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 కిర్తం వాయ్సంలో వేనుడి గురించి చూసాం. ఆయన అహంకారం ఎకుక్వై నోటికొచిచ్నటూట్ మాటాల్డే సరికి 
సింహాసనం మీదనుంచి దించారు. రాజు పోయాడు కనక అరాజకం జరిగితీరుతుంది. వీడి దరిదర్ం వదిలింది, ముందు 
జరిగేది జరుగుతుంది అని రాజుని దింపినవారు వాళల్ తోవన వెళాళ్రు.  

 
సీ.  మునివరేణుయ్లు భకిత్ దనర సరసవ్తీ 

సలిలంబులను గృతసాన్ను లగుచు 
మునుకొని తతీత్రమున నగిన్హోతర్ముల- 
విలసిలల్ నియతిఁ గావించి యచటఁ 
దవిలి సతుప్రుషకథా వినోదంబులు- 
సలుపుచు నుండంగ సకలలోక 
భయదంబు లగు మహోతాప్తముల దోఁచిన- 
మసలి “లోకంబు లమంగళములు      [4-431] 
 

తే.  వొరయ కుండెడుఁ గా కని బుదిధ్లోనఁ 
దలఁచుచుండఁగఁ బెలుచ నుదగర్ మగుచు 
సరవ్ దిశలను బాంసువరష్ంబు గురిసెఁ;  
దసక్రులు సరవ్జనుల వితత్ములు గొనిరి.      [4-431.1] 
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 వాళుళ్ అలా వెళిళ్ సాన్నాలు కానిచేచ్లోపులే ఉతాప్తాలు కనిపించాయి. లోకంలో అమంగళం జరగకుండుగాక 
అనుకుంటూ ఉండగానే అనిన్ దిశలోల్ంచి ధూళి (పాంసు) వరష్ం కురవడం మొదలైంది. అంతలోనే దొంగలు దోచుకొవడం 
మొదలుపెటాట్రు జనాలని.  
 
వ. ఇటిట్ లోకోపదర్వం బెఱింగి జననాథుం డుపరతుం డగుటం జేసి జనపదంబు లరాజకంబులై యనోయ్నయ్హింసల 
నొందుచుం దసక్రబాధితంబు లగుచు నుండుట యెఱింగియుఁ దనిన్వారణంబునకు సమరుథ్ లయుయ్ను జోరాది బాధలం 
గనుంగొనుచు మునులు వారింపక యుండిరి; మఱియు సమదరశ్నుండు శాంతుండు మననశీలుండు నగు బార్హమ్ణుండు 
దీనుల నుపేకిష్ంచిన నతని తపంబు భినన్భాండగతం బయిన కీష్రంబు చందంబున క్షయించుం; గావున నంగ వసుధాధీశ 
వంశోదభ్వులు హరిపదాశర్యు లగుటం జేసియు నమోఘ సతత్వ్నిషుఠ్లగుటం జేసియు వీరల వంశంబు విచిఛ్తిత్ నొందింప 
ననరహ్ంబు; గాన సాథ్పనీయం బగు నని నిశచ్యించి మృతుండైన వేనుని కళేబరంబు డగగ్ఱ వచిచ్ తదూరు మథనంబు 
గావింప; నందు.        [4-432] 
 
 రాజు పోయాడు కదా, అందువలల్ రాజయ్ంలో ఎవరిషట్ం వారిది. కానీ అరాజకం ఎకుక్వయేయ్ కొదీద్ “అంగరాజయ్ంలో 
రాజులందరూ భగవంతుడైన హరి భకుత్లు, సతవ్నిషుట్లూ కదా, వీళల్ వంశం ఇలా నాశనం అవడం మంచిది కాదు. ఏదో 
ఒకటి చేసి వీళల్ వంశానిన్ నిలబెటాట్లి” అని నిశచ్యించుకునాన్రు. వేనుడి శరీరం రాజమాత దాచింది కదా పాడవకుండా? 
అందువలల్ ఆ శరీరం బయటకి తీసి తొడలమీద (ఊరు మధనంబు) మరిధ్ంచారుట.  
 

