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కృషుణ్డు చేసిన పనులింకా ఉనాన్యి కనక మరినిన్ చెపుత్నాన్డిపుడు. ఈ కధలోల్ మాయ, అహంకారం అనేవి 
ఎటువంటివారినైనా ఎలా లొంగదీసుకుంటాయో అనేది సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది, గమనించండి.  

క. దివిజేందర్పీర్తిగ వ 
లల్వజను లేఁటేఁటఁ జేయు లాలిత సవనో 
తస్వము హరి మానిపిన గో 
పవరులు గావింపకునన్ బలరిపుఁ డలుకన [2-183] 

 ఏటేటా గోపాలురు (వలల్వ జనులు) దేవేందుర్డికి (దివిజేందుర్డు, బలరిపుడు = రాక్షసులకి శతుర్వు) చేసే 
ఉతస్వం మానిపించాడు కృషుణ్డు. దాంతో ఇందుర్డికి కోపం వచిచ్ంది. అదేమిటి, కృషుణ్డు పుటేట్ ముందే భూదేవితో పాటు 
ఇందుర్డూ బర్హామ్ కూడా వెళిళ్ ‘మీరు మరో జనమ్ ఎతిత్ ఇలా అందరీన్ కాపాడాలి’ అంటే భగవంతుడు సరే అని కృషుణ్డిగా 
పుటాట్డు కదా? అటువంటి బర్హామ్, ఇందుర్డు కూడా కోపం తెచుచ్కోవడం ఏవిటి? అదే మాయ అంటే. భగవంతుడు 
పుటాట్డు సరే, కానీ ఎకక్డ పుటాట్డు, ఏం చేసుత్నాన్డనేది ఆయనకి తపప్ ఎవరికీ తెలియదు. తెలిస్నా గురిత్ంచలేం. ఇలా 
గురిత్ంచక పోవడానికేమిటి కారణం? అహంకారం. నేను ఇందుర్ణిణ్, నేను చందుర్ణిణ్, నేను ఇదీ, నేను ఇంతా అంతా అనే 
విషయం. ఇంతా చేసి ఏమిటి అహంకారానికాక్రణం? “నేను” అనేది మాతర్మే.  ఈ మాయకి ఎవరూ అతీతులు కాదు.  
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తే. మంద గొందల మంద నమందవృషిట్ఁ  
గర్ందుకొనుఁ డంచు నిందుర్ండు మందలింపఁ 
జండపవన సముదూధ్త చటుల విలయ  
సమయ సంవరత్ కాభీల జలధరములు     [2-184] 

 
 గోవుల మందలనీన్ భయపడేటూట్ ఎడతెరిపి లేకుండా వాన కురిసేటటుట్ (అమంద వృషిట్) చేయండి అనేసరికి 
విలయకాలంలో వచిచ్నటూట్ మేఘాలనీన్ (జలధరములు – జలానికి ఆధారమైనవి) బయలేద్రాయి.  
 

శా. సపత్సక్ంధ శిఖా కలాప రుచిమతౌస్దామనీవలిల్కా 
దీపోత్దగర్ముహుసత్మః పిహితధాతీర్ భాగనీరంధర్మై 
సపాత్శవ్సుఫ్ర దిందు మండల నభసస్ంఛాదితాశాంతర 
వాయ్పాత్ంభోద నిరరగ్ళసుఫ్ట శిలావాః పూరధారాళమై     [2-185] 

 
 ఈ మేఘాలవలల్ కురిసే వాన ఎలా ఉందంటే – ఏడు నాలికల (సపత్ సక్ంధ) తో వచేచ్ అగిన్ (శిఖ) సమూహంతో 
(కలాప) మెరుపుల (సౌదామిని) తీగలతో (వలిల్కా); ఈ మెరుపు తీగలు ఎకక్డినుంచి అంటే, భూమి కపిప్వేసిన ఉగర్మైన 
చీకటి (సత్మ; తమసుస్ అంటే చీకటి కదా) వంటి మేఘాలవలల్; ఈ మేఘాలు సూరయ్ (సపాత్శవ్సుఫ్ర – ఏడు గురార్లతో 
వెలుగొందేది) చందర్ (ఇందు) మండలాలని కపిప్వేసాయి. ఇలా వాయ్పించిన మేఘాలలోంచి రాళల్తో (శిలావా) వాన 
కురవడం పార్రంభమైంది. ఎపుప్డైనా భీకర రసంతో పదయ్ం రాయాలంటే పోతన ఎంచుకునేది శారూద్లం. ఒకసారి వెనకిక్ 
వెళిళ్ పర్యతన్ం చేయండి. నాలుక తడబడకుండా తపుప్ రాకుండా పదయ్ం ఓ సారి చదవగలమా?  
 
