాపం అనేది ఓ రోజు కలుగుతుంది. ఆ రోజున అసలు నేనెందుకు పుటాట్ను, జీవితంలో నా లక్షయ్ం ఏమిటి అనేవి 
గురుత్కొసాత్యి. ఇదే బర్హమ్ దగిగ్రకి వెళళ్డం అనుకోవచుచ్. 
 

ఉ.  ధాతకు దేవతా విభవదాతకుఁ బుణయ్జనానురాగ సం 
ధాతకు సరవ్లోకహితదాతకు వైదిక ధరమ్మారగ్ ని 
రేణ్తకు నులల్సదివ్భవ నేతకు సరవ్ జగజజ్యాంగజ 
భార్తకుఁ బుణయ్యోగిజన భావవిజేతకు మొర్కిక్రయెయ్డన.    [6-278] 

 
వెళిళ్న దేవతలు బర్హమ్తో మొరపెటుట్కుంటునాన్రు – ఆ బర్హమ్ ఎటువంటివాడంటే, ధాత, దేవతావిభవదాత – దేవతలకి వైభవం 

సమకూరేచ్వాడు, పుణయ్జనానురాగసంధాత – పుణాయ్తుమ్లని పేర్మించేవాడు, సరవ్లోకాలకీ హితుడు, వైదికమారగ్ నిరేణ్త - వేద ధరామ్లని నిరణ్యం 
చేసేవాడు, జగజజ్యాంగజభార్త – అనిన్ లోకాలనీ జయించగలిగే మనమ్ధుడికి సోదరుడు.  సింగయ గారి ఈ పదయ్ం పార్సలోంచి పోతన నవువ్తూ తొంగి 
చూసుత్నాన్డు గమనించారా? 
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క.  ఆఖండలుండు మొదలుగ 
లేఖానీకముల బర్హమ్ లేనగవున ని 
తాయ్ఖండ సతక్ృపారస 
శేఖర వాకయ్ముల వారి సేదలు దేరెచ్న.      [6-279] 

 
 తనదగిగ్రకి వచిచ్న దేవతలనీ దేవేందుర్డినీ బర్హమ్ చిరినవువ్తో, మంచిమాటలతో ఓదారాచ్డు. దీని అరథ్ం ఏమిటంటే, “తపుప్ చేసినా 
తెలుస్కునాన్రు కనక, సరే మరో పర్యతన్ం చేయండి” అని చెపప్డం అనన్మాట.  ఈ పదయ్ంలో దేవేందుర్డు, దేవతలు, మంచి మాటలు అనే 
పదాలెకక్డునాన్యో గమనించారా? అఖండలుండు – దేవేందుర్డు; లేఖానీకములు – లేఖ –దేవతలు, అనీకములు – సమూహములు; శేఖర వాకయ్ముల 
– ఉతత్మమైన వాకయ్ములు.  ఇంతకు ముందో సారి చెపుప్కునాన్ం, ఏ మత గర్ంధం చూసినా ‘తపుప్ చేసావు కనక నీకు ఇంక వేరు దారి లేదు నరకమే’ అని 
ఎకక్డా ఉండదు; ఎందుకంటే భగవంతుడు అపారకరుణామయుడు, ఎనిన్ తపుప్లు ఎనిన్ వేల కోటల్జనమ్లలో చేసినా సరే, ‘మరోసారి పర్యతన్ం చేయి’ 
అంటూ మన వెనకే ఉండి పోర్తాస్హం ఇచేచ్వాడు కనక ఆయన భగవంతుడు. 
 

ఉ.  నెటట్న పాపకరమ్మున నేరమిఁ జేసితి రేమి చెపప్; మీ 
పుటిట్న నాఁటనుండియును బుదుధ్లు జెపిప్ జగంబు లేలఁగాఁ 
బటట్ముఁ గటిట్ పెంచిన కృపానిధి బర్హమ్కళావిధిజుఞ్ఁ జే 
పటట్క గుటుట్ జాఱి సిరిపటుట్నఁ దొటిట్న పొటట్ కొర్వువ్నన.     [6-281] 

 
 తెలిసీ చేసిన పాపం ఇది. మీరు పుటిట్నపప్టినుండీ బుధుధ్లు చెపిప్, జగాలని ఏలడానికి మీకు పటట్ం కటిట్పెటాట్డు మీ గురువు. ఆయన బర్హమ్వేతత్, 
కృపాళువు, అయినా మీకు మద గరవ్ం, కొర్వువ్ పెరిగిపోయి ఇలా తయారయేయ్రు. ఎందువలన అంటే, సిరిపటుట్న – సిరిసంపదల వలల్, పొటట్కొర్వువ్నన – 
గరవ్ం పెరిగి. 
 
