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12 వ భాగం     
  

 కూరామ్వతారం 
భాగవతంలో వచేచ్ సురాసుర యుదాధ్లు, అమృతంకోసం పాలసముదర్ం చిలకడం అనేవి రసవతత్రంగా ఉంటాయనడానికేమీ 

సందేహంలేదు. పోతన ఇందులో పదాయ్లు రాసేటపుప్డు ఒకోక్చోట మంచి హాసయ్ంగానూ, ఒకోక్చోట భకిత్తోటి రాసేడు. సురాసుర యుదధ్ం 
అంటే మనలో ఉండే పర్వృతుత్లే. ఒకోక్సారి మన పాజిటివ మైండ గెలుసూత్ ఉంటుంది, కానీ ఇంకోసారి బాగా నెగటివ గా తయారౌతూ 
ఉంటాం. పాలసముదర్ం చిలకడం అంటే మనలో జరిగే అంతరమ్ధనమే. చివరకి బర్హమ్ జాఞ్నం పొందేక లభించేది అమృతతవ్ం కనక ఈ 
చిలకడంలో చివరగా అమృతం లభిసుత్ందనేదే ఈ కధ. 

ఈ లోపున అనేక కోరికలు (కోరికలు గురార్లు కనక ఉఛైఛ్శర్వం దొరకడం), కావలిస్నదలాల్ పర్సాదించే కలప్వృక్షం (అషట్, అణిమా 
సిదుధ్లు) అవీ రావడం గమనించవచుచ్. అవి తీసుకుని వాటిలో సంతృపిత్ పడితే అమృతం దొరకదు. వాటిని జయించి/విసరిజ్ంచి ముందుకెళేత్నే 
అమృతం దొరుకుతుంది. ఈ పర్కిర్యలో లకీష్ - అంటే సంపదలనీన్ రావడం అనేది ఒక సిదిధ్. అకక్డ ఆగిపోతే ఇంక ముందుకెళళ్డం 
అసాధయ్ం. ఇందులో మళీళ్ హాలాహలం బయటకొసుత్ంది. అంటే ఇలా చిలికే కొదీద్ మనసులో కలమ్షాలనీన్ కటట్కటుట్కుని విషంలాగా  
బయటకొసాత్యి. వీటనిన్ంటినీ వదులుచ్కోవాలి.  

సొంత పర్యతన్ంతో ఇవనీన్ అసాధయ్ం. అందుకే ఇవి బయటకొచాచ్క వాటిని తీసుకోమని (మనలో ఉంచుకోలేము కనక) 
పరమేశవ్రుణిణ్ పార్రిధ్ంచడం అవనీన్ను. యుదధ్ం జరుగుతునన్పుప్డు దేవతలూ (మనలో మంచి లక్షణాలు), అసురులూ (చెడడ్వి) ఇదద్రూ 
చచిచ్పోతునాన్రు. దీనికి సరైన మారగ్ం ఏమిటంటే పాల సముదార్నిన్ చిలకడం అని విషుణ్వు చెపేప్డు దేవతలకి (మంచి లక్షణాల వలేల్ మనం 
భగవంతుణిణ్ ఆశర్యించాం అని ఒపుప్కుంటే). అందుచేత వీళల్ందరూ రాక్షసులదగిగ్రకెళిళ్ బతిమాలేరు, రండి అందరం కలిస్ ఇలా చిలుకుదాం 
అని (మనం అంటే మన మంచి, చెడు అనీన్ కలిస్ ఉనన్ మన మనసేస్. చెడు అనేది ఒకక్సారి వదలదు కనక మంచి లక్షణాలతో చెడులక్షణాలని 
బతిమాలి దారిలోకి తెచుచ్కోవాలి.)  

