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47 వ భాగం       
   గంగావతరణం – 3 

  
 

  సగరుడు మనుమణిణ్ తన కొడుకులేమయాయ్రో చూసి రమమ్ని పంపించాడు కదా? ఆ అంశుమంతుడు మొతాత్నికి తన తండుర్లు పాతాళానికి తవివ్న 
దారిలో వచిచ్ కపిలుణీణ్ అకక్డునన్ గురార్నీన్ చూసాడు. పర్ణామం చేసి నిలుచునాన్డు కానీ గురార్నిన్ గురించేమీ అడగలేదు. 
 
వ.  అని వినుతి చేయుచు, హయంబు విడువు మని చెపప్క తన తండుర్లు నీఱగుటం దడవక, మొర్కిక్ నిలుచునన్ యంశుమంతునికిఁ గరుణావిపులుం డగు 
కపిలుం డిటల్నియె.      [9-214] 
 

కపిలుణిణ్ సుత్తి చేసూత్ గురర్ం గురించి ఏమీ అడగకుండా అకక్డ వినయంగా నిలబడేసరికి ఆయన కళుళ్ తెరిచి చూసేడు. ఇలా తన దగిగ్ర 
వినయంగా నిలబడడ్ వాణిణ్ చూసి ఇపుప్డు చెపుత్నాన్డు. ఈ పదయ్ంలో కపిలుడు అంశుమంతుడితో ఏమనాన్డో పోతన ఎంత సరదాగా చెపుత్నాన్డో చూడండి. 

 
క.   గుఱఱ్ముఁ గొనిపో బుదుధ్ల 

కుఱఱ్ఁడ! మీ తాతయొదద్కున నీతండుర్ల 
వెఱుఱ్లు నీఱై రదె! యీ 
మిఱుఱ్న గంగాజలంబు మెలఁగ శుభమగున.      [9-215] 

 
 బుదిధ్మంతుడవైన కురార్డా, గురార్నిన్ మీ తాత దగిగ్రకి తీసుకెళుళ్. ముందు వచిచ్న మీ తండుర్లు మూరుఖ్లు. అలాగే భసమ్మయాయ్రు.  ఈ 
భసమ్రాశుల మీద గంగా జలం పర్వహించేలాగ చూడు. వాళల్కి ఉతత్మలోకాలు కలుగుతాయి. అంటే తనమీద కోపం చూపించిన సగరుల మీద 
కపిలుడికేమీ కోపంలేదు. అలా కోపతాపాలిన్ అధిగమించాడు కనకే కదా ఆయన మహరిష్ అయినది? వాళళ్కి ఉతత్మగతులు ఎలా కలుగుతాయో దాని 
గురించే చెపాప్డు తపప్ తనకి ఎలా హాని చేయడానికి పూనుకునాన్రో అనీన్ చెపప్టేల్దు. 
 
వ.  అని పలికిన నమసక్రించి, తురంగంబుఁ గొనివచిచ్, యా సగరుని కిచిచ్న సగరు డా పశువువలన జనన్ంబు కడమ నిండించి యంశుమంతునకు 
రాజయ్ంబిచిచ్, ముకత్బంధనుండై, యౌరువ్ండు చెపిప్న మారగ్ంబున నుతత్మ గతికిం జనియెను; అంత.       
   [9-216] 
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 అలా అంశుమంతుడు తీసుకొచిచ్న గురర్ంతో యాగం పూరిత్ చేసి సగరుడు తన గురువు చెపిప్న మారగ్ంలో ఉతత్మ లోకాలకి జేరుకునాన్డు. 
ఇందులో జనన్ంబు (యాగం) అనే పదం వామనావతారం ఆఖరిలో చదివినటుట్ గురుత్ందా? మరి రాజయ్ం కొడుకైన అసమంజసుడికి ఇచాచ్డా? లేదు, 
మనుమడైన అంశుమంతుడికే ఇచాచ్డు. ఆ అసమంజసుడు ఏమయాయ్డు? అది మనకి తెలియాలంటే అసమంజసుడు యోగ భర్షుట్డైన వాడు ఏం చేసాత్డో 
కృషుణ్డు చెపిప్నటూట్ – అది చేశాడనుకోవడమే. 
 