వ. కురియు వానజలుల్ పెలుల్న రిమమ్లుగొని సొమమ్లు వోయి గోకులం బాకులంబయి "కృషణ్! కృషణ్! రకిష్ంపు" మని 
యారిత్ంబొంది కుయియ్డ నయయ్ఖండ కరుణారస సముదుర్ండును భకత్జన సురదుర్ముండును నైన పుండరీకాకుష్ండు.  
        [2-186] 
 

శా. సపాత్బద్ంబుల బాలుఁడై నిజభుజాసత్ంభంబునన లీలమై 
సపాత్హంబులు శైలరాజము లసచఛ్తత్ర్ంబుగాఁ దాలిచ్, సం 
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గుపత్పార్ణులఁ జేసె మాధవుఁడు గోగోపాలకవార్తమున 
సపాత్ంభోధి పరీతభూధరున కాశచ్రయ్ంబె చింతింపఁగన.     [2-187] 

 
 ఇటువంటి వాన కురుసుత్నన్పుప్డు ఎవరు రకిష్ంచగలిగేది? కరుణారస సముదుర్డు, భకుత్లకి కలప్ వృక్షం 
అయినటువంటివాడు (సుర దుర్ముడు దేవుళళ్ చెటుట్, కలప్వృక్షం) - గోపాల సింహంబు అని చెపుప్కునాన్ం కనక ఆ 
శారూద్లంలో పలికించిన దారుణమైన వానలోంచి గోపాలురనందరీన్ రకిష్ంచడానిన్ కిందటి శారూద్లానిన్ మించిన మరో 
శారూద్లంలో చెపుత్నాన్డు పోతన.  
  
 ఏడేళల్ బాలుడైన కృషుణ్డు (సపాత్బద్ంబుల బాలుఁడై) తన భుజాల మీద ఏడు రాతుర్లు (సపాత్హంబులు) ఆ గోవరధ్న 
గిరిని (శైలరాజము) గొడుగులాగా (ఛతత్ర్ంబుగా దాలిచ్) ఎతిత్ పటుట్కుని చుటూట్ నీటి సముదర్మైన చోట గోపాలగణాలని, 
గోవులని కాపాడాడు. అయినా సపత్ సముదార్లతో ఉనన్ ఈ భూమి అంతటినీ ధరించేవాడికి అదేం పెదద్ ఆశచ్రయ్మైన పనేం 
కాదు కదా? ఈ పదయ్ంలో గోవులనే పదం ఉందా? మరో సారి చదివి చూడండి. గోగోపాలక వార్తమున అంటే గో – 
గోవులనీ, గోపాల వార్తమున – గోపాల సంఘాలనీ.  
 

మ. హరివేణూదగ్త మంజులసవ్రనినాదాహూతలై గోప సుం 
దరు లేతేర ధనాధిపానుచరగంధరువ్ండు గొంపోవఁ ద 
తత్రుణుల గుయియ్డ శంఖచూడుని భుజాదరప్ంబు మాయించి తాఁ 
బరిరకిష్ంచిన యటిట్ కృషుణ్ని నుతింపన శకయ్మే యేరికిన?    [2-189] 

 
 వేణువు ఊదుతునన్పుప్డు వచిచ్న గోపికలని కుబేరుడి (ధనాధిప) అనుచరుడైన గంధరువ్డు (శంఖచూడుడు) 
ఎతుత్కుపోయాడు. వాళల్ మొర విని శంఖచూడుడి భుజాదరప్ం అణిచిన (మాయించి – ఓడించి) కృషుణ్ణిణ్ కొనియాడం 
ఎవరి తరం?  
 

చ. నరక మురపర్లంబ యవనదివ్ప ముషిట్కమలల్ కంసశం 
బర శిశుపాల పంచజన పౌండర్క పలవ్ల దంతవకత్ర్ వా 
నర ఖర సాలవ్ వతస్ బక నాగ విదూరథ రుకిమ్ కేశి ద 
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రుద్ర వృష ధేనుక పర్ముఖ దుషట్ నిశాటులఁ దుర్ంచె వేర్లిమ్డిన.    [2-190] 
 
