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81 వ భాగం  
 

 వృతాత్ ర వృతాత్ంతం – 5, బృహసప్తి తిర క్రం
          దకుష్డు అరవైమంది కూతురల్కీ పెళిళ్ చేసాక రచన అనే ఆవిడకి విశవ్రూపుడు పుటాట్డు. ఈయన బృహసప్తి అంతటివాడు. బృహసప్తి 

సాథ్నంలో ఈ విశవ్రూపుడు దేవగురువుగా వచాచ్డు అని శుకహమరిష్ చెపేప్సరికి పరీకిష్తుత్ అడుగుతునాన్డు ఇదెలా జరిగిందో.  

సీ.  “అరయంగ యోగీందర్! యదుభ్తం బయెయ్డు;  
సురలపై నేటికి సురగురుండు 
గోపించె? నీతండు గురుభావమున దేవ;  
తల కేమి యాపదఁ దలఁగఁ జేసె?  
నెఱిఁగింపు" మనవుడు "నిందుర్ండు తిర్భువనై;  
శవ్రయ్ మదంబున సతప్థంబు 
గానక వసు రుదర్ గణములు నాదితయ్;  
మరుదశివ్ దేవాది మండలములు  [6-259] 

తే.  సిదధ్ చారణ గంధరవ్ జిహమ్గాది 
సురులు మునులును రంభాది సుందరాంగు 
లాడఁ బాడంగ వినుతి చేయంగఁ గొలువఁ  
మొర్కక్ భదార్సనంబున నుకుక్మీఱి.  [6-259.1] 

యోగీందార్, ఇదేదో అదుభ్తంగా ఉందే, అసలు బృహసప్తి (సురగురుడు) దేవతలమీద కోపం ఎందుకు తెచుచ్కునాన్డు? దేవతలు ఆయకేదో 
ఆపద కలగచేసి ఉండొచాచ్? ఇలా అడిగే సరికి శుకమహరిష్ చెపుత్నాన్డు సమాధానం. తిర్భువనుడయాయ్క ఇందుర్డికి సతప్థం అనేది తెలియక, 
ఐశవ్రయ్మదంవలల్, అనిన్ గణాలు సేవిసూత్ండగా, రంభవంటి సుందరాంగులు తన సభలో నాటయ్మాడుతూంటే, సింహాసనం మీద కూరుచ్ని ఉనాన్డు 
ఒకసారి. అపుప్డాయన శచీదేవితో పాటు నిండుపునన్మినాటి చందుర్డిలాగా ఉనాన్డు. కూడా ఉనన్ దేవతలూ అషట్దికాప్లకులూ సేవిసుత్నన్పుప్డు ఇందుర్డు 
రాజసంతో ఉటిట్పడుతూ కూరుచ్నునన్పుప్డు, 
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క.  గురుతర ధరమ్కిర్య నయ 
గురుఁడున గురుమంతర్ విషయ గురుఁడు వచశీర్శ్ 
గురుఁడు సమసాత్మరగణ 
గురుఁడు గురుం డరుగుదెంచెఁ గొలువ్నకు నృపా!     [6-262] 

 
ఆ సమయంలో దేవగురువు సభలోకి పర్వేశించాడు. ఈయన ఎటువంటివాడు? సమసాత్మరగణ గురుడు – అనిన్ అమరగణాలకీ గురువు, ధరమ్ం 

చెపేప్ గురువు. గురుమంతర్ం అనే విషయం తెలిస్న గురువు. వచశీర్శ్ – వాకుక్ అనే సంపదలకి గురువు. 
 
చ.  అమిత తపఃపర్భావుఁ గరుణాతుమ్ని గీషప్తిఁ జూచి రాజయ్దు 

రద్మ మదరేఖ నిందుర్ఁడు వృథా తనగదిద్య లేవకుండె నె 
యయ్మున నెదురొక్నం జనక యాసన మీయక గౌరవోప చా 
రములఁ బర్సనున్ఁ జేయక తిరంబుగ దివయ్సభాంతరంబునన.    [6-263] 

 
 ఇటువంటి అమిత తపఃపర్భావుడైన గురువు సభలోకి రావడం చూసి కూడా ఇందుర్డు తన ఆసనం మీదనుంచి లేచి తగిన మరాయ్దా, గౌరవం 
చూపించలేదు. ఎందువలల్? ముందు చెపిప్న ఐశవ్రయ్ మదం వలల్, గురువుని చూసీ కూడా సరైన గౌరవం ఇచిచ్ ఉపచారాలు చేయలేదు. అసలు దేవేందుర్డికి 
ఈ ఐశవ్రయ్ం, తిర్లోకాధిపతయ్ం రావడానికాక్రణం, గురువు. గురువంటే సాకాష్తూత్ పర్రబర్హమ్ సవ్రూపం. అటువంటి వారికి ఇలా చేయవచాచ్? 
 

