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 పృధువు భూదేవిని శికిష్ంచడానికి పూనుకునేసరికి ఆవిడ చెపిప్ంది ఏమి చేయాలో, ఔషధులని బయటకి 
తీయడానికి. ఆ తరావ్త అవి బయటకి వచాచ్యనుకుందాం, ఏం చేయాలి వాటితో? అదే విషయం మరింతగా 
విశదీకరిసోత్ంది. ఇదే భూమిని దునన్డం, నారుమడి వేయడం అనేటువంటి పనులు.  
 

చ. మనుజవరేణయ్! యేను విషమసథ్లినై యిపు డునన్దాన; నొ 
యయ్న జలదాగమోదిత పయః పర్కరంబు తదాగమంబు వో 
యినను దదంబువుల పుడమి నింకక యంతట నిలుచ్నటుల్గా 
మనునిభ; ననున్ నిపుప్డు సమసథ్లినై పెనుపొందఁ జేయవే.   [ 4-498] 

 
 ఇపుప్డు చదునుగా లేకుండా విషమంగా ఉనాన్ను (విషమ సథ్లినై); అందువలల్ నేలమీద కురిసిన నీరు ఇంక 
కుండా అటూ ఇటూ పోతోంది. ఒకే చోట ఆ నీరు ఉండేలాగ చదును చేయించు (సమసథ్లినై). మిగతావి వాటికవే 
సరుద్కుంటాయి కదా? దీని అరధ్ం ఏమిటంటే, భూమిని సరిగాగ్ దునిన్, అనీన్ సిదధ్ంగా చేసుకుంటే రాజు మంచివాడైతే 
దొంగతనాలూ అనీన్ జరగడం తగిగ్ వానలు సరిగాగ్ కురుసాత్యి. తరావ్త పంటలు పండి జనం బాగుపడడానికి ఎంతో 
కాలం పటట్దు. ఇపుప్డు పృధు చకర్వరిత్ చేసిన పనేమిటో చూదాద్ం.  

 
చ.  మనువును దూడఁ జేసి గరిమన నిజపాణితలంబు లీల దో 

హనముగఁ జేసి యందు సకలౌషధులం బిదికెం గర్మంబునం 
దనరఁగఁ దదివ్ధంబునను దతప్ృథు వతస్లయైన భూమియం 
దనయము వారువారును బిర్యంబగు కోరుక్లు వొంది రునన్తిన.  [4-500] 
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మనువుని దూడగా, తన అరచేతిని (నిజపాణి తలంబు) పాతర్గా, తానే దోగధ్గా భూమిని చదును చేసాక 

ఔషధులనిన్ంటినీ పిండాడు. అరధ్ం అయింది కదా, తాను దగిగ్రుండి భూమిని దునిన్ంచడం, పంటలు పండించడం 
చేయించాడనన్మాట. ఇదీ పదధ్తి అని సవ్ంతంగా చేసి చూపించాడు. ఇది చూసి మిగతావారు వారి కోరెక్లని బటిట్ వారికి 
కావాలిస్ంది వారు పిండుకునాన్రు. అంటే ఒకరు వరి వేసేత్ మరొకరు మరో పంటా, మరొకరు కాయగూరలూ అలా 
అందరూ తలొకటీ ఎవరికి కావాలిస్నవి వారు వేసుకునాన్క భూమి ససయ్శాయ్మలం అయిందనుకోవచుచ్.  పృధువు 
ముందునన్ రాజులకీ ఈయనకీ అదే తేడా. ముందునన్ రాజులు అనీన్ పటిట్ంచుకోవడం మానేసారు. భూసారం పోయింది. 
పంటలకి ఎవరికీ ఓపికా కోరికా తీరికా లేవు. అందువలల్ జనం చావడం మొదలైంది. అపుప్డు పృధువు పుటాట్క 
చేయాలిస్ంది తెలిస్ంది. అలా మరో సారి జీవితాలు బాగుపడడం మొదలైందనన్మాట. ఒకక్సారి జనజీవితాలు 
బగుపడగానే మిగతా విషయాలు అవే సరుద్కుంటాయ. అంటే డబుబ్లు చేతులోల్ ఆడడం మొదలవగానే యజఞ్యాగాలు, 
వేదం చదువుకునేవారు, వడర్ంగి, కమమ్రూల్, వరత్కులూ ఎవరికి కావాలిస్నవి వారు మొదలుపెటాట్రు. అనిన్ంటికీ భూమే 
కదా ఆధారం, దానినే భూమిలోంచి పిండుకునాన్రు అని చెపుత్నాన్డు ఇకక్డ. 

