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సృషిట్ ఎలా ఏరప్డిందో దాని లోంచి మొతత్ం విశవ్ం ఎలా పుటిట్ందనేది, బర్హమ్ వివరించాక ఇపుప్డు భగవంతుడి 

అవతారాలు ఎలా వచాచ్యి, అనేవి చెపుత్నాన్డు. అయితే మంచి కోసం విశవ్ంలో జగతుత్ పుడితే ధరమ్ం ఎపప్డూ ఒకలాగే 
ఉండాలి కదా? ధరమ్ం ఎపుప్డూ ఒకలాగే ఉండి పర్జలంతా సంతోషంగా ఉంటే అసలు భగవంతుడు అవతారం ఎతత్డం 
ఎందుకూ, ధరమ్ రక్షణ ఎందుకూ? దానికి సమాధానం ఏమంటే, జగతుత్ సృషిట్ంచాక జరిగిన సృషిట్లో పర్తీ వారికీ మంచి 
చేయడానికీ, చెడు చేయడానికీ సవ్తంతర్ం కలిప్ంచారు. దాని పర్కారం అహంకారం వలల్ ఒకరి కంటే మరొకరు ఎకుక్వా 
తకుక్వా అనే సప్రధ్లు మొదలయాయ్క వాటినుంచి దెబబ్లాటలూ, కొటుట్కోవడం, చంపుకోవడం, పాపం, పుణయ్ం, కరమ్ మన 
వెంట రావడం అనీన్ మొదలయాయ్యనన్మాట. ఎపుప్డైతే చెడు ఎకుక్వైందో అది అణచడానికి మానవ మాతుర్లకి సాధయ్ం 
కానపుడు భగవంతుడి తపప్లేదు. అసలీ అవతారం ఎందుకు ధరించాలి, చెడు ఎకుక్వైతే, ఒకరొన్కరు చంపుకుంటుంటే 
ఆయనకేమిటి నషట్ం? అలాకాదు, మొతత్ం విశవ్ం అంతా ఆయన లీల పర్కారం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే విశవ్ం 
అవిరభ్వించడం, లయం అవడం మళీళ్ అవిరాభ్వం జరగడం ఎందుకంటే ఇదంతా పరమేశవ్ర విలాసం అంటారు. దీనేన్ 
పోతన తన వచనంలో భగవంతుడి రూపు వరిణ్సూత్, ‘రెపప్లు అహోరాతర్ంబులు’ అంటాడు. ఈ విశవ్ం అంతా భగవంతుడి 
కనురెపప్పాటు కాలంలో సృషిట్లో ఉంటుంది, ఆ రెపప్లు మూసేత్ విలయం.  

ఉ. అనయ్ కథానులాపము లహరిన్శమున వినునటిట్ సతిర్క్యా 
శూనయ్ములైన కరణ్ముల సూరిజనసుత్త సరవ్లోక స 
మామ్నయ్మునై తనరుచ్ హరిమంగళదివయ్కథామృతంబు సౌ 
జనయ్తఁ గోర్లవయయ్ బుధసతత్మ! యే వివరించి చెపెప్దన.   [2-113] 
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 ఎలల్కాలం ఏవేవో కధలూ పర్సంగాలూ వింటూ ఏమాతర్ం పుణయ్ కధలు విననటిట్ చెవులకి విషుణ్కధలు విందు 
చేసాత్యి. విషుణ్కధలు కళాయ్ణాతమ్కాలు అనడం అంటే ఇదే.  
 

మ. కనకాకుష్ండు భుజావిజృంభణమునన కాష్మ్చకర్ముం జాపఁ జు 
టిట్న మాడిక్ం గొనిపోవ, యజఞ్మయ దంషిట్సావ్కృతిం దాలిచ్ య 
దద్నుజాధీశవ్రుఁ దాఁకి యబిధ్ నడుమన దంషాట్ర్హతిం దుర్ంప ధా 
తిర్ని గూలెం గులిశాహతింబడు మహాదిర్ం బోలి యతుయ్గర్తన.    [2-115] 

