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85 వ భాగం     
 

      వృ ర వృతాత్ంతం – 9, దేవతలు భగవంతుణిణ్ శరణు డటం  
 
 కిర్తం నెల వాయ్సంలో ఇందుర్డు విశవ్రూపుడి మూడు తలలూ ఖంఢించాక కోపంతో తవ్షట్ పర్జాపతి చేసిన హోమంలోంచి వృతార్సురుడు 
పుటట్డం, వాడు దేవతల మీదకి యుదాధ్నికి వెళళ్డం చూశాం.  

 
మతత్. అటిట్ వృతుర్నిమీఁద దేవత లలక్తోఁ బెనుమూఁక లై 

చుటిట్ముటిట్ మహాసత్రవిదయ్లు చూపి యేపున నేయ నా 
గొటుట్వీరుఁడు వార లేసిన కూర్రశసత్రము లనిన్యుం 
జుటిట్ పటుట్క మిర్ంగి శూరత జోక నారెచ్ మహోగుర్ఁడై.     [6-321] 

 
 ఇలా తమమీదకి వచిచ్న వృతార్సురుడిమీదకి దేవతలందరూ తమ శసాత్ర్సాత్ర్లు పర్యోగించారు. వృతుర్డు ఈ ఆయుధాలనిన్ంటినీ ఓ పటుట్తో 
పటుట్కుని గుటుకుక్న మింగి దేవతల మీదకి వచాచ్డు. దీని అరధ్ం ఏమంటే, మన మంచి గుణాలు బాగా నీరసించి పోయినపుప్డు చెడు గుణాలనేవి 
విజృభించి మిగిలిన మంచి గుణాలని మింగితే మనకి ఏమీ మిగలదు. అపుప్డు మనం చేసేదేమీ ఉండదు కనక, మిగిలిన పని భగవంతుణిణ్ శరణు 
వేడుకోవడం.  
 

మనం చేసినవనీన్ చేసి అదంతా పీకలమీదకి వచాచ్క ‘మహాపర్భో తపుప్ అయిపోయింది రకిష్ంచు’ అని అడిగితే భగవంతుడు ‘నీ కరమ్ నువువ్ 
అనుభవించు, నాకేం?’ అంటాడా లేకపోతే ఆదుకుంటాడా? ఈ విషయానికి రామకృషుణ్ల శిషుయ్లైన మహేందర్నాథ గుపాత్గారు సమాధానం చెపాత్రు. 
మనకి ఏదో చెడు రాసిపెటిట్ ఉందనుకోండి మనం చేసిన కరమ్కి. నిజమైన పశాచ్తాత్పంతో భగవంతుణిణ్ శరణువేడితే చెడు జరగడం మాతర్ం తపప్దు కానీ, ఆ 
జరిగేది బాగా తగుగ్తుంది అంటారు ఆయన. ఇది శీర్ రామకృషుణ్లు అనేకసారుల్ శిషుయ్ల విషయంలో నిరూపించినదే.  విశవ్రూఫుడి తలలు ఖంఢించిన 
పాపానికి - వృతార్సురుడు వచిచ్ దాడిచేసాక, తెలిస్ంది ఫలితం. అందువలల్ మిగిలిన పని శరణాగతి. అయితే ఒక విషయం. మనం అనిన్ తపుప్లు చేసూత్ 
ఉనాన్ మనకి భగవంతుడు, శరణు అనగానే ఎందుకు సహాయం చేయాలి? ఎందుకంటే మనం ఆయన సంతానం కాబటిట్, కంచెరల్ గోపనన్ చెపిప్నటుట్ 
ఆయన "...దాశరధీ కరుణాపయోనిధీ” కాబటిట్ అని అనుకోవాలిస్నదే.  

 
వ. ఇటుల్ సరవ్సాధనంబులతోడ సాధుజనంబుల వృతార్సురుండు మిర్ంగిన, నచచ్రుపడి చేయునది లేక తతేత్జోవిశేష విభవంబునకు భయంబు నొంది, 
కందిన డెందంబునం గుందుచుం, బురందర పర్ముఖు లారత్రక్షకుండగు పుండరీకాకుష్నకుం గుయియ్డు వారలై.      
  [6-323] 
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 అలా వృతార్సురుడు దేవతల ఆయుధాలనీన్ మింగే సరికి ఆశచ్రయ్పడి, వాడి తేజో విశేషాలకి భయం పుటిట్ ఆరత్రక్షకుడైన (ఆరత్ = భయం 
చెందినవారు) పుండరీకాకుష్డి దగిగ్రకి బయలేద్రారు.  
 