 
సీ. బలసి ఋషుల బృహసప్తి వతస్కంబుగా- 

నరిథ్ంచి తమ యిందిర్యంబు లందు 
నంచితచఛ్ందోమయకీష్రమును దేవ- 
తలు సురరాజు వతస్ంబు గాఁగఁ 
గనక పాతర్ము నందుఁ దనరు నోజోబల- 
వీరాయ్మృతంబునై వెలయు పయసు 
దైతయ్ దానవులు దైతయ్శేర్షుఠ్ఁ డగు గుణ-  శాలిఁ బర్హాల్దు వతస్ంబుఁ జేసి      [4-501] 
 

తే. ఘన సురాసవ రూప దుగధ్ంబు వరుస 
నపస్రోజన గంధరువ్ లలరి యపుడు 
దనర విశావ్వసువు వతస్మునుగఁ జేసి 
పదమ్మయ నిరిమ్తంబైన పాతర్మందు     [4-501.1] 
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 ఋషులు బృహసప్తిని దూడగా చేసుకుని వేదాలని అభయ్సించడం మొదలుపెటాట్రు. అలా వాళల్కి అందినది 
వేయమయమైన కీష్రం (పాలు). దేవతలకి ఓజో, బల, వీరాయ్లు కలిగించే కీష్రం,  దానవులకి సురాసవ రూపమైన కీష్రం 
అలా ఎవరికాక్వాలిస్నవి వారికి దకాక్యి. సురాసవ రూపమైన కీష్రం అంటే మతుత్ కలిగించేది. దీని గురించి 
ముందొకసారి చూశాం కూరామ్వతారంలో. పాలసముదర్ మధనంలో బయటకి వచిచ్న వారుణి తెచిచ్న పాతర్లో ఉండేది 
ఈ పదారధ్మే – సురాసువ రూపమైన కీష్రం.  ఇదే పంటలు బాగా పండితే అందరికీ కలిసి రావడం అంటే.  

 
వ. మాధురయ్ సౌందరయ్ సహిత గాంధరవ్కీష్రంబును బితుర్దేవతలు సూరయ్ వతస్కంబుగా నామ పాతర్ంబునందుఁ గవయ్ం 
బను దుగధ్ంబును, సిదుధ్లు గపిల వతస్కంబుగా నాకాశ పాతర్మందు సంకలప్నారూపాణిమాది సిదిధ్ యను కీష్రంబును, 
విదాయ్ధరాదులు తదవ్తస్కంబును దతాప్తర్కంబునుంగా ఖేచరతావ్ది వాయ్పారరూప కీష్రంబును, గింపురుషాదులు 
మయవతస్కంబును నాతమ్ పాతర్ంబునుంగా సంకలప్మాతర్ పర్భవంబు నంతరాధ్నాదుభ్తాతమ్ సంబంధియు నగు మాయ 
యను కీష్రంబును, యక్షరకోష్భూత పిశాచంబులు భూతేశ వతస్కంబుఁ గపాల పాతర్ంబునుంగా రుధిరాసవం బను 
కీష్రంబును, నహిదందశూక సరప్ నాగంబులు దక్షకవతస్ంబును బిలపాతర్ంబునుంగా విషరూప కీష్రంబును, బశువులు 
గోవృషవతస్కంబు నరణయ్ పాతర్ంబునుంగాఁ దృణం బను కీష్రంబును, గర్వాయ్దమృగంబులు మృగేందర్ వతస్కంబును 
నాతమ్ కళేబర పాతర్కంబునుంగాఁ గర్వయ్ం బను దుగధ్ంబును, విహంగంబులు సుపరణ్వతస్కంబుగా నిజకాయ 
పాతర్ంబునుంగాఁ గీటకఫలాదికం బను దుగధ్ంబును, వనసప్తులు వటవతస్కంబుగా భినన్రోహరూప పయసుస్ను, గిరులు 
హిమవదవ్తస్కంబును నిజసాను పాతర్కంబునుంగా నానాధాతువులను, దుగధ్ంబునుంగా నివివ్ధంబున సమసత్ చరాచర 
వరగ్ంబు సవ్ముఖయ్వతస్కంబును సవ్సవ్పాతర్కంబునుంగా భినన్రూపంబు లైన కీష్రంబులం బిదికె” నని చెపిప్ మఱియును.
          [4-502] 
 