క.  అపుప్డు సురపతి గనున్లఁ 
గపిప్న సురరాజయ్ మదవికారంబునకుం 
జపుప్డు జేయక గృహమున 
కపుప్ణుయ్ఁడు దిరిగిపోయె నతిఖినున్ండై.      [6-264] 

 
 ఈ దేవేందుర్డి కళుళ్ కపేప్సిన మదానికి దేవగురువు ఖినున్డై సభలో ఏ గొడవా చేయకుండా వెనకిక్తిరిగి వెళిళ్పోయాడు. గమనించారా? ఆ 
సమయంలో గురువు దేవేందుర్ణిణ్ శపించవచుచ్, కానీ అలా చేయకుండా వెనకిక్ వెళిళ్పోయాడు, ఎందువలల్? ఆయన పుణాయ్తుమ్డు కనక (పుణుయ్డు 
దిరిగిపోయె). ఈ విషయంలో శివానందులు చెపిప్న విషయం గురుత్ తెచుచ్కుందాం. భగవంతుణిణ్ చేరడానికి దారి చూపించే ఆయన, మనకీ భగవంతుడికీ 
మధయ్ ఉనన్ వారధి ఈ గురువు మాతర్మే. భగవంతుడి మనమీద కోపం వసేత్ గురువు నానా తంటాలు పడి మనని మళీళ్దారిలో పెటట్గలడు. కానీ గురువుకి 
కోపం వసేత్? అపుప్డు భగవంతుడు కూడా ఏమీ చేయలేడు. అందువలల్ భగవంతుడి కంటే కూడా ఎపుప్డూ ఆయనని చేరుకునే మారగ్ం చూపించే గురువే 
ఎకుక్వ. అటువంటి గురువుకి అసలు కోపం రానేరాదు; వచిచ్నా మనని శపించడానికి సిధధ్పడరు. కొంచెం తాటాకు మంట లాంటి కోపం వచిచ్నా అది 
మనసులో ఉంచుకునే వారు కాదు. అందుకే పుణాయ్తుమ్డైన శపించలేదు దేవేందుర్ణిణ్ కానీ అకక్డునన్ వారిని కానీ. 
 

చ.  ఎఱుఁగమిఁ జేసినటిట్ గురుహేళన మంత నెఱింగి యిందుర్ఁ డ 
చచ్రుపడి భీతినొంది యతిచింతితుఁడై తలపోసి పలెక్ "న 
పప్రమపవితుర్ లోకనుతభవయ్చరితర్ విశేషు పాదపం 
కరుహముఁ బూజ చేయక యకరమ్ముఁ జేసితి నలప్బుదిధ్ నై.    [6-265] 
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 అయితే తాను చేసిన పని - ఈ రంభ నాటయ్ం, అవీ అయేయ్సరికి దేవేందుర్డికి తెలిసి వచాచ్యి. “అయోయ్, పరమపవితుర్డైన ఈ గురువు పాదాలకి 
పూజ చేయక పాపం చేసాను అలప్బుధిద్తో” అని భయంతో చింతించాడు. తిర్భువనాలనీ అధిపతిని అనన్ భావనతో గరవ్ం ఎకుక్వైపోయి ఈయనని 
అగౌరవపరచాను. ఇటువంటి పాపం చేసినందుకు అనుభవించి తీరాలి కాబోలు. దీనివలల్ అధోగతి తపప్దేమో? 
 

