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98
అ
కిర్తం వాయ్సంలో ధరుమ్డికి దక్ష పర్జాపతి కూతురువలల్ నరనారాయణులు పుటాట్రని బర్హమ్ నారదుడితో
భగవంతుడి అవతారాల గురించి చెపూత్ వివరించాడని చదివాం. ఈ నర, నారాయణులోల్ ఒకరు తపసుస్ చేసూత్ంటే
రెండోవారు ఈ సహసర్ కవచుడు అనే రాక్షసుడితో యుదధ్ం చేసేవారుట. అలా వాడికునన్ వేయి కవచాలలో ఒకక్టి తపప్
అనీన్ ఛేధించేసారు. వాడు మిగిలి ఉనన్ ఒకక్ కవచంతో సహజ కవచ కుండలాలు ఉనన్ కరుణ్డిగా పుటాట్డనీ, ఆ కవచం
ఛేధించి వాణిణ్ చంపడానికి నరనారాయణులే కృషాణ్రుజ్నులుగా పుటాట్రనీ కథ.
క.

అనఘులు బదరీవనమున
వినుత తపోవృతిత్ నుండ, విబుధాధిపుఁడున
మనమున నిజపదహానికి
ఘనముగఁ జింతించి దివిజకాంతామణులన.

[2-126]

ఈ నరనారాయణులు బదరికావనంలో తపసుస్ మొదలు పెటాట్రు. ఎవరైనా తపసుస్ చేసూత్ంటే ఇందుర్డికి కాసత్
అనుమానం కదా, తన సింహాసనానికి ఎసరు పెడుతునాన్రేమో అని? అందువలల్ ఆయన అపస్రసలని పిలిచాడు.
క.

రావించి తపోవిఘన్ముఁ
గావింపుం డనుచు బనుపఁ గడు వేడుకతో
భావభవానీకిను లనఁ
గా వనితలు సనిరి బదరికావనమునకున.
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‘ఇదిగో వీళిళ్దద్రూ ఇలా తపసుస్ మొదలు పెటాట్రు, వెళిళ్ ఆ తపసుస్ పాడుచేయండి’ అని చెపాప్డు. దీని అరధ్ం
ఏమంటే, మనసులో ఎపుప్డైతే జిజాఞ్స మొదలౌతుందో అపుప్డే పకక్నుంచి కామ, కోర్ధ, మద, మాతస్రాయ్లనేవి
విజృంభించి ఆ తపసుస్ పాడు చేయడానికి పూనుకుంటాయి. వాటిని జయించకుండా మోక్షం అసాధయ్ం కదా? ఈ
అపస్రసలు అనేవి మన మనసులో కోరికలూ వగైరా అని అరధ్ం చెపుప్కోవచుచ్. అవి ఒకక్సారి మనసులో చొరబడగానే
వాటిని వదిలించుకోవడం అంత సులభం కాదు. ఎంతో మనోనిగర్హం ఉనన్వారు కూడా ఈ చెడు గుణాలకి లోబడి
అధోగతిలో పడడం చూసూత్నన్ కధే. విశావ్మితృడు కూడా మేనకని చేరదీయడం కొంతకాలం తరావ్త ఆవిడని సవ్రాగ్నికి
పంపేసి తన తపుప్ తెలుసుకోవడం అవీ మనకి తెలిసిన కధలే.
మ.

నరనారాయణు లునన్ చోటికి మరునాన్రీ సమూహంబు భా
సవ్రలీలం జని రూప విభర్మ కళా చాతురయ్ మేపారఁగాఁ
బరిహాసోకుత్ల నాటపాటలఁ జరింపం జూచి నిశిచ్ంతతన
భరితధాయ్న తపః పర్భావ నిరతిం బాటించి నిషాక్ములై.