 ఈ వచనంలో భూదేవి పంటలు సరిగాగ్ పండించడం మొదలయాయ్క ఎవరి ఎవరికి ఏమి దొరికాయో చెపుత్నాన్రు. 
గంధరువ్లు చేసేది పాటలు పాడడం అవీ కనక వాళళ్కి మాధురయ్ సౌందరయ్ సహిత గాంధరవ్కీష్రం, పంటలు బాగా పండి 
కడుపులు నిండితే జనం పితృదేవతలకి సరిగాగ్ కరమ్లు చేయడం మొదలుపెడతారు కనక వాళల్కి కవయ్మనే కీష్రం, సిదుధ్లకి 
సంకలప్నారూపాణిమాది సిదిధ్ యను కీష్రం (సంకలప్ మాతర్ం చేత రూపం, అణిమాది సిదుధ్లు కలిగే కోరిక), నాగులకి 
విషం అనేది వృదిధ్ పొందింది. పశువులకి తృణం (గడిడ్) అనే కీష్రం, పకుష్లకి కిర్మికీటకాలనే కీష్రం (తిండి), అలా ఎవరికి 
కావాలిస్నవి వారికి లభించాయి.  ఈ వచనంలో కీష్రం అంటే అనిన్ అరాధ్లలో పాలు కావనీ, ఎవరికి కావాలిస్న కోరికలని 
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వాళుళ్ సంపాదించుకోగలిగారనీ చూడవచుచ్. ఇదంతా ఎపుప్డు జరుగుతుందంటే  భూమిమీద పంటలు సరిగాగ్ పండడం 
మొదలయాయ్క. అదే పృధు చకర్వరిత్ చేసినపని. భూమిని చదును చేయించి, దగిగ్ర ఉండి చేయించాడు ఇదంతా. అలా 
వేనుడితో మొదలైన దరిదర్ం వదిలింది రాజాయ్నికి.  
 

క. కర్మమున నిటు పృథావ్దులు 
దమతమ కామితము లనఁగఁ దగు భినన్కీష్ 
రము దోహన వతస్క భే 
దమునం దగఁ బిదికి; రంత ధరణీధవుఁడున.     [4-503] 
 

తే. సముచితానందమును బొంది సరవ్కామ 
దుఘ యనం దగు భూమిని దుహితఁగాఁగఁ 
గోరి కైకొని నిజధనుఃకోటిచేత 
భూరిగిరి కూటములఁ జూరణ్ములుగఁ జేసి.     [4-504] 

 
అలా కర్మకర్మంగా మొతాత్నికి భూమి అంతటినీ సాగులోకి తెచాచ్డు. భూమిని అలా చేసాక ఆవిడని తన 

కూతురిగా సీవ్కరించాడు. తనవలేల్ కదా మొతత్ం రాజయ్ం బాగుపడింది, అందువలేల్. ఎకక్డికకక్డ పనికిరాని పరవ్తాలు అవీ 
ఉంటే వాటిని తొలగించి చదును చేయించాడు – మొదటోల్ భూదేవి చెపిప్నటుట్గానే.  
 