క.   జనకులు మర్గిగ్నచోటికి 
ననిమిషనదిఁ దెతుత్ ననుచు నటవీసథ్లికిం 
జని తపము చేయఁ జాలక 
మనమున వగ లొలయ నంశుమంతుఁడు దీఱెన.     [9-217] 

 
మరి అంశుమంతుడికిపుప్డు గంగానదిని భూమీమ్దకి తీసుకొచేచ్ భారం పడింది. ఆయన గంగ గురించి తపసుస్ చేయడానికి అడవులకి వెళాళ్డు. 

మరి ఇంతటి పని చేయాలంటే ఎనేన్ళుళ్ తపసుస్ చేయాలో? ఆయురాద్యం చాలవదూద్? అందువలల్ గంగని భూమీమ్దకి తీసుకురాలేక ఆ బెంగతోనే తనువు 
చాలించాడు. 
 

క.   ఆతని కొడుకు దిలీపుఁడు 
భూతలమున గంగ దెచిచ్ పొందించుటకై 
పీర్తిం దపంబు చేయుచు 
భాతిగఁ దేలేక కాలపరవశుఁ డయెయ్న.      [9-218] 

 
 అలా అంశుమంతుడు పోయేసరికి ఆయన కొడుకు దిలీపుడు గంగ కోసం తపసుస్ మొదలుపెటాట్డు. ఆయనకూడా ఈ పని చేయలేకపోయాడు. 
ఎంతో కషట్మైన పని కనక ఆయనకూక్డా ఆయురాద్యం తీరిపోయింది. 
 

క.   అతని సుతుండు భగీరథుఁ 
డతి తప మొనరించి కనియె నమృతాపాంగన 
సుతరంగన ముఖవనరుహ 
రతభృంగన శివజటాగర్రంగన గంగన.      [9-219] 
 

మూడో తరం వచేచ్సరికి భగీరధుడు పుటాట్డు. ఆయన తపసుస్ చేసి గంగని పర్తయ్క్షం చేసుకునాన్డు. ఈ పదయ్ంలో గంగ ఎటువంటిదో చెపుత్నాన్డు 
చూడండి – అమృతాపాంగ (అమృత కటాక్షములు కలది), సుతరంగ (మంచి అలలతో తేలియాడేది), ముఖవనరుహరతభృంగ (ముఖ=మోము; 
వనరుహ = పదమ్మునందు; రత = రమించెడి; భృంగన = తుమెమ్దలు కలసి), శివజటాగర్రంగ (శంకరుడి జటాజూటంలో విలసిలేల్ది). 
 
వ.  కని నమసక్రించిన గంగ గృపజేసి, వరంబు వేఁడు మనిన నా రాచపటిట్ యిటల్నియె.   [9-220] 
 
అలా గంగ భగీరధుడికి కనిపించి వరం కోరుకోమనేసరికి ఆయన ఇలా అనాన్డు. 
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క.   మా వారి భసమ్రాసుల 

నీ వారిం గలిపికొనుము; నెఱి మావారల 
నీ వారిఁ గలయ నాకము 
మావారికిఁ గలుగు నిది పర్మాణము తలీల్!      [9-221] 

 
ఇం.  చెలల్న మదిన నినున్ భజింతు గంగన 

ఫులాల్ంతరంగన బహుపుణయ్సంగం 
గలోల్లలకీష్జితకాశమలిల్ం 
దలిల్న సుధీకలప్లతామతలిల్న.       [9-222] 

 
ఎనేన్ళుళ్గానో ఇలా పడి ఉనన్ మా తాతల భసమ్రాసుల మీదుగా పర్వహించావంటే వాళల్కి ఉతత్మగతులు కలుగుతాయి. అందువలల్ మనఃసూఫ్రిత్గా 

నినున్ వేడుకుంటునాన్ను. ఇందులో ‘నీలో కలుపుకో’ అనడానికి పోతన నీవారిన అనాన్డు గమనించారా? వారి అంటే నీళుళ్.  మా వారిన (మా వాళళ్ 
భసమ్రాసులని), నీ వారిన (నీ నీళళ్లో) అని అరధ్ం వచేచ్లా పార్స కలిసేలా సరిపోయింది కదా? అలా దివి నుండి దిగి వచిచ్ వాళల్ని ఉదధ్రించి పుణయ్లోకాలు 
కలిగించు తలీల్ అని అడిగేసరికి లోకపావన ఇలా అంది. 
 