[2-129]

ఈ నారీ సమూహం వచిచ్ంది నరనారాయణులు తపసుస్ చేసేచోటికి. తపసుస్ చేసే వీళళ్ని చూసి పలకరించి ఏవో
పరిహాసంతో కబురూల్ అవి చెపిప్ తపసుస్ మీదనుండి వాళల్ మనసుస్లు చెడగొటట్డానికి పర్యతన్ం ఆరంభించారు. కానీ ఈ
నరనారాయణులు ఎటువంటివారు? మనసుస్ మీద ఎంతో నిగర్హం ఉనన్వాళుళ్, నిశిచ్ంతగా కోరికలనీన్ వదిలేసిన
తపోధీనులు. ఈ అపస్రసలని పటిట్ంచుకోనేలేదు.
క.

కోర్ధము దమ తపములకును
బాధక మగు టెఱిఁగి దివిజభామలపై న
మేమ్ధాతమ్కు లొక యింతయు
కోర్ధముఁ దేరైరి సతవ్గుణయుతు లగుటన.

[2-130]

ఎందుకిలా వచిచ్నవాళల్ని పటిట్ంచుకోలేదు? కోపం తెచుచ్కుంటే వచేచ్ సాధక బాధకాలు బాగా తెలుసు కనక.
“ధాయ్యతో విషయానుప్ంసః సంగసేత్షూ పజాయతే, సంగాసత్ంజాయతే కామః, కామాతోర్క్ధోభి జాయతే, కోర్దాదభ్వతి
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సమోమ్హః, సమోమ్హా సమ్ృతి విభర్మః, సమ్ృతి భర్ంశా బుదిధ్నాశో, బుదిధ్నాశా తర్ప్ణశయ్తి,” (భగవదీగ్త 2.63) అని కృషుణ్డు
భగవదీగ్తలో చెపిప్నదే కదా?
క.

నారాయణుఁ డపుప్డు దన
యూరువు వెసఁ జీఱ నందు నుదయించెను, బెం
పారంగ నూరవ్శీ ముఖ
నారీజనకోటి దివిజనారులు మెచచ్న.

[2-131]

తమ తపసుస్ పాడుచేయబోయే ఈ భామలకి బుదిధ్ చెపప్దానికి నారాయణుడు తన తొడ గోటితో చీరేసరికి
అందులోంచి ఒక అదుభ్తమైన సౌందరయ్రాశి బయటకి వచిచ్ంది; ఆవిడతో పాటు మరి కొంతమంది అపస్రసలు కూడా.
ఊరువు (తొడ) లో పుటిట్ంది కనక ఆవిడకి ఊరవ్శి అని పేరు. ‘ఈవిడని తీసుకుని వెళిళ్పొండి ఇకక్డనుంచి’ అనాన్రు
వాళుల్ ఈ అపస్రసలతో.
క.

ఊరువులందు జనించిన
కారణమున నూరవ్శి యన ఘనతకు నెకెక్న
వారల రూప విలాస వి
హారములకు నోడి రంత నమరీజనముల.

[2-132]

వ. అంతం దాము నరనారాయణుల తపోవిఘన్ంబు గావింపంబూని చేయు విలాసంబులు, మానసికసంకలప్ మాతర్ంబున
సృషిట్ సిథ్తి సంహారంబు లొనరప్ంజాలు నమమ్హాతుమ్ల దెసం బనికిరాక కృతఘున్నకుం జేఁయు నుపకృతులుంబోలె
నిషఫ్లంబులైన సిగుగ్నఁ గుందుచు, నూరవ్శిం దమకు ముఖుయ్రాలింగాఁ గైకొని తమ వచిచ్న జాడన మరలి చని రంత.
[2-133]
మానసిక సంకలప్ మాతర్ం చేత సృషిట్, సిథ్తి, లయాలు చేసే నేరుప్ ఉనన్ మహాతుమ్ల దగిగ్ర తమ వెరిర్ వేషాలూ,
పరిహాసం అనేవి కృతఘున్లకి చేసే ఉపకారం వలే పనికిరావని తెలిసి వచాచ్క, ఊరువులోల్ పుటిట్న కారణం చేత ఊరవ్శి
అని పిలవబడే ఆవిడని కూడా తీసుకుని వచిచ్నవాళళ్ందరూ తిరిగివెళాళ్రు.
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క.