తే. చండ దోరద్ండలీల భూమండలంబు 
సమతలంబుగఁ జేసి శశవ్తర్ప్సిదిధ్ 
నొంది యవివ్భుఁ డీ లోకమందు నెలల్  
పర్జకుఁ దండిర్యు జీవనపర్దుఁడు నగుచు.     [4-505] 

 
 అలాచేసేత్ ఏమౌతుంది? ఎవరికాక్వాలిస్న వృతుత్లోల్ వాళుళ్ సిథ్రపడాడ్రు. రాజు వలల్ ఇదంతా జరిగింది కనక ఆయన 
పర్జలకి జీవనపర్దుడయాయ్డు. బాగా పేరు సంపాదించాడు దీనివలల్ పృధుచకర్వరిత్.  
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తే. అకక్ డకక్డఁ బూరవ్ంబునందు లేని    
గార్మ పటట్ణ దురగ్ ఖరవ్ట పుళింద 
ఖేట శబరాలయవర్జ వాట ఘోష 
వివిధ నిలయము లరిథ్ఁ గావించె నంత.     [4-506] 

 
 పంటలు బాగా పండుతునాన్యి. ఎవరి విహిత కరమ్లు వాళుళ్ ఆచరించడం మొదలైంది. అందువలల్ గార్మాలు, 
పటట్ణాలు, రాజుగారి కోటలూ (దురాగ్లు), అలా అనీన్ బాగుపడడ్ం మొదలైంది. 
 

క. వారును భయవిరహితులై 
బోరనఁ దతత్నిన్వాసముల యందు సుఖ 
శీర్రుచి నొపుప్చు నుండిరి 
వారక యా పృథునిఁ బొగడ వశమె ధరితిర్న?     [4-507] 
 

 జనం ఒకపుప్డు వేనుడు రాజుగా ఉనన్పుప్డు కలిగిన భయాలనీన్ మరిచ్పోయి, సుఖంగా బతకడం మొదలైంది. 
ఇంతవరకూ జరిగింది చూసేత్ తెలేస్ది ఇదే. ధృవుడి తరావ్త వచిచ్న వేనుడి రాజయ్ంలో అధరమ్ం పెరిగి జనం పంటలూ, అవే 
వేయడం మానేసారు. అదంతా తమ మీదకి తిరిగి వచిచ్ పడేసరికి అనేకానేక ఏళుళ్ గడిచాయి. జనం అసలు పంటలంటే 
ఏమిటి, అవెందుకూ అనేవి మరిచ్పోయారు. భూదేవి వటిట్పోయిన ఆవులా తయారైంది. అసలే తిండిలేక అలల్లాల్డుతూనన్ 
జనం చావడం మొదలైంది – తిండికీ కూడుకీ బటట్కీ ఏమీ లేదు. చేతిలో ఏమిలేనపుప్డు వేదాధయ్యనం లాంటి 
చదువులూ, పితృకరమ్లూ, ఆటలూ పాటలూ గానం, అవీ ఏమీ చేయలేరు కదా? అపుప్డు పుటిట్న పృధువుకి ఏమి 
చేయాలో తెలిస్ంది. మరోసారి భూమిని చదును చేయించి పంటలు వేయించడం మొదలుపెటాట్డు. కర్మంగా అనీన్ మళీళ్ 
గాడిలో పడాడ్యనన్మాట. ఇదే భూమిని గోవుగా చేసి ఔషధులని పిండడం అంటే. అటువంటి పృధు చకర్వరిత్ని 
పొగడగలమా అంటునాన్డు శుకమహరిష్. 
 
