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విశవ్రూప సందరశ్నానికి ముందు భగవంతుడి విభూతి ఏయే రూపాలలో చూడవచోచ్, ఎలా ఉంటుందో చెపాప్క 

కృషుణ్డు అంటాడు అరుజ్నుడితో,  

యదయ్ దివ్భూతిమతస్తవ్ం శీర్మదూరిజ్తమేవ వా,  
తతత్దే వావగచఛ్ తవ్ం మమ తేజోంశ సంభవం  (విభూతియోగం - 41)  

దీనరధ్ం ఏమిటంటే, భగవంతుడైన తన విభూతి ఇదీ అదీ అని చెపప్డం ఎందుకు? ఎకక్డైతే శీర్మంతము, శేర్షట్మైన 
వసుత్వులు కానీ మనుషులూ కానీ మరేదైనా కానీ ఉంటే అది భగవంతుడి శకిత్, అంశాల వలల్ పుటిట్ందే సుమా అని 
తెలుసుకో చాలు. మనకునన్ బుదీధ్, మేధసూస్, మనం కనుగొనే, కనుగొనబోయే ఎదైనా సరే అది వికసించాలంటే 
భగవంతుడి వలల్ మాతర్మే సాధయ్ం అని చెపుత్నాన్డు. ఎందుకయాయ్ ఇంత గోల అసలు భగవంతుడనేవాడే లేడు అనుకుంటే 
చాలు కదా? అనుకోచచుచ్, కనీ ఆ దారిలో బతికినవాళుళ్ కూడా చెపేప్దేమిటంటే ఈ పర్పంచం అంతా ఒకానొక శకిత్ మీద 
ఆధారపడి నడుసోత్ంది. ఎది ఎలా ఎకక్డ ఉందో తెలియదు. దానేన్ కొంతమంది భగవంతుడు అని తెలుసుకునాన్క 
మిగతావాళల్కి చెపాప్రు. అయితే ఆ శకిత్ అందరికీ అంత సులభంగా కనిపించదు కనక ఓ రూపు ఏరాప్టు చేసుకోవడం 
లేదా ఒక రాముణోణ్ కృషుణ్ణోణ్ – వాళుళ్ శేర్షట్మైన పనులు చేసి చూపింఛారు కనక – భగవంతుడిగా చెపుత్నాన్ం. 
ఇటువంటి వారిని అవతార పురుషులు అనడంతో అసలు అవతారాలెనిన్ అనే పర్శన్ ఉదయిసోత్ంది కనక ముఖయ్మైనవి 
పది, మిగతావి ఇనీన్ అని చెపప్డానికి లేదు. ఎందుకు చెపప్లేం అనే పర్శన్కి విభూతియోగంలో చెపిప్న పై శోల్కమే 
సమాధానం.  ఈ విషయం గురించే బర్హమ్ మరింత వివరంగా చెపుత్నాన్డు నారదుడితో ఇపుప్డు.  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             p˝…’   2022  