లగార్. వీఁడు కడు దురద్ముఁడు వాఁడి మన కైదువులు; 
పోఁడి చెడఁగా మెసఁగి యీడు గనకునాన్ఁ;  
డేడ బర్తుకింకఁ? బెనుకీడు పొడమెన మనకుఁ; 
దోడుపడ నొకక్రుఁడు లేఁడు హరి దకక్న;  
వేఁడుదము శీర్ధరునిఁ; గూడుదము సదభ్టులఁ; 
బాడుదము గీతముల; జాడఁపడు నంతన 
వీఁడు చెడు తోర్వ దయతోడ నెఱిగించు ఘనుఁ; 
డోడక సురాలయము పాడుపడ దింకన.       [6-324] 
 

క. అని తలపోయుచుఁ దమలో 
మునుకుచుఁ దికమకలు గొనుచు మురరిపు కడకున 
గునుకుచుఁ దినుకుచుఁ నేగిరి 
ఘనరాక్షసుఁ గనన్ కనున్ఁగవ బెగిగ్లఁగన.      [6-325] 

 
పై పదయ్ం ఏ వృతత్మో గమనించారా? లయాగార్హి. ఇది సీస పదయ్ంలా కనిపించినా సీసం కాదు. మన ఆయుధాలు అనీన్ పర్యోగించాం (మన 

చేతనైనది చేయగలిగాం, ఇంకేమీ చేయలేని సిథ్తి వచిచ్ంది కనక), వీడు అజేయుడు (దురద్ముడు) కనక ఇంక మనకి మిగిలినదేమిటంటే నారాయణుడి 
దగిగ్రకి పోవడమే; ఆయన తపప్ మరొకరు మనకి సహాయం చేసేవారెవరూ లేరు (తోడుపడు నొకక్రుడు లేడు హరి దకక్న). అలా మనసులో 
వృతార్సురుడికి బెదురుతూ భగవంతుడి దగిగ్రకి చేరారు.  అలా తన దగిగ్రకి వచిచ్నవాళల్తో ఆయన ఏమంటాడు? తండిర్/తలిల్ తపుప్చేసిన పిలల్లు తపుప్ 
ఒపుప్కుని ఏడుసూత్ వసేత్ ఏమంటారు?  