సీ.  ఘన కాక కృషణ్ సంకాశ వరుణ్ండును- 
హర్సావ్వయవుఁడు మహాహనుండు  
హర్సవ్బాహుండును హర్సవ్పాదుండును- 
నిమన్ నాసాగుర్ండు నెఱయ రకత్ 
నయనుండుఁ దామర్వరణ్శమ్శుర్కేశుండు- 
నతి దీన వదనుండు నైన యటిట్ 
యొకక్ నిషాదకుం డుదయించి యేమి చే- 
యుదు నని పలుకుచునునన్ఁ జూచి      [4-433] 
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తే.  వరమునులు నిషీద యనుచుఁ బలుకుటయును 
దాన వాఁడు నిషాదాభిదానుఁ డయెయ్;  
నతని వంశుయ్లు గిరికాననాళి వేను 
కలమ్షముఁ దెలుప్చుండిరి కడఁక మఱియు.      [4-433.1] 
 

ఒక కాకిలాగా నలల్గా ఉనన్ బోయవాడు పుటాట్డు ఉనాన్డు. ఆయన మరుగుజుజ్. వసూత్నే దీనమైన ముఖంతో “నేను 
చేయవలసిన పని ఏమిటి?” అని అడిగాడు. అపుప్డు ఈ  మునులు “నిషీద (కూరుచ్ండు)” అనాన్రు. అందుచేత ఆయన 
పేరు నిషాదుడు అయింది. అతని కులంలో పుటిట్నవాళళ్ంతా నిషాదులై పరవ్తాలలో అడవులలో సంచరిసూత్ వేనుని 
దుషీక్రిత్ని వెలల్డిసుత్నాన్రు. అంటే పుటిట్నవాడు రాజాయ్నికి పనికిరాకుండా పోయాడు.  

క.  కని వార నపతుయ్ం డగు 
మనుజేందుర్ని బాహులంత మథియించిన నం 
దనఘం బగు నొక మిథునము 
జనియించెను సకల జనులు సమమ్ద మందన.    [4-434] 
 

మరోసారి ఈ మునులు వేనుడి హసాత్లను మథించేసరికి ఆ చేతులనుండి ఒక సతరీ, పురుషుల జంట జనిమ్ంచింది. 
అది చూచి సమసత్ పర్జలూ సంతోషించారు. పెదద్ పెదద్ చెవులూ, మంచి యశసూస్ ఉనన్ ఆ పురుషుడుకి పృధువు అనీ ఆ 
పుటిట్నావిడకి అరిచ్ అనీ పేరు పెటాట్రు. వీళుళ్ లోక రక్షణారధ్ంగా నారాయణాంశంతో పుటాట్రని అనుకునాన్రు.  

కవి. అరయఁగ వైనుయ్ని దకిష్ణహసత్ము నందు రమారమణీసుమనో 
హరులలితాయుధచిహన్ము లంఘుర్ల యందు సమగర్హలాంకుశభా  
సవ్ర కులిశధవ్జ చాప సరోరుహ శంఖ విరాజిత రేఖలు వి 
సుఫ్రగతి నొపప్ఁ బితామహముఖుయ్లు చూచి సవిసమ్యులైరి తగన.   [4-438] 

 
 ఇలా పుటిట్న పృధువు చేతిలో శంఖ, చకర్ ఆయుధాల చిహాన్లు, పాదాలలో హలం అంకుశం లాంటి రేఖలూ 
ఉండడం చూసి నిశేచ్షుట్లయాయ్రు. అసలే వేనుడి శరీరంలోంచి పుటాట్డు కదా, మరీ ఇంత తకుక్వ వయ్వధిలో అలా 
పురాణపురుషుడు పుడతాడని ఊహించడం కషట్ం.  కృషుణ్డికి, బుదుధ్డికీ కూడా ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండేవిట. వీటినే 
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ముపైఫ్ రెండు మహాపురుష లక్షణాలనీ (అజాను బాహువులు వగైరా), ఎనభైకి పైబడి ఉనన్ అనువయ్ంజనాలనీ అనడం 
రామాయణం, భాగవతంలో చూడవచుచ్.   
 