 
 పూరవ్ం హిరణాయ్కుష్డు (కనకాకుష్ండు) భుజ బలంతో భూమిని (కాష్మ్చకర్ంబునన) చాపలా చుటేట్సి 
తీసుకుపోయాడు. అపుప్డు భగవంతుడు యజఞ్వరాహరూపం ధరించి ఆ రాక్షసుడితో (దనుజాధీశవ్రు) సముదర్ంలో (అబిద్ 
నడుమన) సంహరించాడు. వాడు వజార్యుధం (కులిశ) వలల్ కిందపడిన కొండలాగా (మహాదిర్ం) కూలిపోయాడు. ఈ 
కధ కిందటి వాయ్సాలోల్ చూసాం. ఈ చాపలా చుటట్డం సంగతి మరోసారి. భూమి గుండర్ంగా ఉందని మన ఋషులకీ 
వాళళ్కీ ఏనాడో తెలుసు కదా అయితే చాపలా చుటట్డం ఏమిటనేది చూదాద్ం. ఏదో విధంగా భూమిలాంటి గర్హానిన్ 
పటుట్కుని కక్షయ్లోంచి తపిప్ంచాడు హిరణాయ్కుష్డనేవాడు. అపుప్డా భూమి అనే గర్హం విశవ్ంలో దారీ తెనూన్ లేకుండా 
కొటుట్కుపోతూంటే దానిన్ తీసి మన సూరుయ్డి కక్షయ్లో పర్వేశపెటాట్డు. అలా మన మనుగడ బాగుపడింది. అరెర్రేర్ ఇవనీన్ 
ఎలా జరుగుతాయ, అంత బలం ఉనన్వాడెవడూ అనే పర్శన్లు వసేత్ ఒకటే సమాధానం. భగవంతుడు అనేవాడునాన్డు అని 
ఆయన ఏదైనా చేయగలడు అని ఒపుప్కుంటే, ఏదైనా సాధయ్ం. దీనికి సమాధానం కూడా ముందు వాయ్సాలోల్ చూసాం. 
మొదటోల్నే అనిన్ంటికీ సమాధానాలు రావు. మూడో తరగతి చదువుతునన్పుప్డు ఫలానా కలన గణితం లో సూతర్ం ఇది 
అని చెపాప్రనుకోండి. మూడో తరగతి చదువునేవాళుల్ ఏమంటారు? వాళల్కేం అరధ్మౌతుంది? అందువలల్ మన 
సాథ్యిలోంచి చూసి ఏదీ ఇదంతా ఎలా జరుగుతుందీ అంటే చెపప్లేం. అదే రమణుల, రామకృషుణ్ల సాథ్యి మనకి వచాచ్క 
(అసలంటూ వసేత్నే లెండి) అపుప్డు ఇదంతా అరధ్ం అవవ్చుచ్. అందుకే ఆతమ్సందరశ్నం కోసం మొదటగా ఎకాక్లిస్న 
మెటుట్ ‘భగవంతుడనేవాడు ఉనాన్డ’నే నమమ్కం. అదే లేకపోతే అసలు ఆతమ్సందరశ్నం కోసం, బర్హామ్నిన్ తెలుసుకోవడం 
కోసం పర్యతన్ం చేయడమే శుదధ్ దండగ.  

 
సీ. పర్కట రుచిపర్జాపతికిని సావ్యంభు 

వుని కూఁతు రాకూతి యను లతాంగి 
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కరిథ్ జనిమ్ంచి సుయజుఞ్ండు నానొపుప్ 
నతఁడు దకిష్ణ యను నతివయందు 
సుయమ నా మామరసోత్మంబుఁ బుటిట్ంచి 
యిందుర్ఁడై వెలసి యుపేందర్ లీల 
నఖిల లోకంబుల యారిత్ హరించిన 
నతని మాతామహుండైన మనువు     [2-117] 

 
తే. తన మనంబునఁ దచచ్రితర్మున కలరి 

పరమపుణుయ్ండు హరి యని పలికెఁ గాన 
నంచితజాఞ్ననిధి యై సుయజుఞ్ఁ డెలమిఁ 
దాపసోతత్మ! హరి యవతారమయెయ్.     [2-117.1] 