ఉ.  కావున లోకవందితుని కారయ్విచారుని యింటి కేగి త 
తాప్వన పాదపదమ్ములపై మకుటంబు ఘటిలల్ మొర్కిక్ త 
తేస్వ యొనరిచ్ చితత్ము వశించి పర్సనున్ నొనరుత్ నంచు న 
దేద్వవిభుండు పోయె నతితీవర్గతిన గురుధామ సీమకున.    [6-269] 

 
అందువలల్ లోకవందితుడైన ఆ దేవగురువు ఇంటికి వెళిళ్ నా తలమీద కిరీటం ఆయన కాళల్ మీద పడేలాగా పడి పర్సనున్ణిణ్ చేసుకుంటాను 

అనుకుని అతి వేగంగా బృహసప్తి ఇంటికి బయలేద్రాడు. 
 
సీ.  ఈరీతిఁ దనయింటి కేతెంచు దేవతా;  

పతి రాక యా బృహసప్తి యెఱింగి 
యధాయ్తమ్మాయచే నడఁగి యదృశుయ్ఁ డై;  
పోయె నపుప్డు దేవపుంగవుండు 
సకలంబుఁ బరికించి జాడఁ గానక గురు;  
జింతించి తలపోసి చినన్పోయెఁ;  
బోయిన విధ మెలల్ దాయలు రాక్షస;  
వీరులు వేగులవారివలనఁ        [6-270] 

 
తే.  దెలిసి మికిక్లి తమలోనఁ దెలివినొంది 

యందఱును గూడి భారగ్వు నాశర్యించి 
తతక్ృపాదృషిట్ఁ దమశకిత్ దటట్మైన 
దేవతలమీఁది దాడికిఁ దెరువు పెటిట్.       [6-270.1] 

 
 ఇలా వచేచ్ ఇందుర్డి గురించి తెలిసింది దేవగురువుకి. అధాయ్తమ్ మాయతో అదృశుయ్డై దేవేందుర్డికి కనిపించకుండా పోయాడు. ఎంత వెతికినా 
దేవగురువు కనిపించకపోయేసరికి చినన్బోయిన దేవేందుర్డూ దేవతలూ ఏం చేయాలో తెలినపుప్డు ఈ విషయం – ఎలల్కాలం రకిష్ంచే గురువు దేవేందుర్ణిణ్ 
వదిలేసిన విషయం – చారుల వలల్ రాక్షసులకి తెలిసింది. వెంఠనే తమ గురువైన భారగ్వుణిణ్ – శుకార్చారుయ్లని ఆశర్యించారు. ఆయన కృపతో వెంఠనే 
దేవతల మీద దాడికి బయలేద్రారు. అధాయ్తమ్ మాయ అనేదాని గురించి కిందన చూదాద్ం. 
 
 కొంచెం లోతుగా ఆలోచిసేత్ తెలేస్ది ఏమిటంటే ఓ సారి గరవ్ం, మదం అనేవి రాగానే మంచి మారగ్ంలోంచి కిందకి జారడం మొదలైంది. అపుప్డు 
మనలో రాక్షస గుణాలు మరిర్ చెటుట్లా వృధిధ్ చెందడం, సగుణాలని నాశనం చేసి మనని కిందకి లాగడం పార్రంభిసాత్యనన్మాట. ఎందుకిదంతా అంటే, 
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మదగరవ్ం వలల్. అంటే ఒకక్సారి చెడుగుణాలోల్ దేనికైనా కొంచెం దారి ఇసేత్ దానివలల్ మిగతా అసురభావాలనీన్ ఒకొక్కక్టే పురివిపుప్కుంటూ 
బయటకొసాత్యి. ఒకక్సారి ‘చినన్ అబధధ్ం ఆడితే ఏమీ అవదులే’ అనే సిథ్తి నుంచి కొంచెం పెదద్ అబధధ్ం, ఆ తరావ్త మరింత పెదద్దీ, అకక్డనుంచి మద, 
మోహ, మాతస్రాయ్లనీన్ మనని ఆకర్మించుకుంటాయనన్మాట. అందుకే బర్హమ్జాఞ్నం వచాచ్క కూడా నిరంతరం తపప్నిసరిగా సాథన చేసూత్నే ఉండాలి 
అంటారు శివానందులు. అదీగాక మనం చేసిన పాపానికి కరమ్, దాని పర్భావం పూరిత్గా అనుభవించేదాకా ఈ పతనం తపప్దు. ఈ లోపున మరోసారి 
గురువు అనుగర్హం సంపాదించి పైకి లేసాత్ం. అలా పడుతూ లేసూత్ ఉండడమే ఈ దేవదానవ సంగార్మం. 
 