పై పదయ్ం ఏ వృతత్మో గమనించారా? ‘కవిరాజ విరాజితం.’ పోతన ఇటువంటివి మొతత్ం భాగవతంలో పది కనాన్ 
తకుక్వలో రాసాడు అంటారు. వీలుండి, కుతూహలం ఉనన్వారు ఈ వృతత్ం ఛందసుస్ గురించి వికీపీడియాలో 
చూడవచుచ్. పుటిట్నవాడు ఇటువంటి మహాపురుష లక్షణాలతో పుటాట్డు కనక పోతన ఈ వృతత్ం సందరాభ్నికి సరిపోయేలా 
ఎంచుకునాన్డనిపిసుత్ంది మనకి.  
 
వ. ఇతండు నారాయణాంశ సంభూతుండు నితని యంగన రమాంశ సంభూతయుం గానోపుదు; రని తలంచి 
యయయ్వసరంబున బర్హమ్వాదు లగు బార్హమ్ణోతత్ము లతనికి విధుయ్కత్పర్కారంబున రాజాయ్భిషేకంబు గావించిరి; 
తదనంతరంబ.           [4-439] 
 
 ఈ పృధు చకర్వరిత్ చిహాన్లు చూసి ఈయన నారాయణాంశ సంభూతుడు, ఈ అరిచ్ అనే ఆవిడ లకీష్దేవి 
అవతారం కావచుచ్ అనుకుని ఈయనకి రాజాయ్భిషేకం చేసారు. వామనావతారంలో చూసాం ముందొకసారి. వామనుడు 
పుటట్గానే ఎవరెవరు. ఏయే దేవతలు వచిచ్ ఆయనకి ఏమేమి ఇచాచ్రో.  అదే జరుగుతోంది ఇకక్డ కూడా.  
 

సీ. రాజరాజా పృథురాజుకు హేమమ 
యంబైన వీరవరాసనంబు 
జలపతి జలకణ సార్వకం బగు పూరణ్ 
చందర్ సనిన్భ సితచఛ్తర్ము మఱి 
పవమానుఁ డమలశోభన మగు వాలవయ్ 
జన సమంచిత సితచామరములు 
ధరుమ్ండు నిరమ్లోదయ్తీక్రిత్మయ మగు- 
మహనీయ నవ పుషప్ మాలికయును     [4—442] 
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తే.  జంభవైరి కిరీటంబు శమనుఁ డఖిల 
జన నియామక దండంబు జలజభవుఁడు 
నిగమమయ కవచంబు వాణీలలామ  
సవ్చఛ్ మగు నవయ్హార మొసఁగిరి మఱియు.      [4--442-1] 

 
 కుబేరుడు బంగారు సింహాసం, వరుణుడు నీళళ్తో అసార్వకంబు (చెమరచ్నిది/తడవనిది) అయిన గొడుగు, అలా 
తలొకటి ఇసేత్ ఇందుర్డు కిరీటం, యముడు ఒక దండం (నియామకం చేసేది), బర్హమ్దేవుడు ఒక కవచం,  సరసవ్తి ఒక 
ముతాయ్లహారం ఇచాచ్రు. ఈ పదయ్ంలో కుబేరుడు, ఇందుర్డు, యముడు, బర్హమ్దేవుడు అనేవి ఎకక్డునాన్యో చెపప్ండి 
చూదాద్ం? రాజరాజా – వైభవములకు అధిపతి -కుబేరుడు. జంభవైరి – జంభాసురుడనే రాక్షసుణిణ్ చంపినవాడు, 
ఇందుర్డు. శమనుడు – శమన – చీకటిలోకలకి అధిపతి – యముడు. జలజభవుడు – పదమ్ంలో పుటిట్నవాడు – 
ఇంకెవరు బర్హమ్.   
 
 అయితే పుటిట్నవాడు పూరాణ్వతారం కాదు. విషుణ్వు అంశతో పుటాట్డు. అందువలల్ ఇంకా మిగతా దేవతలు ఏమి 
ఇచాచ్రో చెపుత్నాన్డిపుప్డు – విషుణ్వుతో సహా.  