ఇదేం కథ? అనీన్ హరి ఐనపుప్డు మనం అసలెందుకు ఏమైనా చెయాయ్లి? ఆయనే చేసేయకూడదూ? అలా కుదరదు. మన కరమ్ 
మనం అనుభవించితీరవలిస్ందే. మనం కాళుళ్ చాపుకుని కూరుచ్ని "అనీన్ నువేవ్ చూసేయ కూడదూ" అంటే కుదరదు. అందుకే మన 
పర్యతన్ం మనం చేసి తీరాలి. సరే, మంధర పరవ్తం తేవడానికి బయలేద్రారు. దానిన్ ఎతిత్ పటుట్కొసూత్ంటే అది చేతిలోంచి జారిపోయి 
దానికింద చాలా మంది పడిపోయేరు. అపుప్డు ఇలా అనుకునాన్రుట. 
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క.        ఏలా హరికడ కేఁగితి? 
మేలా దొరఁకొంటి మధిక లన లో 
నూమ్లనము జే  తెచిచ్తి? 
మేలా పెకక్ం  మడి  రేలా నడుమన్?  [8-185] 

అసలు శీర్హరి దగిగ్రకి ఎందుకు వెళాళ్ం? ఇలాంటి ఆపద ఎందుకు కొనితెచుచ్కునాన్ం? అపుప్డు అకక్డే ఉనన్ హరి చూసాడు 
ఇదంతా. 
వ. అని కులకుధర పతనజనయ్ంబగు దైనయ్ంబు సహింప నోపక పలవించుచునన్ దివిజ దితిజుల భయంబు మనంబున నెఱింగి 
సకలవాయ్పకుండగు హరి దతస్మీపంబున.     [8-187] 

  
మ. గరుడారోహకుఁ  గదాదిధరుఁ  కారుణయ్సంయుకుత్ఁ  

హరికోటి భతో నో  ఱవకుం డంచుం దీపించి త 
దిగ్రిఁ గేలన్ నలు ంద గందుకము మాడిక్ంబటిట్ డించుచు 
నగ్రుణాలోక ధన్ రా రుల ణంబుల్ సమరిథ్ంచుచున్.  [8-188] 

వీళుళ్ ఇలా అనుకోగానే, వాళుళ్ అడకుక్ండానే - దివిజ దితిజుల భయంబు మనంబున నెఱింగి - మీరు పాలసముదర్ం దగిగ్రకి 
వెళళ్ండి, నేను దీనిన్ తీసుకొసాత్ను అని చెపేప్డు. గరుతమ్ంతుడితో చెపిప్ దానిన్ సముదర్ం దగిగ్రకి తీసుకెళేళ్డు. అంటే మనం చేయలేని పనులు 
ఆయన చేయగలడు అడకక్రలేకుండానే. భగవంతుడు ఎపుప్డూ మనతో ఉనాన్డని గురుత్ంచుకుంటే చాలు.  

క. చని జలరాశి తటంబున 
వనజాకుష్ని గిరిని డించి వందనములు స 
దివ్నుతులు జేసి ఖగేందుర్ఁడు 
పనివినియెను భకిత్ నాతమ్భవనంబునకున.   [8-190] 

అలా వీళుళ్ సముదర్ం దగిగ్రకి వెళేళ్సరికి గరుడుడు పరవ్తానిన్ తెచిచ్ గటుట్మీద పెటేట్డు. ఇపుప్డు చిలకడానికో కవవ్ం తయారైంది. మరి 
తాడో? దానికోసం వాసుకిని బర్తిమాలుత్నాన్రు. 

.  భూనాథ! నవయయ్ భోగీం  కిఁ 
బిలిపించి యతనికిఁ యము జెపిప్ 
 ఫలభాగ మీ నొడఁబడి సమమ్తునిఁ జే   
మెలల్న చేతుల మేను ని రి 
"నీవ కా కెవ రు నేరుత్? రీ పని కియయ్ 
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కొ" మమ్ని యతని కోలు పడ  
కవ ంపుఁ గొండ నిషక్ంటకంబుగఁ జే  
ఘరి ంచి యతని భోగంబుఁ జుటిట్   [8-192] 
 

ఆ.  కడఁగి యమృతజలధిఁ గలశంబుఁ గా ంచి 
చుచ్ నవసరమునఁ దలఁపు లమర 

బదధ్వ కేశభారు  యా రెండు 
గముల రు తరువఁ గది  రచట.   [8-192.1] 

 
నువువ్ కాక ఇంకెవరు చేయగలరు? నువివ్ంత వాడివి అంత వాడివి అంటూ చేతులూ ఒళూళ్ నిమిరి ఉబబ్గొటిట్ ఒపిప్ంచారు 

