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45 వ భాగం    
   గంగావతరణం – 1 

 క.  శీర్రాజిత! మునిపూజిత! 
వారిధి గరావ్తిరేక వారణ బాణా!  
సూరితార్ణ! మహోజజ్వ్ల! 
సారయశసాస్ందర్! రామచందర్ నరేందార్! [9.1] 

అంబరీషోపాఖాయ్నం గురించిన వాయ్సంలో ఒకసారి భాగవతంలో నవమ సక్ంధం గురించి చెపుప్కునాన్ం కదా? ఈ గంగావతరణం కూడా ఆ 
సక్ంధంలోనిదే. ఈ సక్ంధం మొదలుపెడుతూ పోతన రాసిన మొదటి పదయ్ం ఇది. ఎనిన్సారుల్ చదివినా అతి సులభమైన పదాలతో రాముడికి రాసిన, 
మరోసారి చదవాలనిపించే పదయ్ం ఇది.  సరదా పర్శన్ – ఈ పదయ్ంలో శీర్రాజిత, సూరితార్ణ అంటే అరధ్ం మనలో ఎంత మంది చెపప్గలం? శీర్రాజిత – శీర్ 
(లకీష్దేవి తో), రాజిత (పర్కాశించేవాడు); సూరితార్ణ - సూరి (పండితులని) తార్ణ (కాపాడేవాడు). పదయ్ంలో దార్కాష్పాకం ఎంత సులభంగా ఉందో, 
దాని అరధ్ం అంత నిఘూఢంగా ఉండడం, పోతన కవితా పటిమకి నిదరశ్నం.  ముందు వాయ్సాలోల్ గంభీరమైన  పోతన వచనం ఎలా ఉందో చూసాం – 
శీర్హరి నృసింహావతారంలో బయటకొచిచ్నపుప్డూ ఆ తరావ్త వామనావతారంలోనూ. ఈ గంగావతరణం లో మరోసారి ఆ కవితాఝరి – అసలు సిసలు 
గంగా పర్వాహంలాగా చూడబోతునాన్ం.  

అసలు ఈ కధలోకి వెళళ్బోయేముందు గంగ భూమిమీదకి దిగడానికి ఎవరు కారకులు అనేది చూసేత్ సగరులు అని తేలుతుంది. ఈ సగరులు 
రాముడి పూరువ్లు. వీళళ్లో మనకి బాగా తెలిసినవాడు తిర్శంకుడు. బొందితో సవ్రాగ్నికి వెళల్డానికి విశావ్మితుర్డి దావ్రా పర్యతిన్ంచి అటు పైకీ ఇటు 
కిందకీ కాకుండా ఆ మహరిష్ సృషిట్ంచిన తిర్శంకు సవ్రగ్ంలో ఉనన్వాడు. ఆయన పుతృడే హరిశచ్ందుర్డు. ఎపుప్డూ అబదధ్ం ఆడని హరిశచ్ందుర్డి కధ మనకి 
తెలిసినదే.  అకక్డనుంచి అలా ఆ వంశం సగరులకి పాకింది. 

 …. సకలబంధవిముకుత్ండై హరిశచ్ందుర్ం డవాఙామ్నస గోచరంబయిన నిజరూపంబుతో వెలుంగుచుండె; అతని కుమారునకు 
లోహితునకు హరితుండు పుటెట్; హరితునకుఁ జంపనామ ధేయుఁడు జనియించె; అతండు దనపేర జంపానగరంబు నిరిమ్ంచె; ఆ చంపునికి 
సుదేవుండు, సుదేవునికి విజయుండు, విజయునకు రురుకుండు, రురుకునకు వృకుండు, వృకునకు బాహుకుండు జనియించిరి; అందు 
బాహుకుండు. [9-201] 
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అలా సాగిన వంశంలో లోహితుడు, హరితుడు, చంపుడు, సుదేవుడు, విజయుడు, రురుకుడు, వృకుడు, బాహుకుడు పుటాట్రు. 
ఇకక్డకొచేచ్సరికేమైందంటే, 
 