 
సీ. దామోదరుండు సుదరశ్న చకర్ంబు 

నవాయ్హతైశవ్రయ్ మబజ్పాణి 
చందార్రధ్ధరుఁ డరథ్చందర్ రేఖాంకిత- 
కమనీయ కోశసంకలిత ఖడగ్ 
మంబిక శతచందర్ మను ఫలకముఁ జందుర్- 
డుయమృతమయ శేవ్తహయచయంబుఁ  
దవ్షట్ రూపాశర్ యోదాతత్ రథంబును- 
భానుండు ఘృణిమయ బాణములును     [4-443] 
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తే. శిఖియు నజగోవిషాణ సంచిత మహాజ 
గవ మనందగు చాపంబు నవనిదేవి 
యోగమయమైన పాదుకాయుగము గగన 
చరులు గీతంబు లిచిచ్రి సంతసమున.  [4-443-1] 

 మహావిషుణ్వు (దామోదరుడు; దామము – పదమ్ము; ఉదరంలో ఉనన్వాడు) సుదరశ్న చకర్ం, శివుడు (చందార్రధ్ 
ధరుడు – అరధ్ చందుర్ణిణ్ తలలో ధరించినవాడు) ఖడగ్ం, సూరుయ్డు (భానుండు) బాణాలని చందుర్డు తెలల్ని గురార్లని ఇసేత్ 
తవ్షట్ – విశవ్కరమ్ ఒక రధానిన్ ఇచాచ్రు.  

వ.  వెండియుం; బర్తిదివసంబు నాకాశంబు పుషప్ంబులు గురియింప మహరుష్లు సతయ్ంబులైన యాశీరవ్చనంబులు 
సలుప సముదుర్ండు శంఖంబును, నదంబులు పరవ్తంబులు నదులును రథమారగ్ంబు నొసంగెఁ; దదనంతరంబ సూత 
మాగధ వంది జనంబులు దనున్ నుతియించినం బర్తాపశాలి యగు నవైవ్నుయ్ండు మందసిమ్త సుందర వదనారవిందుండై 
చతుర వచనుం డగుచు మేఘగంభీర భాషణంబుల వారల కిటల్నియె.   [4-444] 

చినన్ సందేహం. వేనుడివంటి దురామ్రుగ్డి శరీరంలోంచి మహావిషుణ్వు అవతారం రావడం ఏమిటి? సమాధానం 
కోసం పోతన భాగవతం మొదలుపెడుతూ చెపిప్న పదయ్ం ఓ సారి చూదాద్ం. భగవంతుడు ఎటువంటివాడు?  “….. లోక 
రకైషకారంభకు, భకత్పాలన కళాసంరంభకున, దానవోదేర్క సథ్ంభకు…” అనాన్డు కదా. వేనుడు ఎటువంటి దురామ్రుగ్డైనా 
భగవంతుడి మొదటి లక్షయ్ం ఏమిటంటే లోకాలని రకిష్ంచడం. మొతత్ం లోకం అంతా అరాజకం అవకూడదనే అలా 
భగవదంశతో పృధు చకర్వరిత్ పుటాట్డని చెపుప్కోవచుచ్.  మళీళ్ కధలోకి వసేత్, వేనుడి వలల్ రాజయ్ం పాడైంది. దొంగలు 
దోచేసుత్నాన్రు. కొతత్గా వచిచ్న రాజు అనీన్ ఒకక్రోజులో సరిదిద్దద్లేడు కదా. ముందు వరాష్లు కురవాలి, పంటలు పండాలి, 
అలా ఒకొక్కక్టీ కషాట్లు తీరితే గానీ ఏమీ పూరత్వదు. ఇలా పుటిట్న పృధు చకర్వరిత్కి అనీన్ అమరాక రాజయ్ం గురించి 
ఆలోచిసూత్ ఏం చేసాత్డో వచేచ్ వాయ్సం నుంచీ చూదాద్ం. 

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