 
వ. ఇటుల్ భయారుత్లై యమరత్య్వార్తంబు చనిచని ముందట నభంగ భంగ రంగ దుతుత్ంగ డిండీర మండల సముదద్ండాడంబర విడంబిత నారాయణ 
నిరంతర కీరిత్లతా కుసుమగుచఛ్ సవ్చఛ్ంబును, అనవరత గోవింద చరణారవింద సేవా సమాకుల కలకలఫలిత మహాపుణయ్ ఫలాయమాన 
సముదీద్పితావరత్వరిత్త దకిష్ణావరత్ రుచిర శంఖమండల మండితంబును, నతినిషుఠ్ర కఠిన పాఠీన పృథురోమ రాజిసంకుల తిమి తిమింగిల కరక్ట కమఠ 
కచఛ్ప మకర నకర్ వకర్గర్హ గర్హణ ఘుమఘుమారావ దారుణగమన విషమిత విషమ తరంగఘటట్న ఘటిట్త సముదూధ్త శీకర నికర నీరంధర్ తారకిత 
తారాపథంబును, మహోచర్ఛ్య శిలోచచ్య శిఖరాగర్ పర్వహిత దుగధ్నిరఝ్ర సమామ్రిజ్త పురాణపురుష విశుదధ్ శుదాధ్ంత విహరణధురీణ నవవసుధాధౌత 
ధావళయ్ ధగదధ్గాయమాన రమయ్ హరమ్య్ నిరామ్ణ కరమ్ంబును, నతి పవితర్గుణ విచితర్ నిజకళతర్ పేర్మానంద సందరిశ్త ముకుంద పరిసర్వదంతరంగ 
కరుణారస పరిమిళిత భావబంధుర విదుర్మ వలీల్మతలిల్ కాంకుర శోభితంబును, పర్సిదధ్ సిదధ్రసాంబువాహ సంగమ సముతిథ్త గంభీర ఘోష పరిదూషిత 
సకల రోదోంతరాళంబును, సముదర్మేఖలాఖిల పర్దేశ విలసిత నవీన దుకూలాయమానంబును, హరిహర పర్ముఖ దేవతానిచయ పరిలబాధ్మృత 
మహైశవ్రయ్ దానధౌరేయ మహానిధానంబును, వైకుంఠపుర పౌరవర కామయ్ఫలఫలిత మందార పారిజాత సంతాన కలప్వృక్ష హరిచందన ఘన 
వనానుకూలంబు నునై యొపుప్చుఁ గుబేరు భాండాగారంబును బోలెఁ బదమ్, మహా పదమ్, శంఖ, మకర, కచచ్ప, ముకుంద, కుంద, నీల, వర సమగర్ంబై, 
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విషుణ్ కరకమలంబునుం బోలె సుదరశ్నావరత్ పర్గలభ్ంబై, కైలాస మహీధరంబునుం బోలె, నమృతకళాసాథ్న శేఖరపదారప్ణంబై, యిందర్ వైభవంబునుం 
బోలెఁ గలప్వృక్ష, కామధేను, చింతామణి జనితంబై, సుగీర్వసైనయ్ంబునుం బోలె నపరిమిత నిబిడ హరిసంచారంబై, నారా యణోదరంబునుం బోలె నఖిల 
భువన భారభరణ సమరథ్ంబై, శంకరు జటాజూటంబును బోలె గంగాతరంగిణీ సమాశర్యం బై, బర్హమ్లోకంబునుం బోలె బరమహంసకుల సేవయ్ంబై, 
పాతాళ లోకంబునుం బోలె ననంత భోగి భోగయోగయ్ంబై, నందనవనంబునుం బోలె నైరావత మాధవీ రంభాది సంజననకారణంబై, సౌదామినీ 
నికరంబునుం బోలె నభర్ంకషంబై, విషుణ్నామకీరత్నంబునుం బోలె నిరమ్లసవ్భావంబై, కర్తు శతగతుండునుం బోలె హరిపదభాజనంబై యొపుప్చునన్ 
దుగథ్వారాశి డాసి, శేవ్తదీవ్పంబున వసియించి, యందు సకల దికాప్లకాది దేవతలు దేవదేవు నాశర్యించి యిటల్ని సుత్తియించి; రంత.  
 [6-326] 
 
 ఈ వచనం చదివితే పోతన రాసినటేట్ ఉంది కదా? ఇది విషుణ్లోకంలో ఉండే భగవంతుడి గురించి వివరణ. ఈ మొతత్ం వచనం అంతే పోతన 
రాసినటేట్ ఒకే ఒక వాకయ్ం. ఇలా నారాయణుడి దగిగ్రకి వచిచ్న దేవతలు భగవంతుణిణ్ వేడుకుంటునాన్రు తమని కాపాడమని.  
 

చ. ఉదకమయంబునన వసుధ నోడగఁ జేసి తనరుచ్ కొముమ్నన 
వదలక యంటఁగటిట్ మనువలల్భుఁ గాచిన మతస్య్మూరిత్ స 
మమ్దమున మముమ్ బోర్చు ననుమానము మానఁగ వృతుర్చేతి యా 
పద దొలగించి నేఁడు సురపాలుర పాలిటి భాగయ్ దైవమై.    [6-328] 

 
 భూమి మొతత్ం నీటిలో మునిగినపుప్డు (ఉదకమయుంబునన) మతాస్య్వతారంలో తన కొముమ్తో సతయ్వర్తుడితో సహా సపత్రుషులని రకిష్ంచిన 
మమమ్లిన్ వృతార్సురుడి బారినుండి ఆపదలని తొలగించి కాపాడాలి. ఎలా కాపాడాలంటే - సురపాలుర పాలిటి భాగయ్ దైవమై.  

 
మతత్. రంతు చేయుచు వాతధూత కరాళ భంగుర భంగ దు 

రాద్ంత సంతత సాగరోదక తలప్ మొంది వసించు బ 
హమ్ంతవానిని బొడుడ్ఁదమిమ్ని నాఁచి కాచిన నేరప్రిం  
తంతవాఁ డనరాని యొంటరి యాదరించు మముం గృపన.    [6-329] 