మొతత్ంమీద. కొండ మీద ముళూళ్ అవీ తీసేసి వాసుకిని కొండ చుటూట్ చుటేట్రు. 
క.  హరియును దే నీకము 

నురగేం ని తలలు పటట్నుదోయ్గింపన్ 
హరిమాయా పరవ  
ర మతులు కూడి పలుకఁ జొచిచ్రి కడిమిన్.   [8-194] 

మిగతా దేవతలోత్ పాటు శీర్హరి కూడా వాసుకిని పటుట్కునాన్డు చిలకడానికి. కానీ ముందు జరగబోయేది భగవంతుడికి తెలుసు కనక 
ఆ మాయలో పడి రాక్షసులిలా అనాన్రు దేవతలతో.  

మతత్.  స చఛ్ న ఫణంబు మీరలు చకక్ఁబటిట్ మథింపఁగాఁ 
బుచఛ్ మేటికి మాకుఁ బటట్ఁగఁ? బూరుషత ము గలిగ్ మే 
మచఛ్ న తపోబలాధయ్యనాన యంబుల ర  
యిచఛ్యింతుమె తుచఛ్వృతిత్కి? నిండు మాకు ఫణా ముల్  [8-195] 

మీరేమో మంచిదైన తల పటుట్కుంటారా? మేము తపోబలాలు ఉనన్వాళళ్ం; తోక ఎందుకు పటుట్కోవాలి? ఇలాంటి తుఛఛ్మైన పని 
ఎందుకు మేమెందుకు ఒపుప్కుంటాం? మీరే తోక పటుట్కోండి, మేము తల పటుట్కుంటాం అనాన్రు.  

క.  సమ్యముఁ బొంది దానవ 
ఘసమ్రుఁ డ ఫణము డువఁ కొని య రుల్ 

మ్తముఖు  యారిచ్ ర 
మ్తముగఁ గొనిరి రలు ఁకం దోఁకన్.    [8-197] 
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ఇది విని దేవతలు ఆశచ్రయ్ంతో 'సరే' అని తోక పటుట్కోవడానికి వెళాళ్రు. విజయీభావంతో రాక్షసులు తలపటుట్కునాన్రు. చిలకడం 
మొదలైంది. 

క.  డు డుఁ డని ఫణి పలుకఁగఁ 
గడుభరమున మొదలఁ గుదురు గలుగమి గెడఁ  
బుడబుడ రవమున నఖిలము 
వడవడ వడఁకఁగ మ  వనధి మునింగెన్.   [8-199] 

ఈలోపున వాసుకి "వదలండి, వదలండి" అని అరవడం మొదలుపెటేట్డు. కానీ కింద కుదురు అనేది లేకపోవడం వలల్ పరవ్తం 
సముదర్ంలోకి మునిగిపోయింది. దేవతలూ రాక్షలూ అంటే మహామహులే కదా? అయినా విధిని తపిప్ంచగలరా? 

పోతన తెలుగు పదాలోత్ ఎలా ఆడుకునాన్డో గమనించారా? "సవ్ఛఛ్మైన, బుఛఛ్మేటికి, నిఛఛ్గింతుమే", "విసమ్యము, ఘసమ్రుడు, 
విసిమ్తము", “విడు విడు, వడ వడ, బుడ బుడ" ఇలాంటి పర్యోగాలు చేయడంలో పోతన సిదధ్హసుత్డు. ఇలాంటివి చదువుతునన్పుప్డు 
అలవోకగా మన మొహాలమీదకి చిరునవువ్ వచిచ్ తీరుతుంది.  