కాముని దహించెఁ గోర్ధమ
హామహిమను రుదుర్ఁ; డటిట్ యతికోపము నా
ధీమంతులు గెలిచి రనం;
గామము గెలుచుటలు సెపప్ఁగా నేమిటికిన.

[2-134]

నరనారాయణులు కోపం జయించగలిగారు ఆ విధంగా, అని శుకమహరిష్ చెపూత్ ఇంకా అంటునాన్డు పరీకిష్తుత్తో
- కోర్ధం వలల్ శివుడు మనమ్ధుణిణ్ బూడిద చేసాడు కదా? దానివలల్ కోర్ధం వలల్ ఎంతటి అపాయం కలుగుతుందో తెలిసిన
ధీమంతులు ఈ నరనారాయణులు; వీరు కోరికలు జయించడం గొపప్ విషయం కాదు కదా?
వ. అటిట్ నరనారాయణావతారంబు జగతాప్వనంబై విలసిలెల్; వెండియు ధుర్వావతారంబు వివరించెద వినుము. [2-135]
సీ.

మానిత చరితుఁ డుతాత్నపాదుం డను
భూవరేణుయ్నకు సతుప్తుర్ఁ డనగ
నుదయించి మహిమఁ బెంపొంది బాలయ్ంబున
జనకుని కడనుండి సవితితలిల్
దను నాడు వాకాయ్సత్రతతిఁ గుంది మహిత తపంబు గావించి కాయంబుతోడఁ
జని మింట ధుర్వపదసాథ్యి యై యటమీఁద
నరిథ్ వరిత్ంచు భృగావ్ది మునులుఁ

తే.

[2-136]

జతురగతి గిర్ంద వరిత్ంచు సపత్ఋషులుఁ
బెంపు దీపింపఁ దనున్ నుతింప వెలసి
ధుర్వుఁడు నా నొపిప్ యవివ్షుణ్తులుయ్ఁ డగుచు
నునన్ పుణాయ్తుమ్ఁ డిపుప్డు నునన్వాఁడు.
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బర్హమ్ ధృవుణిణ్ కూడా భగవంతుడి అవతారంగానే వివరిసుత్నాన్డు. ఉతాత్నపాదుడికి పుటిట్న పెదద్కొడుకు ధృవుడు.
సవితి తలిల్ పరుషమైన వాకాయ్లు అనేసరికి (వాకాయ్సత్ర) మహానివ్తమైన తపసుస్ చేసి సశరీరంగా భగవంతుడి పదం
అందుకునాన్డు. పైన ఉండే భృగువు తో పాటు ఉండే మునులతో, ఆ ధృవపదం కిందనే సపత్ ఋష మండలం ఉండేది.
రాటకి కటిట్నటూట్ విశవ్ం అంతా ఆ ధృవపదం చుటూట్ తిరుగుతోంది.
విషయం గమనించారా? ఎపుప్డైతే ఒకరు తపసుస్ చేసి భగవంతుణిణ్ చేరుకునాన్రో వాళుళ్ భగవంతుడిలో ఐకయ్ం
కనక భగవతస్వ్రూపులే. ఇదే రామకృషుణ్లు చెపిప్న ఉపుప్బొమమ్ సముదర్ం లోతు కొలవడం అనే విషయం. విషుణ్వు
భగవంతుడిలో ఓ అంశ మాతర్మే. ‘ఆదితాయ్నామహం విషుణ్ః’ అని భగవదీగ్తలో చెపప్డం కూడా గమనించవచుచ్. ఏ
రూపులో చూసేత్ ఆ రూపులో మనకి కనిపించేవాడు భగవంతుడు – ఇదే సరవ్తార్ ఉనన్ చైతనయ్ం; హరి మయము
విశవ్మంతయు. అయితే ఒకోక్ అవతారం భగవంతుడి సవ్రూపం అని నమమ్డం ఎలా అంటే, యధాయధాహి ధరమ్సయ్ అనే
గీతా శోల్కమే దానికి సమాధానం.
ఉ.