సీ.  దండించి పగవారు దనభూమిఁ జేకొనన్;  
నంగనలును దాను నడవి కేఁగి 
యడవిలో ముసలియై యాతఁడు చచిచ్న;  
నాతని భారయ్ దా ననుగమింపఁ 
గదియుచో నా సతరీకి గరభ్ంబు గలుగుట;  
యౌరవ్మునీశవ్రుఁ డాతమ్ నెఱిఁగి 
వారించె; నంత నవవ్నజాకిష్ సవతులు;  
చూలు నిండారినఁ జూడఁ జాల       [9-202] 

 
తే.  కరిథ్ ననన్ంబు గుడుచుచో నందుఁ గలిపి 

విషము పెటిట్రి; పెటిట్న విరిసి పడక 
గరముతోఁ గూడ సగరుండు ఘనుఁడు పుటిట్ 
వరయశసూఫ్రిత్తోఁ జకర్వరిత్ యయెయ్       [9-202.1] 

 
 ఈ బాహుకుడి శతృవులు రాజయ్ం లాకుక్ంటే ఆయన, ఆడవాళల్తో కలిసి అడివికి వెళేళ్డు ఎకక్డా దికుక్లేక. అయితే అకక్డ ఆయన 
చనిపోయేసరికి వాళాళ్విడ సహగమనం చేయబోయింది. అపప్టికి ఔరువ్డనే మునికి ఈవిడ గరభ్వతి అని తెలిసి అలా చేయొదద్ని వారించాడు.  ఆవిడ 
కషాట్లు ఇంకా పోలేదు. సవతులు విషం పెటిట్ చంపేదాద్మని చూసారు. అయితే ఈ విషం పనిచేయక ఆవిడకి సగరుడనే వాడు పుటేట్డు. విషం (గరము, 
గరళము) తో పుటాట్డు కనక సగరుడు అని పేరు. ఈయన గటిట్వాడే. కషట్పడి చకర్వరిత్ అయేయ్డు.   
 

ఈ కధ ఇంతవరకూ చదివితే మనకి తెలిసేది ఏమిటంటే, ఇపుప్డే కాదు ఏ కాలంలోనైనా సరే పర్పంచం ఇలాగే ఉంటుంది. అసూయ, ఈరష్య్లు, 
దేవ్షాలు, కొటుట్కోవడం, యుదాధ్లు, ఒకరు రాజు అవావ్లనుకోవడం, మరొకరు వాణిణ్ చంపుదామనుకోవడం అలా. అయితే కరమ్ సంగతి ఒకసారి చూసేత్ 
తెలిసేదేమిటంటే, ఎవరు ఎకక్డ ఎలా బతికి బటట్కటట్గలరో అకక్డ అలా బతికి తీరుతారు. ఆ బతికిన వాళుళ్ వారి వారి సంసాక్రాల బటిట్ తపసుస్ చేసుకుని 
భగవంతుణిణ్ చేరుకోవడమో లేకపోతే ఒకటి తరావ్త మరో జనమ్ ఎతుత్తూ పునరపి జననం పునరపి మరణం అవడమో చూసూత్ ఉంటాం.  దీనిన్ గర్హించే 
శివానందుల లాంటి మహరుష్లు చెపూత్ ఉంటారు – “ఈ పర్పంచం ఇలాగే ఉంటుంది. అది ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉంది సరిగాగ్. దానిన్ మారచ్డానికి 
పర్యతిన్ంచడం కంటే మనం మారడం మంచిది.” దీనినే గాంధీగారు చెపప్డం పర్కారం, “ఏ మారుప్ నువువ్ పర్పంచంలో చూడాలనుకుంటునాన్వో ఆ 
మారుప్ నీ దగగ్రున్ంచే మొదలవావ్లి.” 
 