వ. బర్హిమ్షుఠ్ం డైన బార్హమ్ణు నాచారుయ్ం గైకొనక గురుదోర్హంబు చేసితిరి; తదోద్షం బిపుడు మీఁకుఁ జేసేఁత శతుర్కృతం బై యనుభవింపం జేసె; నతి 
బలవంతులయిన మిముమ్ నతి కీష్ణులైన యారాక్షసులు జయించుట దమ యాచారుయ్ండైన శుకుర్ నారాధించి తనమ్ంతర్ పర్భావంబునఁ బునరల్బధ్ వీరుయ్ 
లగుటచేతనే; ఇపుప్డు మదీయంబైన నిలయంబు నాకర్మింపం గలవారై మదోదేర్కంబున నెదురు లేక వరిత్లుల్చునన్ రకోష్నాయకులకుం దిర్దివంబు గొనుట 
తృణపార్యంబు; అభేదయ్ మంతర్ బలంబుగల భారగ్వునకు వారు శిషుయ్లగుటంజేసి విపర్ గోవింద గవేశవ్రానుగర్హంబు గలవారలకుఁ దకక్ం దకిక్న రాజుల 
కరిషట్ంబగుం; గావున మీ రిపుప్డు తవ్షట్ యను మను పుతుర్ండగు విశవ్రూపుం డను ముని నిశచ్ల తపో మహతత్వ్ సతత్వ్ సవ్భావుం డతని నారాధించిన, 
మీకు నభీషాట్రథ్ంబుల నతండు సంఘటిలల్ఁ జేయు; నిటిట్ దురద్శల నతం డడంచు" నని చెపిప్న దికాప్లకాదులు డెందంబులు డిందుపడి కమలగరుభ్ని 
వీడొక్ని విశవ్రూపు కడకుం జని యిటల్నిరి.           [6-282] 
 
 నిశితంగా గమనిసేత్ మనకి తెలిసేదేమంటే, మనలో చెడు గుణాలకి తావివవ్డంతో అవి విసత్రించి సతవ్గుణాలని అణిచేసాయి. మంచి గుణాలు 
అతి బలవంతమైనవి కానీ ఎపుప్డైతే చెడు గుణాలకి చినన్ సందు ఇచాచ్మో, అవి కీష్ణమైనటుట్ కనిపించినపప్టికీ అవనీన్ మరోసారి విజృంభించి, 
సతవ్గుణాలని నాశనం చేసుత్నాన్యి. ఈ సమయంలో వాటిని ఎదురోక్వడం కషట్ం. అందువలల్ మరోసారి గురువుని ఆశర్యించాలి (శరణు కోరడం).    
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బర్హమ్వేతత్ అయిన బృహసప్తిని అవమానించి గురుదోర్హం చేసారు. ఆ దోషం వలల్ ఇపుప్డు శతుర్వుల వలల్ ఓడిపోవడం తటసిథ్ంచింది. లేకపోతే 
అతి బలవంతులైన మిమమ్లిన్ అతి కీష్ణులైన రాక్షసులు జయించడం సాథయ్ం కాదు కదా? శుకార్చారుయ్లని ఆరాధించి రాక్షసులు మరోసారి 
పరాకర్మవంతులయాయ్రు. ఈ సిథ్తిలో వారికి సవ్రగ్ం ఆకర్మించడం అనేది అతి సులభం (తృణపార్యంబు). అభేధయ్మైన మంతర్బలం ఉనన్ శుకార్చారుయ్లకి 
వాళుళ్ శిషుయ్లు కనక ఈ సమయంలో బర్హమ్వేతత్లకీ, గోవింద, గోవుల అనుగర్హానికి గురైనవారు తపప్ మిగతావారికి కీడు జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో 
మీకు కావాలిస్ంది గురువు కనక తవ్షట్ అనే మనువుకి పుతుర్డైన విశవ్రూపుణిణ్ ఆరాధిసేత్, ఆయన మహతవ్ం వలల్ మీకు మంచి జరుగుతుంది. బర్హమ్ ఇలా 
చెపేప్సరికి దేవతలు విశవ్రూపుడి దగిగ్రకి బయలేద్రారు. 
 