 
 పర్ళయకాలంలో అనీన్ నీటిలో మునిగినపుప్డు, ఆ నీటినే తలప్ంగా చేసుకుని నివసిసూత్, బర్హమ్ని తన పదమ్ంలో ఉంచుకుని రకిష్ంచిన నేరప్రి, 
ఇంతవాడు అంతవాడు అని చెపప్లేని వాడైన ఒంటరి (అంటే అదివ్తీయుడు) మమమ్లిన్ కృపతో ఆదరించాలి. ఈ పదయ్ంలో కలాప్ంతకాలంలో కూడా 
నితుయ్డూ శాశవ్తుడూ అయిన భగవంతుడి గురించి చెపుత్నాన్డు. భగవదీగ్తలో చెపిప్నటూట్ ఆయన లేని పర్దేశం లేదు. నేను అందరిలో ఉనాన్ను కానీ 
అందరూ నాలో లేరు అని చెపప్టంలో అరధ్ం కూడా ఇదే – ఇంతింత వాడనరాని యొంటరి.   
 

తే. దేవతలమైన మే మిటిట్ దేవదేవు 
సరవ్లోక శరణుయ్ని శరణు చొచిచ్ 
బలితమైనటిట్ వీని యాపదలఁ బాసి 
మీఱి శుభములఁ జేకొనువార మిపుడు.      [6-330] 
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 దేవతలమైనా ఇపుప్డు కషాట్లవలల్ దేవదేవుణీణ్ శరణుకోరడానికి వచాఛ్ము. ఎందుకంటే భగవంతుడు సరవ్లోక శరణుయ్డు కనక, ఆపదలని 
తొలగించేవాడు కనక. గమనించారా? మనుషులకి ఉనన్టేట్ సురాసురలకి కూడా ఈ కషాట్లు తపప్వు. దవ్ందాతీతాలకి అతీతమైనపుప్డే భగవంతుణిణ్ 
చేరుకోగలం. అపుప్డే పూరిత్ సుఖ, సంతోష, ఆనందాలు లభించేది. అసలు ఈ పాప పుణాయ్లకీ కరమ్లకీ అతీతమైనవాడు కనకే ఆయన భగవంతుడు. 
 
వ. ఇటుల్ జగనోమ్హనాకారుండయిన నారాయణుని కృపావలోక నాహాల్ద చకిత సవ్భావ చరితులై సాషాట్ంగ దండ పర్ణామంబు లాచరించి ఫాలభాగ 
పరికీలిత కరకమలులై యిటల్నిరి.     [6-334] 
 
 దేవతలు ఇలా పార్రధ్న చేసేసరికి నారాయణుడు కనిపించాడు. ఓ చినన్ విషయం. దేవతలు ముందు వైకుంఠానికి వెళాళ్క అకక్డ విషుణ్వు ఉంటాడు 
కదా? వెళళ్గానే కనిపించడా? అసలు భగవంతుణిణ్ చూడడానికి వైకుంఠానికి వెళల్డం దేనికి, భగవంతుడు సరవ్తార్ ఉనన్పుప్డు? దీనికి సమాధానం ఏమంటే 
భగవంతుడు సరవ్తార్ ఉనాన్డు సరే, కానీ ఆయన కనిపించడానికి మనకి శరణాగతి ఏదీ? అందుకే హిరణయ్కశిపుడు వైకుంఠానికి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ 
విషుణ్వు కనపడడు. దేవతలకి కూడా ఈ పరిసిథ్తులోల్ మొదట శరణాగతి లేదు, అందువలల్ ఆయన గురించి సప్ృహేలేక విశవ్రూపుణిణ్ సంహరించాడు 
ఇందుర్డు. బర్హమ్హతాయ్పాతకం చుటుట్కునన్పుప్డు తెలిస్ వచిచ్ంది, వైకుంఠానికి వెళాళ్రు. వెళళ్గానే కనిపించాడా భగవంతుడు? మనం హిరణాయ్కుష్డిలా 
ఉనన్ంతకాలం ఆ గరవ్ం తగగ్నంతవరకూ మనకి భగవంతుడు ఎకక్డకి వెళిళ్నా కనిపించడు. వెళాళ్క కాళాల్ వేళాళ్పడి అయోయ్ ఇంతపని చేసాను తపుప్ 
అయింది, అని మనసులో నిజంగా పశాచ్తాత్పం రాగానే కనిపిసాత్డు.   
 
