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కిర్తం నెల వాయ్సంలో పృధు చకర్వరిత్ భూదేవి వెంటపడి బాణం సంధించడం వరకూ చూసాం. అదెందుకంటే 
పంటలు పండడంలేదు, జనం నానా అగచాటూల్ పడుతునాన్రు కనక భూదేవిని శికిష్ంచడానికిట. ఈ ఎకుక్పెటిట్న బాణానికి 
భయపడి భూదేవి పరుగెటట్డం మొదలుపెటిట్ంది కానీ చివరకి పటుట్కునాన్డు. అపుప్డేమనాన్డంటే  ‘యజఞ్యాగాలలో 
పాలొగ్ంటూ వాటి హవిరాభ్వాలని సీవ్కరిసుత్నాన్వు, ఇపుప్డు గోరూపంలో ఉండి భూమిమీద పుటేట్ గడిడ్ని సైతం మేసేది 
నువేవ్. ఔషధాలనీన్ నీలో ఉనాన్ వాటిని దాచుకునాన్వు తపప్ ఎవరికీ ఇవవ్డం లేదు. అందువలల్ నినున్ శికిష్ంచక తపప్దు’. 
అయితే భూదేవి ఏమంటోంది అంటే ‘ఇలా సతరీలని, ఆయుధం ధరించని వారినీ చంపరాదు.’ దానికి పృధువు చెపేప్డు 
మరోసారి – తపుప్ చేసినపుప్డు సతరీ, పురుష, నపుంసకులలో ఎవరినైనా చంపడానికి రాజుకి అధికారం ఉంది. 
అందులోనూ నువువ్ సావ్రధ్ంతో పర్వరిత్సుత్నాన్వు కనక శిక్ష తపప్దు. ఇంతవరకూ వచిచ్ంది కనక భూదేవి ఇలా సమాధానం 
చెపోత్ంది.  

సీ. అనఘ! సవ్కీయంబునై యతరిక్తమునై 
మహిమ నొపిప్న భవనామ్యచేత 
సకల చరాచర సరగ్ంబు నిరిమ్ంచి 
ధరామ్రథ్పరుఁడవై తనరు దీశ!  
నీవికర్మము నవనీరజలోచన!- 
సకల లోకులకు దురజ్యము; దలఁపఁ 
దగు నటిట్ నీవు సవ్తంతుర్ఁడ వగుటను- 
బర్హమ్ఁ బుటిట్ంచి యా బర్హమ్చేత [4-484] 
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తే. సకల జగములఁ జేయింతు సమతఁ బేరిచ్;  

యేక మయుయ్ మహాతమ్! యనేక విధము 
లగుచు వెలుగొందు చుందు వీ యఖిలమందుఁ 
జారుతరమూరిత్! యో! పృథుచకర్వరిత్!      [4-484.1] 

 
ఎవరికీ అందని మాయచేత ఈ సకల చరాచర సృషిట్ని నిరిమ్ంచినది నువేవ్ కదా? ఈ మాయ ఎవరూ 

జయించలేనిది. నువువ్ సవ్తంతుర్డవి కనక ముందు బర్హమ్ని పుటిట్ంచి ఆయన చేత లోకాలని పర్భవింప చేసుత్నాన్వు. అనేక 
విధాలుగా వెలుగొందే సౌందరయ్మూరిత్వి. ఈ పదయ్ంలో సౌందరయ్మూరిత్ అనేది - చారుతరమూరిత్ అని నాలుగో పదంలో 
చూడవచుచ్. చారుతరము – సుందరమైనది.  
 
వ. మఱియు మహాభూతేందిర్య కారక చేతనాహంకారంబులను శకుత్లం జేసి యీ జగంబుల కుతప్తిత్ సిథ్తి లయంబులఁ 
గావించుచు సముతక్ట విరుదధ్ శకుత్లు గల పురుషునకు నమసక్రించెద; నటిట్ పరమ పురుషుండ వయిన నీవు 
నిజనిరిమ్తంబును భూతేందిర్యాంతఃకరణాతమ్కంబును నైన యీ విశవ్ంబు సంసాథ్పింపం బూని. [4-485] 
 
 అది అలా ఉంచితే కారక, చేతన, అహంకార శకుత్లతో ఈ జగానిన్ ఉతప్తిత్ చేసేది నువేవ్. అటువంటివాడికి కనకే 
ఈ శకుత్లతో విశావ్నిన్ పర్భవించడానికి అవతారాలు దాలుసుత్నాన్వు కదా.  ఎవరిని రకిష్ంచడం సంగతో ఎందుకు కానీ 
భూదేవిని అయిన నా సంగతే చూడు.  
 