2    

వ. అని మఱియుఁ బితామహుండు నారదున కిటల్నియె "మునీందార్! పుండరీకాకుష్ం డంగీకరించిన లీలావతార 
కథావృతాత్ంతంబు నేను నీకు నెఱింగించు నింతకు మునన్ హరి వరాహాదయ్వతారంబు లంగీకరించి తతర్ప్యోజనంబులఁ 
దీరెచ్; మనవ్ంతరావతారంబు లంగీకరించినవియు నంగీపరింపఁగలవియునై యునన్యవి; వరత్మానంబున ధనవ్ంతరి 
పరశురామావతారంబులు దాలిచ్ యునన్వాడు; భావికాలంబున శీర్రామాదయ్వతారంబుల నంగీకరింపం గలవాఁ; 
డమమ్హాతుమ్ండు సృషాట్య్ది కారయ్భేదంబులకొఱకు మాయా గుణావతారంబు లందు బహుశకిత్ ధారణుండైన భగవంతుఁడు 
సరాగ్దినిఁ దపసుస్లును, నేనును, ఋషిగణంబులును, నవపర్జాపతులునునై యవతరించి విశోవ్తాప్దనంబు 
గావించుచుండు; ధరమ్ంబును విషుణ్ండును యజఞ్ంబులును మనువులును నిందార్ది దేవగణంబులును ధాతీర్పతులును 
నయి యవతరించి జగంబుల రకిష్ంచుచుండు; నధరమ్ంబును రుదుర్ండును మహోరగంబులును రాక్షసానీకంబులునునై 
యవతరించి విలయంబు నొందించుచుండు; ని తెత్ఱంగునం బరమేశవ్రుండును సరావ్తమ్కుండును నైన హరి విశోవ్తప్తిత్ 
సిథ్తి లయ హేతుభూతుండై విలసిలుల్; ధరణీరేణువుల నయిన గణుతింప నలవి యగుంగాని యమమ్హాతుమ్ని 
లీలావతారాదుభ్తకరమ్ంబులు లెకక్వెటట్ నెవవ్రికి నశకయ్ంబై యుండు; నీకు సంకేష్పరూపంబున నుపనయ్సించితి 
సవిసాత్రంబుగా నెఱింగింప నాకుం దరంబు గాదనిన ననుయ్లం జెపప్నేల? వినుము.  [2-199] 
 
 ఒకపుప్డు ధనవ్ంతరి, రామ, పరశురామ అవతారాలు ధరించిన భగవంతుడు బహుశకిత్ సంపనున్డు. నాతోపాటు 
సపత్ ఋషులని, తొమిమ్ది మంది పర్జాపతులుగా అవతరించి విశావ్నిన్ పర్భవిసాత్డు. అలా పుటిట్ంచిన జగానిన్ కాపాడడానికి 
కూడా ఆయనదే అవతారం. లీనమైనపుడు మరోసారి రుదుర్డిగా అవతరించి విలయం సృషిట్ంచేదీ ఆయనే.  ఇనిన్ పనులు 
చేసుత్నాన్డు కనక ఆయనొకక్డే సతయ్ం. ఈ భూమిమీద ఉండే ధూళి రేణువులని లెకక్పెటొట్చుచ్ కానీ భగవంతుడి 
లీలావతారం, ఆ అవతారాలు చేసే అదుభ్తమైన కారాయ్లూ లెకక్పెటట్డం ఎవరి తరమూ కాదు. ఆయన నాభిలోంచి పుటిట్న 
బర్హమ్నైన నాకే చేతకాదు అటువంటపుప్డు మిగతా వారి సంగతి చెపప్డం అనవసరం.  ఈ విషయాలనే శుకమహరిష్ 
పరీకిష్తుత్తో చెపూత్ “విషుణ్డవయ్యుండు విమల చరిత” అనడం ముందు వాయ్సాలోల్ చూసాం.  
  

చ. అమరఁ దిర్వికర్మసుఫ్రణ నందిన యమమ్హితాతుమ్పాద వే 
గమున హతంబులైన తిర్జగంబుల కావల వెలుగ్ సతయ్లో 
కము చలియించినం గరుణఁ గైకొని కాచి ధరించు పాదప 
దమ్ము తుది నునన్ యపర్తిహతం బగు శకిత్ గణింప శకయ్మే?    [2-200] 
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 వామనుడు తిర్వికర్ముడిగా విజృంభించాడు కదా అపుప్డు మూడు జగాలనీ కేవలం రెండు అడుగులతోనే 
ఆకర్మించాడు. ఆ విజృంభణకి వీటికి ఆవల ఉనన్ సతయ్లోకం కూడా వణికిపోయింది. అపుప్డు వాటికి ఏ ఆపదా 
రాకుండా కాపాడినటువంటి ఆ పాదాలకి ఉనన్ శకిత్ గణింపగలమా?  
 