 
 ఈ పదయ్ం సుయజోఞ్వతారం కధ గురించి. పూరం రుచి అనే పర్జాపతికి సావ్యంభువ మనువు కూతురైన ఆకూతి 
అనే ఆవిడ వలల్ సుయజుఞ్డు పుటాట్డు. ఆయనకి దకిష్ణ అనే అవిడ వలల్  సుయములు అనేవారు పుటాట్రు. సుయజుఞ్డు 
ఇందుర్డై విషుణ్వులాగా లోకాలలో దుఃఖానీన్ (ఆరిత్) హరింపచేశాడు. అందువలల్ మనువు తన మనవడి చరితర్కి ఉపొప్ంగి 
ఈయన సాకాష్తూత్ శీర్హరే అని పర్శసిత్ంచాడు. ఇందులో విషుణ్వుని పోతన ఉపేందుర్డు అనాన్డు చూసారా? 
ఉపేందుర్డంటే, ఇందుర్డికి తముమ్డు. వామనావతారంలో శీర్హరి అదితి కడుపున ఇందుర్డికి తముమ్డిగా పుటాట్డు కదా? 
ఇదే మనం రోజూ చదివే మంతార్లలో కూదా చూడవచుచ్ – …. గోవిందాయనమః … తిర్వికర్మాయనమః 
….నారసింహాయనమః, అచుయ్తాయనమః, ఉపేందార్యనమః, హరయే, శీర్కృషాణ్యనమః…”  
 
వ. అని చెపిప్ సాంఖయ్యోగ పర్వరత్కాచారయ్వరుయ్ం డగు కపిలుని యవతారంబు విను"మని యిటల్నియె. [2-118] 
 

చ. ధృతమతి దేవహూతికిని దివయ్విభుండగు కరద్మపర్జా 
పతికిఁ బర్మోద మొపప్ నవభామలతోఁ గపిలాఖయ్ఁ బుటిట్ యే 
గతి హరి పొందునటిట్ సుభగంబగు సాంఖయ్ము దలిల్ కిచిచ్ దు 
షక్ృతములువాపి చూపె మునిసేవితమై తనరారు మోక్షమున.    [2-119] 
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 నిశచ్లమైన మనసుస్నన్ దేవహూతికి కరద్మ పర్జాపతి వలల్ తొమిమ్దిమంది కూతురుల్ (నవభామలు) పుటాట్క 
కపిలుడనే పేరుతో శీర్హరి పుటాట్డు. ఏ యోగంతో అయితే భగవంతుణిణ్ చేరడం సులభమో ఆ సాంఖయ్ యోగానిన్ తలిల్కి 
బోధించాడు. దానివలల్ తన తలిల్ పాపాలు పోగొటిట్ మోక్షం అందుకునేలా చేశాడు.  ఓ విషయం గమనించండి ఇకక్డ. 
బర్హమ్ నారదుడికి వివరించి చెపేప్ అవతారాలలో దశావతారాలు అనీన్ ఉండవచుచ్ లేకపోవచుచ్ ఎందుకంటే 
దశావతారాలనేవి  మనం తేలిగాగ్ గురుత్పెటుట్కునేవి. మహాభాగవతంలో దశావతారాలు కాక మిగతావి చాలా ఉనాన్యి. 
అయితే అవతారాలు మొతత్ం ఎనిన్ అంటే లెకక్గా చెపప్డం కషట్ం, అనవసరం కూడా. అసలు భగవంతుడి అవతారం 
ఎందుకొసుత్ందనేదానికి కృషుణ్డు భగవదీగ్తలో చెపిప్నది గురుత్ంటే చాలు – యదా యదాహి ధరమ్సయ్, గాల్నిరభ్వతి భారత.. 
అనేది.  
 

సీ. తాపసోతత్ముఁ డతిర్ తనయునిఁ గోరి ర 
మేశు వేఁడిన హరి యేను నీకు 
ననఘ దతుత్డనైతి నని పలుక్ కతమున 
నతఁడు దతాత్తేర్యుఁడై జనించె 
నమమ్హాతుమ్ని చరణాబజ్ పరాగ సం 
దోహంబుచేఁ బూతదేహు లగుచు 
హైహయ యదు వంశుయ్ లైహికాముషిమ్క 
ఫలరూప మగు యోగబలము వడసి     [2-121] 

 
తే. సంచితజాఞ్నఫల సుఖైశవ్రయ్ శకిత్ 

శౌరయ్ములఁ బొంది తమ కీరిత్ చదల వెలుఁగ 
నిందు నందును వాసికి నెకిక్; రటిట్ 
దివయ్తర మూరిత్ విషుణ్ నుతింపఁ దరమె?      [2-121.1] 

 
 అతిర్ మహరిష్ కొడుకు కోసం శీర్హరిని పార్రిధ్ంచేసరికి ఆయన కనిపించి ‘నేను నీకు దతుత్డిని అయాయ్ను’ అనాన్డు. 
అందువలల్ ఆయనే దతాత్తేర్యుడిగా అవతరించాడు. అనేక వంశాలవారు ఆయన ఇచిచ్న గురూపదేశం వలల్ ఇహపరాలు 
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సాధించుకునే యోగబలం సంపాదించుకునాన్రు. అటువంటి భగవంతుణిణ్ పొగడడం సాధయ్మేనా? దతాత్తేర్యుడే 
యోగబలానికి ఆదుయ్డు కనక ఆదిగురువు అనడం కూడా మనం చూసాత్ం.  
 