 అందువలల్ వైకుంఠానికి వెళిళ్ ఇలా అయింది మాకు “నీవే తపప్ నితః పరంబెరుగని… కావవే రకిష్ంపు భదార్తమ్కా” అనన్పుప్డు “మా-తర్-మే” 
ఆయన కనిపిసాత్డు. ఎలా కనిపిసాత్డు? జగనోమ్హనాకురుండై; ‘చూసావా ననున్ చేరుకోవడం ఎంత సులువో, నీ గరవ్ం అణుచుకోవడం, అననయ్ శరణాగతి 
రావడం ఎంత కషట్మో’ అని అడుగుతునన్టుట్ నవువ్తూను. ఇదే మనం గజేందర్మోక్షంలో చూసాం.  
  

ఉ. చికిక్రి దేవతావరులు చిందఱ వందఱలైరి ఖేచరుల;  
సుర్కిక్రి సాధయ్సంఘములు; సోలిరి పనన్గు లాజి భూమిలో;  
మర్కిక్రి దివయ్కోటి; గడు మర్గిగ్రి యకుష్లు వృతుర్చేత నీ 
చికిక్నవారి నైన దయచేయుము నొవవ్కయండ నో! హరీ!    [6-337] 

 
 ఇపుప్డు దేవతలు చెపుత్నాన్రు వాళల్ బతుకులు ఎలా తయారయాయ్యో. దేవతలు చికిక్పోయారు వృతార్సురుడి చేతికి. ఖేచరులు (కినెన్రలు) 
చిందర వందరైపోయారు, నాగులు భూమిలో దాకోక్వలిస్ వచిచ్ంది. అలా పోగా మిగిలినవాళల్ం ఇలా వచాచ్ం; మమమ్లిన్ ఏదోవిధంగా రకిష్ంచాలి.  
 

తే. అకట! దికుక్ల కెలల్ దికైక్న మాకు 
నొకక్ దికుక్ను లేదు కాలూనఁ నైన;  
దికుక్గావయయ్! నేఁడు మా దికుక్ఁ జూచి 
దికుక్ లేకునన్వారల దికుక్ నీవ.     [6-339] 

 
 అషట్దికుక్లకీ అధిపతులమైన మాకు దికుక్లేకుండా పోయింది ఈ రోజున. అందువలల్ దికుక్లేని మా కేసి చూసి ఓ దికుక్ (దారి) చూపించు, 
ఎందుకంటే దికుక్లేనివారికి నువేవ్ దికుక్కదా?  
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క. నీ దికుక్ గానివారికి 
నే దికుక్ను లేదు వెదక యిహపరములకున 
మోదింపఁ దలఁచువారికి 
నీ దికేక్ దికుక్ సుముమ్; నీరజనాభా!  [6-340] 

నీ వైపు చూసి (నీ దికుక్గానివారికి) నువేవ్ దికక్ని మొకక్నివారికి ఇహపరాలోల్ ఏ దికూక్ లేదు. అందువలల్ నీరజనాభా, (నాభిలో 
పదమ్ం ఉనన్వాడు, నారాయణుడు) ఇహపరాలోల్ సుఖం కావాలనుకునేవారికి, నువేవ్ దికుక్.  

పై రెండు పదాయ్లు చదివాక పర్హాల్దోపాఖాయ్నంలో హిరణయ్కశిపుడు కొడుకుతో అనన్ పదయ్ం గురుత్ రాక మానదు. అకక్డ తండిర్ ఏమంటునాన్డో 
చూడండి. నీకెవరురా దికుక్ అని అడుగుతునాన్డు.  

క. దికుక్లు గెలిచితి ననిన్యు 
దికెక్వవ్ఁడు? రోరి! నీకు దేవేందార్దుల 
దికుక్ల రాజులు వేఱొక 
దికెక్ఱుఁగక కొలుతు రితఁడె దికక్ని ననున్న. [7-261] 

దీనికి పర్హల్దుడి దీటైన సమాధానం వింటే ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది.  

క.  దికుక్లు కాలముతో నే 
దికుక్న లేకుండుఁ గలుగుఁ దికుక్ల మొదలై 
దికుక్గల లేని వారికి 
దికక్యెయ్డు వాఁడు నాకు దికుక్ మహాతామ్!  [7-265] 

  అండదండలు ఉనన్వాళల్కీ లేనివారికీ (దికుక్గల లేనివారికి) కూడా భగవంతుడే దికుక్. సింగయ పోతనగారికి ఎంత భకుత్డో ఈ పదాయ్లు 
చదివితే తెలుసోత్ంది కదా? ఇపుప్డు తనని శరణు కోరుతూ వచిచ్న దేవతలకి భగవంతుడు ఏమి చెపాత్డో వచేచ్ నెల వాయ్సంలో చూదాద్ం.    

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