మ.  హరి మాయా బల మే నెఱుంగ నఁట శకయ్ంబే సనందాది స 
తుప్రుషవార్తము కైన, బుదిధ్ నితరంబున మాని సేవాధిక 
సుఫ్రణం దచఛ్రితానురాగగుణవిసూఫ్రిత్న సహసార్సయ్ సుం 
దరతం బొలప్గు శేషుఁడుం దెలియఁ డనన్ం జెపప్ నే లొండొరున.   [2-201] 
 

 ఇటువంటి భవంతుడి శకిత్, మాయ అనేవి ఆయన నాభిలో పుటిట్న నేనే తెలుసుకోలేకపోతునాన్ను. సనక 
సనందనాదులకైనా కుదరదు. ఆయనకి శేషతలప్ంగా వయ్వహరించే ఆదిశేషుడు కూడా ఆలోచనలనీన్ వదిలిపెటిట్ (బుదిధ్ 
నితరంబున మాని) వేయితలలోత్ కీరిత్సూత్ ఉంటాడు. ఈ పదయ్ంలో నిఘూఢంగా బర్హమ్ చెపేప్ది ఏమిటంటే భగవంతుడు 
ఇదీ, ఇలా ఉంటాడు, అలా ఉంటాడు అనే ఆలోచనలోత్ ఎపప్టికీ ఎవరూ ఆయనని తెలుసుకోలేరు. బుదిధ్, ఇందిర్యాలనీ, 
మనసుస్నీ వాడి ఆయనిన్ తెలుసుకోవడం వయ్రధ్ం. చేయాలిస్న పని ఒకటే – శరణాగతి. దానితో సులభంగా ఆయనిన్ 
తెలుసుకోవచుచ్.  ఏ మతం కానీయండి ఏ ముని కానీయండి వాళుళ్ చెపేప్ది ఇదే.  
 

చ.  ఇతరముమాని తనున్ మది నెంతయు నమిమ్ భజించువారి నా 
శిర్తజన సేవితాంఘిర్ సరసీరుహుఁడైన సరోజనాభుఁ డం 
చితదయతోడ నిషక్పటచితత్మునం గరుణించు; నటిట్వా 
రతుల దురంతమై తనరు నవివ్భు మాయఁ దరింతు రెపుప్డున.   [2-202] 

 
 అనిన్ విషయాలనీ కటిట్పెటిట్ మనసులో తనని నమేమ్వారిని అతయ్ంత సులభంగా అనుగర్హిసాత్డు. ఎలా అంటే 
నిషక్పట చితత్మున, అంచిత దయతోడ. అటువంటి వారు మాతర్మే ఆయన మాయ ని దాటగలుగుతారు. ఇదే విషయం 
మనం ముందొకసారి అంబరీషోపాఖాయ్నంలో చూసాం. సుదరశ్న చకర్ం తరుముతూంటే దురావ్సుడు బర్హమ్ దగిగ్రకీ, 
శివుడి దగిగ్రకీ వెళాళ్క విషుణ్వు దగిగ్రకి వసేత్ ఆయనే చెపాత్డు ఈ విషయం.  
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చ.      చలమున బుదిధ్మంతులగు సాధులు నా హృదయంబు లీల దొం 
గిలి కొనిపోవుచుండుదు రకిలిబ్షభకిత్లతాచయంబులన  
నిలువఁగఁ బటిట్ కటుట్దురు నేరుపుతో మదకుంభికైవడిన;   
వలలకుఁ జికిక్ భకత్జన వతస్లతం జనకుందుఁ దాపసా!   [9-118] 

 
 ఎందుకలా దయ ఆయనకి? సాధు సతుప్రుషులు భగవంతుణిణ్ తపప్ మరేమీ కోరుకోక, ఆయననిన్ తీసుకెళిళ్ తమ 
తమ మనసులలో మదించిన ఏనుగును ఎకక్డకీ కదలకుండా కటేట్సినటూట్ కటేట్సాత్రు. అందువలల్ ఆ వలలకి చికిక్ 
తపిప్ంచుకోలేక భగవంతుడు భకత్ జన వతస్లుడు కనక వాళల్ మనసులలోనే ఉంటాడు.  