శా.  చండసూఫ్రిత్ నతండు తండిర్పగకై సంగార్మరంగంబులం 
జెండెన హైహయబరబ్రాదుల; వధించెం దాళజంఘాదులన;   
ముండీభూతులుగా నిరంబరులుగా మూరుత్ల సబీభతస్లై 
యుండంజేసె, నిజారులన సగరనామోరీవ్విభుం డలుప్ఁడే    [9-203] 
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 ఈ సగరుడు హైహయులనీ, బరబ్రీకులనీ గెలిచి తండిర్ దగిగ్ర నుంచి రాజయ్ం లాకుక్నన్ వాళల్ందరీన్ జయించాడు. అటువంటి వాడు అలుప్డు కాదు 
కదా? ఈ పదయ్ం చివరిపాదంలో “సగరనామోరీవ్విభుం” అనేది రెండరాధ్లతో రాసినటుట్ కనబడుతోంది చూడండి. సగరుడు పుటట్డానికి ఎవరు కారణం? 
అతని తలిల్ సహగమనం చేదాద్మనుకుంటూంటే వదద్ని ఎవరు వారించారు? “ఔరువ్డు” అనే ముని.  సగరుడు రాజు అయాయ్క ఆ మునికి కూడా పర్భువు 
కిందే కదా లెకక్? ఆయన పేరు ఇందులో వచేచ్లాగ “ఔరీవ్ విభుండు” అనాన్డు సగరుణిణ్ పోతన. కానీ దీని విడదీసేత్ సగర+నామ+ఉరీవ్+విభుండు అని 
తేలుతుంది. ఉరివ్ అంటే భూమి. ఉరీవ్ విభుండు – భూమిని పాలించేవాడు - రాజు. భూమి అనేదానికి పోతన మరో పదం రాయలేడా? అదే పోతన 
కవితవ్ంలో ఉనన్ గొపప్దనం.  
 

క.  ఖగరాజరుచులు గల యిల 
పగరాజుల నడఁచి యేలె బాహాశకిత్న 
నగరాజధీరు శూరున 
సగరున హతవిమతనగరుఁ జను వినుతింపన.     [9-204] 

 
 సగరుడు సూరయ్వంశం వాడు కనక పోతన ఏమంటునాన్డో చూడండి. సూరయ్ కిరణాలు చుటూట్రా పరుచుకునన్ భూమి అంతటిలోనూ ఉనన్ 
శతృవులని అణిచేసి జనులు మెచుచ్కునేలాగ రాజయ్ం చేసాడు. ఈ పదయ్ంలో సూరుయ్ణిణ్ ఖగరాజు అనీ, శతుర్వలని పగరాజులనీ, సగరుణిణ్ నగరాజ ధీరుడు 
(మేరు పరవ్తమంత ధీరుడు) అనీ వాడి పోతన నాలుగు పాదాలోల్ పార్స ఎలా కలిపాడో గమనించారా? 
 

సీ.  ఔరువ్ండు చెపప్ంగ నమర వేదాతమ్కు;  
హరి నీశు నమృతు ననంతుఁగూరిచ్ 
వాజిమేధంబులు వసుధేశవ్రుఁడు చేసె;  
నందొకక్ మఖమున హయము విడువ 
నగభేది గొనిపోయి నాగలోకంబునఁ;  
గపిలుని చేరువఁ గటిట్ తొలఁగెఁ;  
నంత గుఱఱ్ముఁ గాన కా రాజు దన పుతర్;  
నివహంబు దిశలకు నెమకఁ బంప       [9-205] 

 
తే.  వారు నిల యేడు దీవుల వరుస వెదకి 

మఖతురంగంబు లేకునన్ మగిడి రాక  
పార్భవంబున దోరద్ండబలము మెఱసి  
గొర్చిచ్ కోరాడి తర్వివ్రి కుతల మెలల్.        [9-205.1] 

 
 సగరుడికి ఇదద్రు భారయ్లు. పెదాద్విడ విదరభ్రాజు కూతురు కేశిని. రెండో ఆవిడ అరిషట్నేమి కూతురు సుమతి.  ఈ రెండో ఆవిడకే అరవైవేల మంది 
కొడుకులు పుటాట్రుట.  సగరుడి చేత ఔరువ్డు అశవ్మేధాలు చేయించాడు. ఎవరి గురించి ఈ యజాఞ్లు చేయడం? “హరి నీశు నమృతు ననంతుఁగూరిచ్.” 
అనంతుడు అంటే అంతం లేని హరి, అమృతుడైన మహా విషుణ్వు గురించి. అందులో ఓ యజాఞ్శవ్ం తపిప్ంచుకుపోయింది.  
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4  భాగవతంలో రసగుళికలు 