సీ. ఆదివరాహంబవై యా రసాతల 
గతనైన ననున్ నకక్టికతోడ 
నుదధ్రించితి; వటిట్ యుదకాగర్ భాగంబు- 
నం దరిథ్ నునన్ నే ననెఁడి నావ 
యందునన్ నిఖిల పర్జావళి రకిష్ంపఁ- 
గోరి యీ పృథురూపధారి వైతి;  
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వటిట్ భూభరణుండ వైన నీ విపుడు ప- 
యో నిమితత్ంబుగా నుగర్చరుఁడ      [4-486] 
 

తే.  వగుచు ననున్ వధించెద ననుచు బుదిధ్ఁ 
దలఁచుచునాన్ఁడ; విది విచితర్ంబుగాదె?  
విశవ్సంపాదయ్! నిరవదయ్! వేదవేదయ్!  
భవయ్గుణసాందర్! వైనయ్ భూపాలచందర్!      [4-486.1] 

 
 హిరణాయ్కుష్డు ననున్ తీసుకెళిళ్ రసాతలం పారవేసినపుప్డు ఆదివరాహ రూపం ధరించి ననున్ కాపాడావు కదా? 
(మరో సారి దీని గురించి మనం సంకలప్ం చెపూత్ జపించే మంతర్ంలో చూడవచుచ్… ఆదయ్ బర్హమ్ణ దివ్తీయ పరారేధ్ 
“శేవ్త వరాహ” కలేప్…ఈ తెలల్టి వరాహమే భగవంతుడి అవతారం ఈ కలప్ంలో). ఆనాడు ననున్ అలా రకిష్ంచినవాడివి, 
ఈ రోజు పర్జలని రకిష్ంచడం కోసం పృధు చకర్వరిత్గా పుటాట్వు. అయితే మాతర్ం, ఇపుప్డు నామీద కోపంతో ననున్ 
వధించడానికి తయారైపోతునాన్వు. ఇది పెదద్ విచితర్ం కదా? అంటే ఆ నాడు ననున్ రకిష్ంచినది ఈ నాడు చంపడానికా 
అంటూ ఎతిత్ పొడుసోత్ంది.  ఇకక్డ గమనించవలిస్ంది ఏమిటంటే, భగవంతుడు ఓ సారి ననున్ రకిష్ంచాడు కదా ఇంక 
ననేన్మీ చేయడులే అని విరర్వీగటం పనికిరాదు.  
 

భగవంతుడంటే ఆయన ఎలా ఉంటాడో మనం ఇంతకు ముందు వామనావతారంలో చూసాం. “ఒంటివాడను 
చుటట్మొకడు లేడు..” అంటూ బలి మహారాజుతో చెపప్డం. అనీన్ ఆయనవే, అందరూ తనవారే కానీ తాను ఎవరికీ ఏమీ 
కాడు. అందువలల్ ఓ కలప్ంలో అలా రకిష్ంచాడు కదా ఇపుప్డేమీ అవదులే అనుకోవడానికి కుదరకు. ఇదే కృషాణ్వతారంలో 
కూడా చూడవచుచ్. శిశుపాలుడు తన సవ్ంత మేనతత్ కొడుకే కానీ వెరిర్ మొరిర్ వేషాలు వేసేత్ తాట వలుసాత్డు. ఆఖరికి ఇదే 
కంసుడి విషయంలోనూ, జరాసంధుడి విషయంలోనూ జరిగినది.  ఈ విషయం తెలిసింది భూదేవికి; అందువలల్ మరో 
దారి చూపిసూత్ చెపోత్ంది.  
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క. విమలాతమ్! నాకు నభయము 
సమకూరెడు నటుల్గాఁగ సనమ్తి నీ కోర్ 
ధము నుపశమించి కరుణిం 
పుము; నా వినన్పము వినుము పురుషనిధానా!     [4-488] 

 
 అయితే నువువ్ చెపిప్నటూట్ ననున్ చంపడం అధరమ్ం కాదనుకుందాం. అయినా నాకు అభయం ఇసాత్నంటే నీ 
పర్జలకి కషాట్లు పోవడానికి ఓ ఉపాయం ఉంది. కోపం మానేసి, ననున్ కరుణించి నేను చెపేప్ది విను. 

 
క. ధర విరులు గందకుండఁగ 

సరసగతిం బూవుఁదేనెఁ జవిగొను నిందిం 
దిరవిభు కైవడి బుధుఁడగు 
పురుషుఁడు సారాంశ మాతమ్ఁబూని గర్హించున.    [4-489] 
 

తేనెటీగ (ఇందిందిర విభుడు) పువువ్లకి అందకుండా లోపలి తేనెను తాగే విధంగా సుజాఞ్ని (బుధుడగు 
పురుషుడు) దేనినీ  నొపిప్ంచకుండా సారాంశానిన్, కావలసిన దానిని నేరుప్గా గర్హిసాత్డు - కోర్ధంతో కాదు ఉపాయంగా 
కావలసినవి సాధించాలి అని సూచన అనన్మాట.  కధ వినడానికి కోపం తగిగ్ంచుకో అని చెపప్డానికీ బాగానే ఉంది. మరి 
కరువు తీరేదెలా? అది కూడా చెపుతోంది ఇపుప్డు. 