సీ.  అరయ నాచారుయ్ండు పరతతత్వ్రూపంబు;  
దండిర్ దలంపఁగ ధాతరూపు;  
రూపింప భార్త మరుతప్తి రూపంబు;  
దెలియంగఁ దలిల్ భూదేవిరూపు;  
భగిని కరుణరూపు; భావంబు ధరమ్ సవ్;  
రూపంబు దా నరిథ్రూపు మొదల 
నభాయ్గతుఁడు మునన్ యగిన్ దేవునిరూపు;  
సరవ్భూతములుఁ గేశవుని రూపు;       [6-286] 

 
ఆ.  గాన తండిర్ వేగ కడు నారుత్లగు పితృ 

జనులమైన మముమ్ఁ జలల్ఁ జూచి 
పరభయంబు వాపి నిరుపమం బగు తపో 
మహిమచేత మెఱసి మనుపవయయ్!      [6-286.1] 

 
 గురుసేవకనాన్ మరో మంచి విషయం లేదు భువిలో. అందువలల్ నినున్ అడుగుదామని వచాచ్ం. తండిర్ బర్హమ్ సవ్రూపుడు, తలిల్ భూదేవి రూపం, 
అనన్ దేవేందుర్డి రూపం, సోదరి దయాసవ్రూపం. వీళళ్ందరి వలాల్ లాభం పొందే తాను అరిధ్ంచేవాడు, అభాయ్గతి అగిన్ దేవుడి సవ్రూపం, సరవ్భూతాలు 
కూడా విషుణ్ సవ్రూపం అయితే గురువు మాతర్ం సాకాష్తూత్ పరబర్హమ్ సవ్రూపం. ఇపుప్డు పితృజనులమైన మేము భయంతో ఉనాన్ం కనక నీ మహిమ చేత 
కాపాడు.  
 

క.  గురుధనముఁ గూరప్ నేటికి 
గురుశిక్షం దగిలి మంతర్కోవిదులై స 
దుగ్రుధరమ్ నిరతు లేనిన 
గురువులకును శిషయ్వరులె కూరిచ్న ధనముల.     [6-290] 

 
 దేవతలు ఇలా అనేసరికి విశవ్రూపుడు చెపుత్నాన్డు సమాధానం. గురువు చెపిప్న వాటిని ధరమ్ంతో ఆచరించే శిషుయ్లే గురువుకి అనిన్విధాలైన ధనం 
కింద లెకక్, ఆయనకి వేరే గురుధనం ఇవవ్నకక్రేల్దు. ఇకక్డ పరోక్షంగా విశవ్రూపుడు చెపుత్నాన్డు తాను గురువు అయితే దేవతలు ఎలా ఉండాలో. 
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సీ.  అరయ నకించను లై నటిట్వారికిఁ;  
దగు శిలోంఛనవృతిత్ ధనము సుముమ్;  
దానిచే నిరవ్రిత్తపిర్యసాధు స;  
తిర్క్య గలవారలై పీర్తినొందె 
దరు గాన సదగ్రిహ్తాచారమైన యా;  
చారయ్తవ్ మిపుడు మీ శాసనమునఁ 
గైకొంటి; గురువుల కామంబు పార్ణారథ్;  
వంచనములు లేక వడి నొనరుత్"       [6-291] 

 
ఆ.  ననుచు విశవ్రూపుఁ డనియెడు ముని పర్తి 

జోఞ్కిత్ఁ బలికె వారి నూఱడించి 
మహితమైన తతస్మాధిచే గురుభావ 
మమరఁ జేసె దేవసమితి కపుడు.       [6-291.1] 

 
 ఏమీ సంపద లేని వారికి దంచిన చోట దొరికిన గింజలు ఏరుకుని తినడమే (శిలోంఛన వృతిత్) ధనం. అయినా వాళుళ్ వాటితోటే సాధుజీవనం 
పీర్తితో సాగిసూత్ంటారు కానీ గురువులమని కానీ ఎవరో అడిగారని గురువుగా ఉండడం కానీ చేయరు. కానీ ఇపుప్డు మీరు వచిచ్ అడిగారు కనక మీకు 
పౌరోహితయ్ం చేయడానికి సిధధ్మే.  
 

క.  భారగ్వవిదాయ్ గుపత్ 
సవ్రగ్శీర్ దివ్గుణ దనుజ సమధిక సంప 
దవ్రగ్ముల విషుణ్మాయా 
నరగ్ళగతిఁ దెచిచ్ యిందుర్నకు నిచెచ్ నృపా!      [6-292] 

 
 కథ ఇలా జరుగుతూండగానే ఈ లోపున శుకార్చారుయ్ల వలల్ రాక్షసుల సంపద రెటిట్ంపు (దివ్గుణ) అయింది. అయితే విశవ్రూపుడు ఆ సంపదలకి 
పైబడిన సంపదలని ఇందుర్డికి తెచిచ్పెటాట్డు. ఎలా? విషుణ్మాయ వలల్ మాతర్మే ఇటువంటివి సాధయ్ం కాబటిట్. 
 