 
 దీని సంగతి చూసి రమమ్ని ఈ అరవైవేల మందినీ సగరుడు పంపించాడు. వీళుళ్ ఏడేడు దీవులనీన్ వెదికారు. ఎకక్డా కనిపించకపోయేసరికి 
భూమిని తవువ్కుంటూ పోయారు పాతాళంలో ఉందేమో చూడాడ్నికి. 
 
వ.  ఇటుల్ సుమతి కొడుకులు నేలందర్వివ్ పాతాళంబునం దూరుప్ముటిట్ యునన్ నుతత్రభాగంబునం గపిలముని పొంతనునన్ తురగంబుఁ గని.  
       [9-206] 
 

చ.  ఎఱిఁగితి మదిద్రయయ్ తడవేటికి? గుఱఱ్పుదొంగ చికెక్; నీ 
జఱభుని బటిట్ చంపుఁ; డతిసాధుమునీందుర్ఁడుఁబోలె నేతర్ము 
లెద్ఱవక బాకినోరు మెదలింపక బైసుక పటెట్ నంచు న 
యయ్ఱువది వేవురున నిజకరాయుధముల జళిపించి డాయుచోన.   [9-207] 

 
ఇలా సుమతి కొదుకులు పాతాళంలోకి వెళేళ్సరికి అకక్డ కపిల మహాముని తపసుస్ చేసుకునే చోట గురర్ం కటేట్సి ఉండడం కనిపించింది. ఎనోన్ 

ఏళుళ్ అనిన్ చోటాల్ చూసి, కషట్పడితే కనిపించిన విజయం కదా ఇది? అందువలల్ మంచి హుషారుగా అనుకుంటునాన్రు, “ఇదిగో గురర్ం దొంగ దొరికేడురా, 
ఇంక ఆలశయ్ం దేనికి, పటుట్కుని ఈయనిన్ చంపేసి గురార్నిన్ తీసుకెళిళ్పోదాం.” ఇలా అనుకుని ఆయనమీద రకరకాల ఆయుధాలతో మీద పడబోయేరు. 
 

చ.  కపిలుఁడు నేతర్ముల దెఱవఁగాఁ దమ మేనుల మంట పుటిట్ తా 
రపగతధైరుయ్లై పడి యఘాళికతంబున మూఢచితుత్లై 
నృపసుతు లందఱున ధరణి నీఱయి రా క్షణమంద; సాధులం 
దపసులఁ గాసిఁ బెటెట్డి మదసుఫ్రితాతుమ్లు నిలవ్నేరుత్రే? .    [9-208] 

 

ఇలా తనమీదకి వచేచ్ వాళళ్ని కపిలుడు కళుళ్ తెరిచి చూసాడు. అరవై వేల మందీ వాళల్ శరీరాలలోంచి మంటలు పుటిట్ అకక్డికకక్డే 
భసమ్మైపోయారు (ధరణి నీఱయిరి) వెంఠనే ఆ క్షణంలోనే. లేకపోతే సాధువులైన వారిన్ మదగరవ్ంతో బాధించేవాళుళ్ బతగగ్లరా?  
 

 అదేమిటి, కపిలుడంతటి సౌజనయ్మూరిత్కి అరవైవేల మందిని ఒకేసారి ఒకక్ క్షణంలో బూడిద చేసే అంత కోపం ఎలా వసుత్ంది? 
కపిలుడు అంటే సాంఖయ్యోగానిన్ ఆపోసన పటిట్న మునీ, సాకాష్తూత్ మహా విషుణ్వు అవతారం అని చెపాత్రు కదా? ఇంతటి కోపం ఉనన్ మనిషి మహరిష్ ఎలా 
అవుతాడు? దీనికి సమాధానం ముందు వాయ్సంలో దొరుకుతుంది మనకి.     పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/   

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
COMMENTS 

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