వేనుఁడు విపర్భాషణ పవిపర్హతిచుయ్త భాగయ్పౌరుషుం
డై నిరయంబునం బడిన నాతమ్ తనూభవుఁడై పృథుండు నాఁ
బూని జనించి తజజ్నకుఁ బునన్రకంబును బాపె; మేదినిన
థేనువుఁ జేసి వసుత్వితతిం బితికెన హరి సతక్ళాంశుఁడై.
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ఈ పదయ్ంలో వివరించేది పృధువు గురించి. వేనుడనే ఆయనకి పృధువు పుటాట్డు; తండిర్కి మంచి గుణాలు లేవు.
అయినా సరే పృధువు భూమిని దునిన్ ఔషధాలని తీసి ఉదధ్రించడం చేత సతీక్రిత్తో భగవంతుడిగా కీరిత్ంచబడాడ్డు. అలా
ఆయన చేసిన మంచి పనుల వలల్ తండిర్కి ఉనన్ చెడడ్పేరు పోగొటాట్డు.
వ.అని మఱియు "వృషభావతారంబు నెఱిఁగింతు; వినుము; ఆగీన్ంధుర్ండను వానికి "నాభి" యనువాఁ డుదయించె;
నతనికి మేరుదేవి యను నామాంతరంబు గల "సుదేవి" యందు హరి వృషభావతారంబు నొంది జడసవ్భావంబైన
యోగంబు దాలిచ్ పర్శాంతాంతఃకరణుండును, బరిముకత్ సంగుండునునై పరమహంసాభిగమయ్ం బయిన పదం బిది యని
మహరుష్లు వలుకుచుండం జరించె; మఱియు హయగీర్వావతారంబు సెపెప్ద వినుము.
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తరావ్త అవతారం వృషభావతారం. అగీన్ంధుర్డు అనే ఆయనని నాభి అనేవాడు పుటాట్డు. ఆయనకీ సుదేవి అనే
ఆవిడకీ (ఆవిడ వేరు నామం మేరుదేవి) భగవంతుడు వృషభావతారంగా పుటాట్డు. ఆయన శాంతం అలవరుచ్కొని.
పార్పంచిక విషయాలనీన్ పరితయ్జించి భగవంతుణిణ్ భజిసూత్ ఆయనేన్ చేరుకునాన్డు. ‘ఇదే పరమంసలు పాటించవలిస్న
మారగ్ం’ అని మహరుష్లందరూ పలికారు. తరావ్తది హయగీర్వావతారం. ఈ అవతారంలో హయగీర్వుడనే పేరుతో
పుటాట్డు భగవంతుడు.
చ.

అనఘచరితర్! మనమ్ఖము నందు జనించె హయాననాఖయ్తన
వినుత సువరణ్ వరుణ్ఁడును వేదమయుం డఖిలాంతరాతమ్కుం
డనుపమ యజఞ్పూరుషుఁడునై భగవంతుఁడు దతస్మసత్ పా
వనమగు నాసికాశవ్సనవరగ్ములం దుదయించె వేదముల.
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బర్హమ్ చేసిన యజఞ్ంలోంచి బంగారు కాంతితో వేద సవ్రూపుడై సరావ్ంతరాయ్మి అయిన భగవంతుడు
హయగీర్వుడనే పేరుతో పుటాట్డు. ఆయన నాసికలోంచి శావ్శవాయువులుగా వేదాలు ఉదభ్వించాయి. వేదాలు భగవంతుడి
నుంచి ఉదభ్వించాయనీ (నిగమంబు మతస్వ్రూపంబు – వేదమే నా సవ్రూపం) అపౌరుషేయాలనీ చెపప్డానికి కారణం
ఇదే. మిగతా అవతార వివరణలు వచేచ్ వాయ్సంలో.
పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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