 ఈ పదయ్ంలో కృషణ్ బలరాములు కడతేరిచ్న అసురలనందరీన్ చూపిసుత్నాన్డు కవి. నరకాసుర, మురాసుర, 
పర్లంబ, కాలయవన, చాణూర ముషిట్క, కంస, శంబర,  శిశుపాల, పంచజన (వీణిణ్ చంపాక కడుపులోంచి తీసిన 
శంఖమే పాంచజనయ్ం), పౌండర్క వాసుదేవుడు, పలవ్ల (ఇలవ్లుడనే వాడి కొడుకు), దంతవకత్ర్, బలరాముణిణ్ చికాకు 
పరిచిన ఓ వానరుడు (ఈయన నరకాసురుడి సేన్హితుడు), ఖర (ధేనుకాసుర, గారధ్భం) సాలవ్, వతస్ (మందలో చేరిన 
మాయా గోవు), బకాసుర, నాగ (అఘాసుర) రుకిమ్, కేశి (గురర్ం రూపంలో), దురుద్ర, వృషభాసురుడు, ధేనుకాసురుడు 
వంటివారిని – నిశాటులని – చీకటిలో ఉండేవారిని అంటే రాక్షసతవ్ం కలిగినవారిని చిటికెలో సంహరించాడు. వీటి 
అరధ్ం ఏమిటంటే భగవంతుణిణ్ చూడగానే ఆ రాక్షసతవ్ం పోతుంది. అందుకే పూతన దగిగ్రున్ంచి చివరివరకూ ఒకొక్కక్రూ 
తమ రాక్షసతవ్ం పోగొటుట్కుని భగవంతుణిణ్ చేరుకుంటారని చెపేప్దే భాగవతం.   
 

మ. బలభీమారుజ్న ముఖయ్ చాపధర రూపవాయ్జతం గూర్రులన 
ఖలులన దుషట్ధరాతలేశవ్రుల సంగార్మైక పారీణ దో 
రబ్లకేళిం దునుమాడి సరవ్ధరణీభారంబు మాయించి సా 
ధుల రకిష్ంచిన యటిట్ కృషుణ్ని ననంతుం గొలుత్ నెలల్పుప్డున.    [2-192] 

 
 బలరామ, భీమారుజ్నల వంటి విలుకాండర్తో కూడి కూర్రులని, నీచులైనవారిని (ఖలులన), చెడడ్ రాజులని (దుషట్; 
ధరాతలేశవ్రులన) మహా సంగార్మంలో భుజబలంతో (దోరబ్ల కేళిం) తునుమాడి మొతత్ం భూమండలంలో భారం 
అంతా తొలగించాడు; సాధులైన వారిని (మంచివారిని) రకిష్ంచిన అనంతుడైన కృషుణ్ణిణ్ నేనెపుప్డు సేవిసాత్ను సుమా అని 
బర్హమ్ చెపుత్నాన్డు నారదుడితో.  

 
 ఈ పదాయ్లనీన్ చదివితే ఇదేమిటి ఇవనీన్ ఒక వరసలో లేవు, కృషాణ్వతారం గురించి ఇదేం కధ చెపప్డం 
అనిపించిందా? దీనికి సమాధానం సులభంగా చెపొప్చుచ్.  మనం ఏదో అదుభ్తమైన సంగతి చూడాడ్నికి వెళాళ్ం 
అనుకోండి. వెనకిక్ వచాచ్క మనం చూసినది వివరించి చెపప్మనాన్రు ఎవరో. గురుత్నన్ంతవరకూ చెపప్డంలో కొనిన్ 
మరిచ్పోవచుచ్; కొనిన్ చెపప్డం చేతకాకపోవచుచ్. అందుకే కొనిన్ విషయాలు చెపిప్ మిగతా చోట – ఇటువంటి పనులు 
చేసిన భగవంతుడి పనులనీన్ పూరిత్గా ఎవరూ చెపప్లేరు సుమా అంటునాన్డనన్మాట.  
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వ.  అటిట్ లోకోతక్ృషుట్ండైన కృషుణ్ని యవతారమహాతయ్ం బెఱింగించితి నింక వాయ్సావతారంబు వినుము. [2-193] 
 

చ. పర్తియుగమందు సంకుచితభావులు నలప్తరాయువుల సుదు 
రగ్తికులునైన మరుత్య్ల కగమయ్ములున సవ్కృతంబులున సుశా 
శవ్తములునైన వేదతరుశాఖలు దా విభజించినటిట్ స 
నున్తుఁడు పరాశరపిర్యతనూజుఁడు నా హరి పుటెట్ నరిమ్లిన.    [2-194] 