 
వ. మఱియును సంసారమగున్లయి దివసంబులు దోర్ఁచియు నంతంబున శునక సృగాల భక్షణంబులైన 
కాయంబులందు మమతవ్ంబు సేయక భగవదరప్ణంబు సేసిన పుణాయ్తుమ్లుం గొందఱు గల రెఱింగింతు; వినుము; నేను 
నీ బర్హమ్తవ్ంబునం జెందు రాజసంబు విడిచి యమమ్హాతుమ్ని పాదారవిందంబుల భకిత్నిషుఠ్ండ నయి శరణాగతతవ్ంబున 
భజియించు నపుప్డు దెలియుదు రాజసగుణుండనై యునన్ వేళం దెలియంజాలఁ; గావున శాసత్రంబులు పర్పంచింపక కేవల 
భకిత్జాఞ్నయోగంబున సేవింతు; మఱియు సనకాదులగు మీరును, భగవంతుండైన రుదుర్ండును, దైతయ్పతియైన 
పర్హాల్దుండును, సావ్యంభువమనువును, నతని పతిన్ యగు శతరూపయుఁ, దతుప్తుర్లగు పిర్యవర్తోతాత్నపాదులునుం, 
దతుప్తిర్కలగు దేవహూతాయ్దులునుం, బార్చీనబరిహ్యు, ఋభువును, వేనజనకుం డగు నంగుండును, ధుర్వుండును 
గడవంజాలుదురు వెండియు.      [2-203] 
 
 ఇంత చెపాప్క మనకో సందేహం వసుత్ంది కదా, అసలు భగవంతుడు నిజంగా కనిపిండానికి అటువంటి 
శరణాగతి చేసిన వాళెళ్వరైనా ఉనాన్రా? వాళల్ గురించే పై వచనం చెపేప్ది. బతికి ఉనన్ంతకాలం దినాలనీన్ గడిపాక, 
కుకక్లకీ నకక్లకీ ఆహారమయేయ్ ఈ శరీరం మీద మమకారం పెంచుకోకుండా భగవంతుడి సేవకే వినియోగించినవారు 
కొంతమంది ఉనాన్రు. నేను బర్హమ్ని కదా అని ఒకొక్కక్పుప్డు నాకు రాజసంతో కూడిన అహంకారం కలిగినపుప్డు 
భగవంతుడి ఉనికి తెలియదు. దానిన్ అతికర్మించి భకిత్తో మాతర్మే భజించేటపుడు మాతర్మే ఆయన గురించి తెలుసుత్ంది. 
సనక సనందాదులు, నారదుడు, రుదుర్డు, రాక్షసుల రాజైన పర్హాల్దుడు, సావ్యంభువమనువు, ఆయన భారయ్లు, 
ధుర్వుడు, ఇటువంటివారు మాతర్మే మాయని గెలాచ్రు.  ఏ విధంగా గెలాచ్రు అనేది చూసేత్  భకిత్ వలల్ మాతర్మే అని 
అరధ్మౌతుంది.  
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సీ. గాధి, గయాదు; లికాష్వ్కు, దిలీప, మాం- 
   ధాతలు; భీషమ్, యయాతి, సగర, 

రఘు, ముచుకుందైళ, రంతిదేవోదధ్వ,- 
   సారసవ్తోదంక, భూరిషేణ,  

శుర్తదేవ, మారుతి, శతధనవ్, పిపప్ల,- 
  బలి, విభీషణ, శిబి, పారథ్, విదురు; 

లంబరీష, పరాశరాలరక్, దేవల,- 
   సౌభరి, మిథిలేశవ్రాభిమనుయ్       [2-204] 