క.  ధూరుత్లు సమసత్ కిలిబ్ష 
మూరుత్లు వర ధరమ్ కరమ్ మోచిత మారాగ్ 
వరుత్లు దురణ్య నిరిమ్త 
కీరుత్లు దానవులు చనిరి గీరావ్ణులపై.      [6-271] 

 
 పైన చెపిప్న విధంగా ఒకసారి అసురగుణాలు మొదలవగానే ఏమైంది? ధూరుత్లు, అనేక పాపమూరుత్లైన దానవులు మిగిలిన సురగణాలమీదకి 
వెలుల్వగా వచాచ్రు. అంటే దేవతలమీదకి రాక్షసులు దండెతుత్కుని వచాచ్రు. దేవతలకో గురువు ఉనన్టేట్ ఈ రాక్షసులకి గూడా శుకార్చారుయ్డో గురువు. 
 

సర్గద్.  దండిం గోదండ కాండోదధ్త రథ హయ వేదండ దండంబుతోడన 
దండెతెత్న మెండుగా నదద్నుజనికరముల దైవవరగ్ంబు మీఁదం 
జండబర్హామ్ండ భేదోచర్ఛ్య జయరవముల సరవ్దిక కోష్భగా ను 
దద్ండపర్ఖాయ్త లీలం దలపడిరి సురల దరుప్లై వారితోడన.    [6-272] 

 
 ఈ పదయ్వృతత్ం సర్గధ్ర అనేది గమనించారా? ఒకక్సారి చినన్ సందు ఇవవ్గానే అపప్టివరకూ తెలియనటూట్ అణిగి ఉనన్ అసురగుణాలనీన్ 
ఒకక్సారి ధనసుస్, రథ, హయ (గురార్లతో, కోరికలు గురార్లు కదా), వేదండ (ఏనుగు) అనేవాటిలాగా బర్హామ్ండ జయరవాలు అనిన్ దికుక్లూ మోగేలాగ 
బయటకొచిచ్ మంచి గుణాలతో తలపడాడ్యి. ఇదే దేవదానవ సంగార్మం. ఇపుప్డీ సిథ్తిలో మనని రకిష్ంచేదెవరు? మద, మోహ, మతస్రాయ్లు మనని 
చంపుతూ ఉంటే మనని రకిష్ంచేది గురువు ఒకక్డే. ఆ గురువు ఇపుప్డు అధాయ్తమ్మాయతో కనిపించకుండా పోయాడు కదా మరెలా?  
 

ఈ అథాయ్తమ్ మాయ అనేదో మంచి విషయం. ఎపుప్డైతే అసురగుణాలకి తావివివ్డం మొదలుపెటాట్మో అపుప్డు గురువు పకక్కి తపుప్కుంటాడు – 
‘నా మాట విననపుప్డు ననేన్ం చేయమంటావు?’ అనుకుని. ఆ తరావ్త జరిగే కరమ్ అంతా అనుభవించాక మరోసారి సప్ృహలోకి వచిచ్ శరణు కోరుతూ 
గురువు దగిగ్రకి చేరతాం. ఆ సిథ్తిలో గురువు మనని పొమమ్నడు ఎందుకంటే చేసిన తపుప్కు చేతులు కాలాయి, కరమ్ అనుభవించాం. ‘సరే, పోనీలే మరోసారి 
పర్యతన్ం చేయి’ అంటూ పోర్తస్హిసాత్డు గురువు.  అయితే గురువు ఎందుకు కనిపించకుండా పోయాడు? సరవ్తార్ ఉనన్ భగవంతుడు గురువు రూపంలో 
ఉండాలి కదా? కనిపించకపోవడం ఏమిటి, ఈ అథాయ్తమ్ మాయ ఏమిటీ అని ఆలోచిసేత్ మనకి తెలిసేదేమంటే, మారుప్ వచిచ్నది మనలో, గురువులో కాదు. 
గురువెపుప్డూ ఒకేలాగ ఉనాన్డు. కానీ ఆయనునన్ది పైనునన్మంచి అథాయ్తమ్ సిథ్తిలో. అసురగుణాలతో కిందకి జారినది మనమే, గురువు కాదు. అందువలల్ 
అథాయ్తమ్ మాయ ఆవరించినది మననే. ఆ మాయలోంచి బయటపడగానే ఎపప్టిలాగా గురువు కనిపిసాత్డు. 
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చ.  మదమున దేవదానవులు మచచ్రములగ్డుఁ బిచచ్లింప సం  
పదలను గోరి పోరునెడ భారగ్వ మంతర్కళా విశేషులై 
యెదురులు వాలి నసత్రమున నేయ మహాసురు లేచియేచి పెం 
గుదులుగఁ గుర్వవ్ దేవతలు కోలత్ల కోరవ్క వీఁగి రయెయ్డన.    [6-273] 