వ.  అని వినుతి చేయుచునన్ రాజకుమారునకు లోకపావ నిటల్నియె.     [9-223] 
 

మ.   వినువీథిం బఱతెంచి నేలఁబడు నా వేగంబునున నిలప్ నో 
పినవాఁ డెవవ్డు? మేదినీతలము నే భేదించి పాతాళముం 
జనుదున; వచిచ్తినేని నా జలములన సంసాన్తులై మానవుల 
ననుఁ బొందించు నఘవర్జం బెచట నే నాశంబుఁ బొందించెదన.    [9-224] 

 
“ఆకాశంలోంచి మహా వేగంతో కిందపడే ననున్ ఆపగలిగేవాడెవడు? అలా ఆపకపోతే కిందపడగానే భూమిలో రంధర్ం పడి అలాగే పాతాళంలోకి 

పడిపోతాను కదా? అపుప్డు మీ తాతల భసమ్రాసుల మీదకి రావడం కుదరదు. మరో విషయం ఏమిటంటే, ఎవరో ఒకరు ఏదో విధంగా ననున్ ఆపగలిగినా 
ఓ సారి భూమీమ్దకి వచాచ్క అనేకమంది వాళల్ పాపాలు వదిలించుకోవడానికి నా నీళళ్లో సాన్నం చేసాత్రు. ఆ పాపాలనీన్ మూటగటుట్కుని నేను వాటిని ఎలా 
వదిలించుకోవాలి? నీ తపసుస్ మూలాన నువువ్ కోరినటూట్ వదాద్మనుకునాన్ ఈ విషయాలవలల్ సందేహిసుత్నాన్ను.” గంగ ఇలా అనేసరికి భగీరధుడు 
సమాధానం చెపుత్నాన్డు. 
 

మ.   పరతతత్వ్జుఞ్లు శాంతచితుత్లు తపః పారీణులారుయ్ల ఘనుల 
బురుషశేర్షుఠ్లు వచిచ్ తలిల్! భవదంభోగాహముల చేయఁగా 
నరసంఘాఘము నినున్ఁ బొందునె జగనాన్థుండు నానాఘ సం 
హరుఁ డా విషుణ్ఁడు వారిచితత్ములఁ దా నై యుంట మందాకినీ.    [9-226] 
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గంగ ఎకక్డిది అసలు? ఆ పర్వాహం విషుణ్ పాదాల దగిగ్ర మొదలై బర్హమ్ కమండలం ఉంటుందంటారు.  ఆ పాదాలు ఎటువంటివో బలి చకర్వరిత్ 
వాటిని కడిగేటపుడు చూసాం (బలి దైతేయ్ందర్ కరదవ్యీ ….. నానా వేదముంబాదమున).  తన కమండలంలోంచి ఓ బొటుట్ తీసి భూమీమ్దకి వదిలాడుట 
విరించి.  అంటే మొదలు ఎపుప్డూ కూడా పవితర్మైనదే. మన పాపాలు పోగొటుట్కోవడం కోసం అందులో సాన్నం చేసేత్ మరి ఆ పాపాలు ఎలా ఎకక్డికి 
పోతాయి? దానికి భగీరధుడు చెపుత్నాన్డు సమాధానం. 

 
పరబర్హామ్నిన్ ఆరాధించే వారు, శాంత మనసుస్తో ఉండేవారు, తపసుస్చేయడంలో ఘనులైనవారు వచిచ్ నీలో సాన్నం చేసాత్రు; అటువంటి 

వారిలో సాకాష్తూత్ శీర్హరి (నానాఘ సంహరుడు – అనేక పాపాలు సంహరించేవాడు) నెలవై ఉంటాడు కదా, అటువంటపుప్డు మామూలు జనం పాపాలు 
చేసూత్ నీ నీళళ్లో సాన్నం చేసేత్ వాళల్ పాపాలు నీలో ఎలా చేరతాయి? అంటే గంగ ఎపుప్డూ కూడా పవితర్మైనదే ఈ తపసస్ంపనున్లు సాన్నం చేసూత్ 
ఉండడం వలల్.   