 
తే. లారిష్ణ్షేణాదులైన మహాతుమ్ లెలమిఁ 

దవిలి యదేద్వు భకిత్ఁ జితత్ముల నిలిప్ 
తతప్రాయణు లౌట దురాద్ంతమైన 
విషుణ్మాయఁ దరింతురు విమలమతులు.      [2-204.1] 

 
 ఈ సీసంలో భగవంతుడి మాయ అతికర్మించిన వారి పేరుల్ చెపుత్నాన్డు. వీళళ్ందరూ కూడా దురాద్ంతమైన 
(దాటలేనిది) విషుణ్మాయని అతికర్మించిన వారు. ఈ పదయ్ంలో హనుమంతుడు, సిబి, అరుజ్నుడు, బలి, విభీషణుల తో 
పాటు మీ తండిర్ అభిమనుయ్డు ఉనాన్డు; అందువలల్ నీకు కూడా ఏమీ హని జరగదు (శాపం వలల్ చనిపోయినా సరే) అని 
చెపుత్నాన్డనన్మాట శుకమహరిష్ పరీకిష్తుత్తో.  
 
 అయితే ఇవనీన్ అందరికీ తెలిస్నవే. అటువంటివారికేనా భగవంతుడు కనిపించేది? మిగతావారికెలా? దానికి 
సమాధానం కింద పదయ్ంలో చెపుత్నాన్డు.  
 

మ. అనఘా! వీరల నెనన్నేమిటికిఁ; దిరయ్గజ్ంతుసంతాన ప 
కిష్ నిశాటాటవికాఘ జీవనివహసతరీ శూదర్ హూణాదులై 
నను నారాయణభకిత్ యోగమహితానందాతుమ్లై రేని వా 
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రనయంబుం దరియింతు రవివ్భుని మాయావైభవాంభోనిధిన.   [2-205] 

 ఈ వీరుల సంగతి దేనికీ? పశువులు (తిరయ్క), పకుష్లు, రాక్షసులు (నిశాట), అటవికులు, సతరీలు, పురుషులు, 
ఎవరికైనాసరే నారాయణ భకిత్ ఉంటే చాలు ఆయన మాయ అనే సముదార్నిన్ దాటగలరు.  

క. శశవ్తర్ప్శాంతు నభయుని 
విశావ్తుమ్ఁ బర్బోధమాతుర్ విభు సంశుదుధ్న 
శాశవ్తు సము సదసతప్రు 
నీశవ్రుఁ జితత్మున నిలుపు మెపుడు మునీందార్! [2-207] 

వ. అటల్యిన నపుప్ణాయ్తుమ్ల ననవదయ్శీలుర నవిదయ్ లజాజ్వనత వదనయై పొందంజాలక వైముఖయ్ంబున దవువ్దవువ్లం 
దలంగిపోవు మఱియును.        [2-208] 

 అందువలల్ నారదా నువువ్ శశవ్తర్ప్శాంతు (నిరంతరం పర్శాంతంగా ఉండేవాడు), అభయుడు (భయం అనేది 
లేనివాడు), విశావ్తుమ్డి (విశవ్మే శరీరంగా కలవాడు, హరి మయము విశవ్మంతయు అని కదా చెపిప్నది), 
పర్భోధమాతుర్డు (జాఞ్నంతో మాతర్మే తెలుకోగలిగేవాడు), సంశుదిధ్న (పరిశుదుధ్డైనవాడు) అయిన భగవంతుణిణ్ నీ 
హృదయంలో నిలుపుకో. అలాచేసేత్ అవిదయ్ అనేది సిగుగ్తో తలవంచుకుని దూరంగా తొలగిపోతుంది. అవిదయ్ అంటే 
తెలినదే కదా, ఈ శరీరమే నిజం అనుకునే విషయం. విషయవాసనలే తపప్ మరేమీ లేదనుకోవడం వగైరా.  

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

COMMENTS 

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