 
 పర్తీ యుగంలోనూ సంకుచిత సవ్భావులూ దురగ్తి చెందేవాళుళ్ ఉంటారు. వీరికి భగవంతుడు సవ్యంగా 
నిరిమ్ంచినటిట్వీ (సవ్కృతంబులన), శాశవ్తం అయినటిట్వీ అయిన వేదాలు అరధ్ం కావు. అందుకే భగవంతుడు పరాశరుని 
పుతుర్డైన వాయ్సుడిగా పుటిట్ వేదాలని శాఖలుగా విభజించాడు. ఓ వింత విషయం గమనించారా? భాగవతం రాసేది 
వాయ్సుడే. అంటే వేదాలు మనకి ఇచిచ్నదీ, అది అరధ్ంకావడానికి వాటిని విభజించినదీ భగవంతుడే. అందుకే పర్తీచోటా 
పరీకిష్తుత్కి కధ చెపేప్టపుడు శుకమహరిష్ చెపూత్నే ఉంటాడు – హరి మయము విశవ్మంతయు – అంటూ.  
 
వ. మఱియు బుదాధ్వతారంబు వినుము.       [2-195] 
 

మ. అతిలోలాతుమ్లు సూనృతేతరులు భేదాచార సంశీలురు 
దధ్త పాషాండమ తౌపధరుమ్య్లు జగతస్ంహారు లైనటిట్ యా 
దితి సంజాతు లధరమ్వాసనల వరిత్ంపం దదాచార సం 
హతి మాయించి హరించె దానవులఁ బదామ్కుష్ండు బుదాధ్కృతిన.   [2-196] 

 
 ఈ పదయ్ం బుదాధ్వతారం గురించి. చపల సవ్భావులు (లోలాతుమ్లు), అబదాధ్లు ఆడేవారు, భేధాచార 
పరాయణులు, జనాలని ఏడిపించుకు తినే రాక్షస జాతులందరిన్ (దితి సంజాతులు) ధరమ్మారగ్ంలోకి తీసుకురావడానికి 
భగవంతుడు (పదామ్కుష్డు, పదమ్ముల వంటి కళుళ్నన్వాడు) బుదుధ్డిలాగా జనిమ్ంచాడు.  
 
వ. మఱియుం గలక్య్వతారంబు వినుము.       [2-197] 
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మ. వనజాక్షసత్వశూనుయ్లై మఱి వషటాస్వ్హాసవ్ధావాకయ్ శో 

భనరాహితుయ్లు, సూనృతేతరులునుం, బాషండులునైన్న వి 
పర్నికాయంబును శూదర్భూపులుఁ గలింబాటిలిల్నం గలిక్యై 
జననంబంది యధరమ్మునన్డఁచు సంసాథ్పించు ధరమ్ం బిలన.    [2-198] 
 

 ఈ పదయ్ం రాబోయే కలిక్ అవతారం గురించి. భగవంతుణిణ్ సుత్తించడానికి ఇషట్పడని జనం (వనజాక్ష – సత్వ – 
శూనుయ్లు) మంతార్లతో శుభం పలకడం ఇషట్ం లేనివారు, ఇటువంటి జనం పెచుచ్పెరిగే కొదీద్ అధరమ్ం పెరిగినపుప్డు 
కలిక్ లాగా అవతరించి ధరమ్ం సాథ్పించడానికి భగవంతుడు అవతరిసాత్డు.  దీనిన్ గురించి కొంచెం ఆలోచిసేత్ నిజం 
తెలుసుత్ంది. ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తులోల్నే పకక్వాడికి మంచి జరిగితే సంతోషించలేకుండా ఉనాన్ం. పర్తీ విషయానికీ ఇది 
ఎందుకు, అదెలాగ, అసలు మంతార్లు ఎందుకు ఉఛఛ్రించాలి. పర్పంచం ఎలా పోతే నాకేం, బా చినిన్బొజజ్కి శీర్రామరక్ష 
అనేదే పర్తీ ఒకక్రూ చూసుకునేది. ‘భవంతుడే లేడు’ అని ఒకరంటే, ‘ఏదో ధరమ్ం అంటూ వాగుతారు కానీ మోసాలు 
చేసేవాళుళ్ బాగానే ఉనాన్రు అంతా ఉతుత్ది ఏ మోసం చేసినా ఏమీ అవదు’ అనే జనం అందరీన్ ఎగదోసూత్నే ఉనాన్రు. ఇదే 
రీతిలో కొనసాగి మొతాత్నికి మనం ఉనన్ భూమినే నాశనం చేసుకునే రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు అని తెలుసూత్నే ఉంది 
కదా? అదే ఈ పదయ్ం చెపేప్ కలిక్ అవతారం రాబోయే రోజు.  
  
     పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
COMMENTS 

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