క.  ఏ విదయ్చేత రకిష్తుఁ 
డై వజిర్ దురంబులోన నసురలఁ దుర్ంచెన 
భావింప నటిట్ విదయ్ను  
శీర్వరమాయామతంబుఁ జెపెప్ను హరికిన.       [6-293] 

 
 ఏ విదయ్ చేత అయితే వజిర్ (వజార్యుధం ధరించేవాడు, ఇందుర్డు), సమరంలో అసురులని చంపగలడో అటువంటి విదయ్, శీర్వరుడిదైన (విషుణ్వు) 
నారాయణకవచం అనేదానిన్ విశవ్రూపుడు ఇందుర్డిచాచ్డు. 
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ఉ.  నావుడు పాండవానవ్యుఁడు నమిమ్నభకిత్ జగనిన్వాసు రా 
జీవదళాకుష్ఁ గృషుణ్ఁ దన చితత్మునన భజియించి పలెక్ "నో 
దేవగణారిచ్తాంఘిర్యుగ! దివయ్మునీశవ్ర! విశవ్రూపుఁడ 
పాప్వనమైన విదయ్ సురపాలున కే కిర్య నిచెచ్ఁ? జెపప్వే.  [6-294] 

శుకమహరిష్ ఇలా చెపేప్సరికి పరీకిష్తుత్ – మనసులో వాసుదేవుణిణ్ మనసులో భకిత్తో తలుచ్కుని అడుగుతునాన్డు, “ఏ విధంగా విశవ్రూపుడు 
పావనమైన ఈ విదయ్ ఇందుర్డికి ఇచాచ్డు?” 

ఉ.  ఎందును రకిష్తుం డగుచు నిందుర్ఁడు లీలయ పోలె వైరి సే 
నం దునుమాడి దేవతలు నమిమ్ సుఖింపఁగ నిషఠ్సంపదం 
జెంది సమసత్లోకముల జేకొని యేలె మునీందర్! దాని నే 
విందు సుఖంబుఁ గందు నిఁక వీనులు సంతస మందఁ బలక్వే. [6-295] 

ఏ విదయ్చేత రకిష్తుడౌతూ, ఇందుర్డు ఆట ఆడుకునన్టూట్ (లీలయపోలె), వైరిసేనలని (రాక్షసమూహానిన్) జయించగలిగాడో, సంపదలని చెంది 
లోకాలని ఏలుకోగలిగాడో ఆ విధం, ఈ నారాయణకవచం ఎలా విశవ్రూపుడినుంచి నేరుచ్కునాన్డో ఆ కధ వీనులవిందుగా వినిపించండి. 

క.  వర నారాయణ కవచము 
నరిభీకర వజర్కవచ మాశిర్త సంప 
తప్రిణామ కరమ్సువచము 
పురుహూతున కెటుల్ మౌని బోధించె? దగన. [6-296] 

శేర్షట్మైన (వర నారాయణ) ఆ నారయణ కవచం, భీకరమైన శతృవులని పారదోలే ధురేభ్దయ్మైన (అరిభీకర వజర్కవచము), సతప్రిమాణాలు 
కలిగించే ఆ నారాయణకవచానిన్ పురూహుతుడికి (ఇందుర్డికి) ఎలా ఇచాచ్డు? 

ఇకక్డో సారి ఆలోచిసేత్ సదుగ్ణాలకి అలవాలమైన దేవతలు అవనీన్ పోయాక భగవంతుణిణ్ ఆశర్యించారు. గురువు పరబర్హమ్ సవ్రూపుడూ, 
అపారకరుణాసాగరుడూ కాబటిట్, విశవ్రూపుడి దగిగ్రకి వెళాళ్రు దేవతలు. ఆయన చెపిప్న పర్కారం నడుచుకుంటునన్పుప్డు మరోసారి భగవనుగర్హం కలిగి 
– నారాయణ మహిమ వలల్ సతవ్గుణాలనీన్ పైకి తేలాయనన్మాట. పూరిత్గా విజాఞ్నం కలగాలంటే మాతర్ం ఈ రెండూ – మంచీ, చెడూ – మనసులోంచి
పూరిత్గా అంతరించాలి. అలా కోరికలనీన్ అంతరించాక పరిశుధధ్మైన మనసుస్ భగవంతుడికి అరిప్ంచడమే శీర్ శంకరభగవతాప్డులు చెపిప్న – భవతు
భవదరధ్ం మమ మనః

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

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