. సవర  లకష్ యోజనముల డలు  
కడుఁ గఠోరము న కరప్రమును 
నద న మ్ండ న నా రించు 
ఘనతరంబగు ముఖగహ రంబు 
సకల చరాచర జంతురా ల నెలల్ 
ంగి లోఁగొనునటిట్ మేటి కడుపు 
శ ంబు  ఱు శ ంబు ఁబడడ్   [8-202] 

 
తే.  లికి లోనికిఁ జనుదెంచు పుల తుండ 

మంబుజంబులఁ బోలెడు నకిష్ యుగము 
ందరంబుగ ణ్ండు రలతోడి 

కూరిమ్ చెలు ంద నొక మ  కూరమ్ మయెయ్   [8-202.1] 
ఇలా మంధరగిరి మునిగిపోయేసరికి విషుణ్వు కూరామ్వతారం ధరించి దానిన్ పైకెతేత్డు. ఆ శీర్కూరమ్ం కడు కఠోరమైన డిపప్ లక్ష 

యోజనాలు ఉందిట. అది ఎంత పెదద్ తాబేలంటే, ఆకలేసేత్ బర్హామ్ండానిన్ అంతా తినేయగలదు. అంటే ఈ మంధర పరవ్తానిన్ చాలా 
సులభంగా మోసేయగలదు అని చమతాక్రం. 
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క. తరిగాం లోన నొకఁడట 
తరి గడవకుఁ గుదురు నాఁక డఁట చేరుల్; 
దరి గవ ంబును దా నఁట 
హరిహరి! హరిచి లీల హరియే యెఱుఁగున్   [8-205] 

చిలికేవాళల్లో తానొకడు. చిలికే పరవ్తమూ, తార్డూ కూడా తానే. మునిగిపోకుండా ఉండటానికి మోసేదీ తానే. ఆహా (హరి హరి) 
హరి విచితర్లీలలు హరికే కదా తెలుసాత్యి? ఈ విచితర్ం సంగతి ఏమిటంటే, చిలికేవాడు, చిలికించేవాడూ విషుణ్వే. పాల సముదర్మూ, 
అందులోంచి వచేచ్వీ విషుణ్వే (సరాప్ణాం మసిమ్ వాసుకిః, సరసా మసిమ్ సాగరః, ఉఛైఛ్శర్వస మశావ్నాం విదిధ్మామృతోదభ్వం, ఐరావతం 
గజేదార్ణాం నరాణాంచ నరాధిపం - భగవదీగ్త విభూతి యోగం) 

హరి అనే పదానిన్ మళీళ్ పోతన ఎలా వాడేడో చూశారా? ఇటువంటిదే మళీళ్ వామనావతారంలో కనిపిసుత్ంది.  దీనినే 
మంతర్పుషప్ంలో చూడవచుచ్. 

నారాయణం మహాజేఞ్యం విశావ్తామ్నం పరాయణం 
నారాయణ పరోజోయ్తిరాతామ్ నారాయణః పరః 
నారాయణ పరం బర్హమ్ తతత్వ్ం నారాయణః పరః 
నారాయణ పరోధాయ్తా ధాయ్నం నారయణః పరః 
 

ఆ.  గొలల్ రి తుకు గొఱఁతన వచుచ్నె 
గొలల్రీతిఁ బాలకుపప్ చిచ్ 
గొలల్ రి రలు గొలల్యెయ్ ణ్ండు 
చేటు లేని మందు రియుఁ గనిరి.    [8-207] 

ఇకక్డ గొలల్వాళుళ్ అంటే మజిజ్గ చిలికే వాళళ్నే అరధ్ంలో చెపుత్నాన్డు. గొలల్వాళళ్ జీవితం తకుక్వది అనొచాచ్? పాలకుపప్ 
(పాలసముదర్ం) చిలకడానికి దేవతలందరూ గొలల్వాళళ్యేయ్రు. విషుణ్వు కూడా గొలల అయేయ్డు. అందుకే చేటు లేని మందు (అమృతం), సిరి 
(లకిష్) సంపాదించుకునాన్రు కదా? 

గొలల్వాడంటే ఇంకో అరధ్ంలో కృషుణ్డే కదా? అలా చూసేత్ భాగవతం మొదటోల్ చెపిప్న 'శీర్కైవలయ్ పదంబు జేరుటకునై 
చింతించెదన…" పదయ్ంలో చివరి దళం 'మహానందాగనా డింభకున" మళీళ్ ఇకక్డ ధవ్నిసోత్ంది. అందుకే ఆ మొదటి పదాయ్నికి అంత 
పార్ముఖయ్త. అది తెలుగు సాహితాయ్నికీ, మహాభాగవతానికీ మకుటాయమానమైన పదయ్ం అనడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు.  

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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