 
 ఎపుప్డైతే అసురగణాలు దండెతుత్కొచాచ్యో, మనం గురుమారగ్ంలోంచి తపుప్కుని కిందపడడం మొదలుపెటాట్ం కనక ఆ అసురగణాలు 
విశేషంగా – భారగ్వమంతర్కళలతో – దండయాతర్ సాగించారు. ఒకక్ చెడుగుణంతో మిగతా చెడుగుణాలనీన్ కటట్కటుట్కుని వచిచ్ మనలో ఉనన్ 
మంచిగుణాలని ఏరిపారేయడానికి సిధధ్ంగా ఉనాన్యనన్మాట. ఈ అసురగణాలు వేసే అసాత్ర్లే మద, లోభ, మోహ మాతస్రాయ్లనేవి. ఏ మాతర్ం చినన్ సందు 
ఇచిచ్నా వీటివలల్ సరవ్నాశనం తపప్దు. 
 

చ.  దనుజుల గరవ్రేఖయును దానవవీరుల యంపజోకయున 
మనుజవిశేష భోజనుల మచచ్రికంబు నిశాటకోటి యే 
చిన బల శౌరయ్ముం దమకు సిగుగ్ను హాని మహాభయంబు ని 
రుగ్ణతను జేయు నుమమ్లికఁ గోలత్ల కోరవ్క పాఱిరారుత్ లై.    [6-276] 

 
 ఇలా జరిగిన దేవ దానవ యుధధ్ంలో దానవులు (నిశాటాకోటి) చూపించిన బలశౌరాయ్లకి తమకి సిగూగ్, హాని భయం కలిగించేసరికి దేవతలు 
పారిపోయారు. మరోసారి ఆలోచిసేత్ తెలిసేదేమంటే ఒకక్సారి ఈ చెడుగుణాలు మనని ఆవరించడం మొదలవగానే ఒకోక్ మంచిగుణం మనలోంచి 
బయటకి వెళల్డం మొదలౌతుందనన్మాట. గురుపథంలోంచి బయటపడి, “ఆ ఈ ఒకక్సారికీ ఏమీ కాదులే” అనుకుంటూ ఒకోక్ మెటూట్ కిందకి దిగుతూ 
మొతాత్నికి అధోగతి చేరుకుంటాం. అపుప్డేమౌతుంది? “కరమ్ అనుభవించేటపుడు కానీ చేసిన పాపం గురుత్కు రాదు అంటాడు” బుధుధ్డు. అలా అధోగతిలో 
ఉనన్పుప్డు గురువు గురొత్చిచ్ “అయోయ్ ఇలా అయింది ననున్ కాపాడాడ్నికి నువువ్ తపప్ ఇంకెవరూ లేరు (నీవే తపప్ నితః పరంబెరుగని… కావవే వరద 
సంరకిష్ంపు భధార్తమ్కా.. గజేందర్ మోక్షం 8.90)” అని మనసులో నిజంగా తెలిస్నపుప్డు మరోసారి గురువు/భగవంతుడు మనకోసం బయలేద్రి వసాత్రనన్ 
మాట. ఎందుకలా వసాత్రంటే మనం ఎనిన్ తపుప్లు చేసినా భగవంతుడు అపారకరుణాసాగరుడు కాబటిట్.   
 
 ఈ దీనమైన సిథ్తిలో, ఓడిపోయిన దేవతలు ఏం చేసాత్రో వచేచ్ వాయ్సంలో చూదాద్ం.    

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

 
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
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