సీ. అనఘాతమ్! యేను గలాప్దిని విశవ్ంబు 
సృజియింపఁ దలఁచి యంచిత తపంబు 
నరిథ్ఁ జేయుచు సన యని పలుక్టయు నది 
కారణంబుగ సనాఖయ్లనుగల స 
నందన సనక సనతుక్మార సనతుస్ 
జాతులు నలువ్రు సంభవించి 
మానసపుతుర్లై మహి నుతికెకిక్రి 
పోయిన కలాప్ంతమున నశించి      [2-123] 

 
తే. నటిట్ యాతీమ్యతతత్వ్ంబు వుటట్ఁ జేసి 

సంపర్దాయక భంగిని జగతి నెలల్ 
గలుగఁ జేసిరి యవివ్షుణ్కళలఁ దనరి 
నలువు రయుయ్ను నొకక్ఁడ నయచరితర్!      [2-123.1] 

 
 ఇపుప్డు చెపప్బోయే అవతారం సనక సనందనాదుల గురించి. సృషాట్య్దిలో బర్హమ్ నిదర్లోంచి లేచి తపసుస్ చేసూత్ 
‘సన’ అనేసరికి సనక, సనందన, సనతుక్మార, సనతుస్జాతీయులనే నలుగురు పిలల్లు పుటాట్రు. వీళుళ్ బర్హమ్ 
మనసులోంచి ఉదభ్వించారు కనక మానస పుతృలయాయ్రు. బర్హమ్ పడుకునన్పుప్డు కలాప్ంతం అయింది కనక ఆ 
నశించిన కలప్ంలో ఆతమ్ తతాత్వ్నిన్ ఈ నలుగురూ జగతుత్లో తిరిగి పర్చారం చేసారు. మరోవిధంగా మనం కధ 
చదువుతాం కూడా. వీళల్కి పుటట్గానే జాఞ్నోదయం అయింది – ఈ సంసారం వలల్ పెదద్గా పర్యోజనం ఏమీ ఉండదని. 
సంసారం అంటే పుటట్డం, చావడం అనే ఎపప్టికీ తెగని చకర్ం. అందువలల్ వాళుళ్ భగవంతుడికి జీవితం కైంకరయ్ం 
చేసారు. అలా చేసినందువలల్ వాళేళ్ భగవంతుడి అవతారం.  
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క. గణుతింపఁగ నరనారా 
యణు లన ధరుమ్నకు నుదయ మందిరి; దాకాష్ 
యణియైన మూరిత్ వలనం 
బర్ణుతగుణోతత్రులు పరమపావనమూరుత్ల.      [2-125] 

 
 దక్షపర్జాపతి కూతురైన మూరిత్ అనే ఆవిడని ధరుమ్డు వివాహం చేసుకునన్పుప్డు నర, నారాయణులు పుటాట్రు. 
వీళుళ్ పరమ పుణయ్మూరుత్లు. భాగవతం పర్కారం దక్షపర్జాపతి కి పుటిట్న కొడుకులనందరీన్ నారదుడు ముకిత్ మారగ్ం లో 
పెటాట్డనీ అందువలల్ దకుష్డు నారదుణిణ్ శపించి కూతురల్ని కనాన్డనీ కిర్తం వాయ్సాలోల్ చదివాం. అలా మొతత్ం సృషిట్ 
అంతటికీ కారకుడు ఈ దక్ష పర్జాపతే.  ఆయన కూతురల్కి పుటిట్నవారే చరాచర పర్పంచంలో పార్ణులనీన్.  
నరనారాయణుల  జననం సహసర్కవచుడు అనేవాణిణ్ చంపడానికి జరిగింది అనే కధ వేరే. ఈ నరనారాయణుల  కధ 
వచేచ్నెల వాయ్సంలో చూదాద్ం.  
 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
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