చ. జలరుహగరుభ్చేత మును చాల సృజింపఁగఁబడడ్ యోషధుల 
కలుషమతిన  ధృతవర్తులుగాని యసజజ్నభుజయ్మానమై 
వెలయుటఁ జూచి యే నృపతివీరులు మానప్మిఁ జోరబాధలన 
బలుమఱుఁ బొంది యే నపరిపాలితనై కృశియించి వెండియున.    [4-492] 

 
 పూరవ్ం బర్హమ్దేవుడి చేత సృజించబడడ్ ఔషధాలనిన్ంటినీ పాపులైనవారు లాకుక్ని తినేసారు; అది చూసి కూడా 
రాజులు ఏమీ చేయలేదు. అందువలల్ ఆ ఔషధాలని దొంగిలించినపుప్డు నేను కృశించిపోయాను. మరోసారి దెపుప్తోంది 
– పూరవ్రాజులు ఏమీ చేయలేదు అంటూ. ఇపప్టివరకూ జరిగినది అదే కదా వేనుడు ‘నేనే భగవంతుణిణ్, ఎవరూ 
అకక్రేల్దు’ అనడం, జరిగేది అనాయ్యం అయినా ఏమీ చేయకపోవడం వలేల్ కదా అసలు పృధువు పుటట్డానికి కారణం? మీ 
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తాత తండుర్లవలేల్ సుమా, నా తపుప్ ఏమీ లేదు అని పరోక్షంగా చెపోత్ంది.  ఈ పదయ్ంలో జలరుహగరుభ్డు అంటే – 
జలములో ఉదభ్వించినదానిలో ఉనన్వాడు. జలంలో పుటిట్నది పదమ్ం. అందులో ఉనన్వాడు బర్హమ్దేవుడు.  
 

క. అనుపమ మఖకరమ్కిర్య 
లనయము లేకుంట నే ననాదృత నగుచున 
జననాయక! యీ లోకము 
ఘనచోరీభూత మగుటఁ గనుఁగొని యంతన.     [4-493] 
 

ఆ తరావ్త యజఞ్యాగాలు (మఖకరమ్లు) మానేసారు. దానితో నాకు ఆదరణ లేకపోయింది. పర్పంచం అంతా 
దొంగలతో నిండిపోవడం కనిపింది.  పర్సుత్తం మన జీవితాలోల్ జరిగేది కూడా ఇదే కదా?  

 
క. సవనాది సిదిధ్ కొఱకై 

తవిలి తదీయౌషధీ వితతులను ధరణీ 
ధవ! యే నపుడు గర్సించితి 
నవియును నా యందు జీరణ్మయెయ్ఁ గడంకన.     [4-494] 

 
ఈ దొంగలనుండి తపిప్ంచుకోవడానికి నేను ఈ ఔషధులనిన్ంటినీ మింగి జీరిణ్ంచుకునాన్ను. ఈ ఔషధాలు దేనికకి  

వాడబడేవంటే – సవనాది సిదిధ్కొరకై. సవనము అంటే యాగము.  
 

క. విను వాని నొక యుపాయం 
బునఁ గర్మమ్ఱఁ బడయవచుచ్ భూవరచందార్!  
విను మది యెఱిఁగించెద నీ 
కును వతస్లురాల నగుట గురుతరచరితా!     [ 4-495] 
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ఇవనీన్ మింగేసాను కదా ఇపుప్డెలాగ అంటావేమో, వాటిని ఓ ఉపాయంతో బయటకి తీయవచుచ్. నీకెందుకు  
చెపుత్నాన్నంటే నువువ్ ననున్ ఓ సారి రసాతలంలోంచి ఉదధ్రించావు కనకా, నువవ్ంటే నాకు ఇషట్మే కనకా, నువు గురుతర 
చరితుర్డివి కనకాను. గురుతరము – అంటే మికిక్లి మంచి చరితర్. 

 
క. అనయము నా కొక వతస్ము 

ననురూప సుదోహనముమ్ ననురూపక దో 
గధ్ను గలిప్ంపుమ యటల్యి 
నను నీ భూతముల కవనినాయక దానన.     [4-496] 

 
నాకు తగిన దూడను (వతస్), తగిన పాతర్ను (దోహనము), తగిన దోగధ్ను (పాలు పితికే నేరప్రిని) సమకూరుచ్. 

అలా నీవు స మకూరాచ్వంటే, దానితో (దానన)  
 
క. పరఁగ నభీపిస్తములు బల 

కరములు నగు ననన్ దుగధ్ కలితము లగు భా 
సురకామంబులఁ బిదికెద 
నరనాయకచందర్! వినుము నావచనంబుల.     [4-497] 

 
అందరికీ అభీపిస్తాలైన (ఇషట్మైనటువంటి), బలవరధ్కమైనవీ అయిన కోరికలనిన్ంటినీ (భాసుర – గొపప్; 

కామంబులు- కోరికలు) పర్సాదించడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. భూదేవిని సిదధ్ంచేయడానికి పంటలకీ వాటికీ ఏమి 
చేయాలో ఆవిడే చెపిప్ంది కదా. ఈ భూదేవికి దూడ, దోహనం అవీ ఎలా సమకూరాయో చూదాద్ం పై నెల వాయ్సంలో.  
 
  
     పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)    

COMMENTS 

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