వ. మఱియుం బరమ భాగవత సేవితుండును నారాయణాంశ పర్భవుండును నైన పృథుచకర్వరిత్కి భూమి హవిరాదిదోగిర్ధ్ 
యయుయ్ను సరవ్కామదుఘయై సమసత్ పదారథ్ంబులం బిదుకుచుండె; మఱియుఁ దరువులు ఘనతరాకారంబులు గలిగి 
మకరంద సార్వు లగుచు నికుష్దార్కాష్ది రసంబులును దధికీష్రాజయ్ తకర్ పానకాదికంబులును వరిష్ంప నవి యెలల్ నదులు 
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వహించె; సముదర్ంబులు హీరాది రతన్ విశేషంబుల నీనుచుండె; పరవ్తంబులు భక్షయ్ భోజయ్ లేహయ్ చోషయ్ంబు లను 
చతురివ్ధానన్ంబులు గురియుచుండె; లోకపాల సమేతులైన సకల జనంబులు నుపాయానంబులు దెచిచ్ యిచుచ్చుండి; 
రిటిట్ పరిపూరణ్ విభవాభిరాముండై యధోక్షజసేవాపరాయణుండగు పృథుచకర్వరిత్ యేకోనశతాశవ్మేధంబులు 
సనేమ్ధంబునం గావించి నూఱవ యాగంబునందు యజఞ్పతి యైన పుండరీకాకుష్ని యజించుచుండం దదీయ 
పరమోతస్వంబు సహింపం జాలక.     [4.510] 

 అలా భూమినుంచి కావాలిస్నవి సమకూరేసరికి రాజయ్ంలో చెటూల్ చేమలూ బాగా పెరుగుతూ తేనె, పళూళ్ ఫలాలూ 
ఇవవ్డం మొదలుపెటాట్యి. ఆ తరావ్త జరిగేది జగదివ్దితం. నదులు బాగా పర్వహించడం మొదలైంది. పాలు పెరుగూ, 
నెయీయ్ (తకర్ం) అనేవి రాజయ్ంలో కొరతలేకుండా పారాయి. భక్షయ్ భోజయ్ లేహయ్ చోషయ్ం అనే నాలుగు విధాల భోజనం 
పుషక్లంగా లభించడం మొదలైంది. అపుప్డు నారాయణాంశ తో పుటిట్న పృధు చకర్వరిత్ ఒకొక్కక్టిగా అశవ్మేధాలు 
చేయడం మొదలుపెటాట్డు. అవి తొంభై తొమిమ్ది (ఏకోనశత – వందకి ఒకటి తకుక్వగా) పూరత్యాయ్క నూరో యజఞ్ం 
మొదలౌతుంటే ఇందుర్డికి దడ పుటుట్కొచిచ్ంది.  

నూరు యజాఞ్లు చేసిన ఎవరైనా ఇందుర్డు అవడానికి అరుహ్డు కదా, అందుకే ఆయనకి దడ.  మొదటోల్ పృధువు 
పుటిట్నపుప్డు ఇందుర్డు వచిచ్ దీవించి కిరీటం ఇచాచ్డు ఈ పుటిట్న పృధువు నారాయణాంశ సంభూతుడు అని తెలిసి. కానీ 
ఇపుప్డు పృధువు నూరో అశవ్మేధం చేయడం మొదలుపెటేట్సరికి కంగారు మొదలైంది. మాయ అంటే ఇదే. దీనిన్ 
భగవంతుడి సేవతో ఆయన వలన మాతర్మే మాయ తపిప్ంచుకోవడం కుదురుతుంది కానీ – ఇందుర్డితో సహా ఎవరికీ 
కూడా - మరోదారి లేదు. ఇలా తన పదవి పోతుందనే కోపం వచిచ్న ఇందుర్డు ఏం చేసాడో, తరావ్త ఏమౌతుందో వచేచ్ 
నెల వాయ్సంలో చూదాద్ం.  

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

COMMENTS 

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