 
ఇకక్డ భగీరధుడు గంగని ఏమనాన్డో చూసారా? మందాకిని – మందగమనంతో పర్వహించేది. అంటే “అమామ్ నువువ్ మెలిల్గా పర్వహించేదానివి 

అంత బలంతో నేలమీదకి పడవు కదా?” అని మెచుచ్కుంటూ అంత వేగంగా కిందకి రాకు సుమా అని చెపుత్నాన్డు పరోక్షంగా.  వామనావతారంలో 
చివరిలో చెపిప్నటూట్ ఎకక్డ ఏ పదం వాడాలో అకక్డ సరిగాగ్ వాడడం పోతనకే దకుక్తుంది. 

 
మ.  తనలో నినిన్ జగంబులుం గలుగుటం దా నినిన్టం గలుగ్టన 

జననీ! తంతువులందుఁ జీర గల యా చందంబునన విశవ్భా 
వనుఁడై యొపుప్ శివుండు గాక మఱి నీ వారిన నివారింప నే 
రిచ్న వారెవవ్రు? నిన ధరించుకొఱకై శీర్కంఠునిం గొలెచ్దన.    [9-227] 

 
 మరి రెండో విషయం, నువువ్ కిందపడేటపుప్డు భూమీమ్ద రంధర్ం పడకుండా దానిన్ ఆపడానికి తగినవాడు శివుడు ఒకక్డే. ఆయన 
ఎటువంటివాడంటే, తనలోనే సమసత్ జగతూత్ ఉనన్వాడు, అనిన్ంటిలోనూ తానే అయి ఉనన్వాడూ, దారాలోల్ (తంతువుల యందు) చీర ఉనన్టుట్ ఉనన్వాడూ 
అయిన ఆ విశవ్భావనుడు. ఆయన ఒకక్డే కదా నినున్ ధరించగలిగేవాడు? ఆ శీర్కంఠుణిన్ తపసుస్తో మెపిప్సాత్ను నినున్ ధరించడం కోసం. శీర్కంఠుడు 
అంటే? మహాభాగవతం విషుణ్వు గురించి కనక లకీష్దేవి కంఠంలో ఉనన్వాడా? కాదు, కాదు. శీర్ అంటే విషం.  అంటే విషం కంఠంలో ఉనన్వాడు, లేకపోతే 
విషభక్షణ వలల్ శుభకరమైన కంఠం కలవాడు. 
 
వ.  అని యెఱింగించి వీడొక్ని, చని, భగీరథుండు మహేశవ్రు నుదేద్శించి గర్దద్నఁ దపంబు చేసిన.  [9-228] 
 

ఆ.  భకత్వతస్లుండు ఫాలాకుష్ఁ డా భగీ 
రథుని మెచిచ్ నిజ శిరంబునందు 
శౌరిపాదపూత సలిలమై దివి నుండి 
ధరకు వచుచ్ గంగఁ దాలెచ్ నపుడు.       [9-229] 
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మందాకినిని అలా ఒపిప్ంచి భగీరధుడు శంకరుడికోసం తపసుస్ చేసాడు. శివుడు అంటే శుభాలనిచేచ్వాడు అని అరధ్ం కదా? అందుకే ఆయనిన్ 
నమకంలో ‘నమఃసోస్మాయచ రుదార్యచ … నమః శివాయచ, శివతరాయచ’ అనేది. అలా భగీరధుడు చేసిన తపసుస్కి మెచిచ్ భకత్ వతస్లుడు 
విషుణ్పాదాల దగిగ్రున్ంచి కిందకి పడే (శౌరిపాదపూత సలిలమై దివి నుండి ధరకు వచుచ్) గంగని తలమీద ధరించాడు. 

వచేచ్ వాయ్సంలో దివినుంచి భువికి దిగిన గంగా పర్వాహ వరణ్నలో పోతన చూపించే కవితాఝురీ, అసలు గంగ ఇలా దిగడంలో 
అరధ్ం, గంగావతరణం ముగింపూ చూదాద్ం. 

పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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