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99
అ
బర్హమ్ నారదుడితో అవతార విశేషాలు చెపూత్ ఇపుప్డు మతాస్య్వతారం గురించి చెపుత్నాన్డు. ఇకక్డనుంచీ వచేచ్వి
మనకి బాగా తెలిస్న దశావతారాలు. అయితే బర్హమ్ అనీన్ ఒకే వరసలో చెపప్డు నారదుడికి.
సీ.

ఘనుఁడు వైవసవ్తమనువుకు దృషట్మై
యరుదెంచునటిట్ యుగాంత సమయ
మందు విచితర్మతాస్య్వతారము దాలిచ్
యఖిలావనీమయం బగుచుఁ జాల
సరవ్జీవులకు నాశర్యభూతుఁ డగుచు నే
కారణ్వంబైన తోయముల నడుమ
మనుమ్ఖశల్థ వేదమారగ్ంబులను జికుక్
వడకుండ శాఖ లేరప్డఁగఁ జేసి

తే.

[2-142]

దివుయ్ లరిథ్ంప నా కరిథ్ఁ దెచిచ్ యిచిచ్
మనువు నెకిక్ంచి పెనాన్వ వనధి నడుమ
మునుఁగకుండంగ నరసిన యనిమిషావ
తార మేరికి నుతియింపఁ దరమె? వతస్!
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పర్ళయం సంభవించే ముందు వైవశవ్త మనువు, మునులతో, వితత్న ఔషధాలతో కూరుచ్నన్ పడవని అంతా
నీటిమయం అయినపుప్డు భగవంతుడు మతాస్య్వతారంతో ఆ పడవని సరవ్ జీవులకీ ఆశర్యభూతుడౌతూ ఆదుకునాన్డు.
నిదర్లోకి నా నుండి జరిపోయిన వేదాలు పాడవకుండా దాచి దేవతల కోరిక పర్కారం మళీళ్ లేచిన నాకు ఇచాచ్డు.
ఆతువంటి మతాస్య్వతారానిన్ వరిణ్ంచడం ఎవరికైనా సాధయ్పడుతుందా?
మ.

అమృతోతాప్దన యతున్లై విబుధ దైతాయ్నీకముల, మందరా
గముఁ గవవ్ంబుగఁ జేసి యబిధ్దఱువంగాఁ గవవ్పుంగొండ వా
రిథ్ మునుంగన హరి కూరమ్రూపమున నదిర్ం దాలెచ్ఁ దతప్రవ్త
భర్మణవాయ్జత వీఁపుఁదీట శమియింపం జేయఁగా నారదా!

[2-144]

ఇపుప్డుచెపప్బోయేది మనకి తెలిస్న దశావతారాలోల్ కూరామ్వతారం. దేవదానవులు అమృతం కోసం మందర
పరవ్తానిన్ కవవ్ంగా చేసి పాల సముదార్నిన్ చిలకడం (అబిద్ దరువంగా) మొదలుపెడితే ఆ పరవ్తం సముదర్ంలో
కుదురుగా నిలుచోడానికి కిందన ఏమీ లేక మునిగినపుప్డు భగవంతుడు కూరామ్వతారంతో దానిన్ నిలుచోపెటాట్డు. అది
ఆయన వీపు దురద తీరుచ్కోవడానికా అనన్టుట్ ఉంది తపప్ మరేమీ కాదు.
గమనించారా? దేవదానవుల సాగర మధనంలో బయటకి వచిచ్న ధనవ్ంతరి కూడా భగవంతుడి సవ్రూపమే. ఆ
మధనంలో పుటిట్న కలప్వృక్షం, కామధేనువూ, ఉఛైఛ్శర్వం, ఐరావతం (ఉఛైఛ్శర్వసమశావ్నం…. ఐరావతం
గజేందార్ణాం.. భగవదీగ్త విభూతి యోగం) కూడా భగవంతుడి రూపులే కానీ బర్హమ్ అవనీన్ అవతారం అనన్టూట్
చెపప్లేదు. ముఖయ్మైనవి చెపప్డం ఒకటే ఈ సక్ంధంలో చూసాత్ం.
మ.

సురలోకంబుఁ గలంచి దేవసమితిన సుర్కిక్ంచి యుదయ్దగ్దా
ధరుఁడై వచుచ్ నిశాచరుం గని, కనదద్ంషాట్ర్ కరాళసయ్ వి
సుఫ్రిత భూర్కుటితో నృసింహగతి రకోష్రాజ వక్షంబు భీ
కరభాసవ్నన్ఖరాజిఁ దుర్ంచె దిర్జగతక్లాయ్ణసంధాయియై.
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అమోఘమైన గదతో వసూత్ దేవతలను జయించే హిరణయ్కశిపుణిణ్ ఎవరూ ఎదిరించలేకపోయేసరికి భగవంతుడు
నృశింహావతారంలో వాడి గోళల్తో వాడిని చంపి జగతక్ళాయ్ణం కావించాడు. ముందు చెపప్బోయేది ఆదిమూలావతారం.
ఇది గజేందర్మోక్షం కధ. అయితే మనకి తెలిసిన దశావతారాలలో ఇది ఒక అవతారం కాదు.
మ.

కరినాథుండు జలగర్హగర్హణ దుఃఖాకార్ంతుఁడై వేయి వ
తస్రముల గుయియ్డుచుండ వేలుప్లకు విశవ్వాయ్పిత్ లేకుండుటన
హరి నీవే శరణంబు నా కనినఁ గుయాయ్లించి వేవేగ వా
శచ్రముం దుర్ంచి కరీందుర్ఁ గాచె మహితోతాస్హంబునం దాపసా!

[2-148]

గజేందుర్డు (కరినాధుండు) నీటిలో మొసలిచే (జలగర్హణం) పటుట్బడడ్పుప్డు కషట్ంతో వేయి సంవతస్రాలు
పార్రిధ్ంచాడు. దేవతలు విశవ్మయులు కారు కాబటిట్ ఏమీ చేయలేకపోతే “హరీ, నీవే శరణం“ అని ఆకర్ందన చేసినపుప్డు
వెనువెంఠనే (వేవేగ) వచిచ్ మహోతాస్హంతో ఆ మకరిని చంపి గజేందుర్ణిణ్ కాపాడాడు. మనకి తెలిస్న నృశింహావతారం
తరావ్తది వామనావతారం. మొదటోల్ పార్ణులు నీటిలో ఉండేవి అవి మెలిల్గా భూమి మీదకి పాకాయి అని తెలిస్నటేట్,
భాగవతంలో అవతారాలు మొదటోల్ మతస్య్ం, కూరమ్, వరాహం, నృసింహ, ఆ తరావ్త కోపంగా మనిషి
(పరశురామావతారం), పైన ధరమ్జుఞ్డిగా రామావతారం, ఆ తరావ్తది లీలామానుషవిగర్హమైన కృషాణ్వతారం. కానీ
ఇకక్డ బర్హమ్ చెపేప్వి ఈ వరసలో ఉండవు.
సీ.

యజేఞ్శవ్రుండగు హరి విషుణ్ఁ డదితి సం
తానంబునకు నెలల్ఁ దముమ్ఁ డయుయ్ఁ
బెంపారు గుణములఁ బెదద్ యై వామన
మూరిత్తో బలిచకర్వరిత్ఁ జేరి
తదూభ్మి మూడు పాదముమ్ లనడిగి ప
దతర్యంబునను జగతత్ర్యంబు
వంచించి కొనియును వాసవునకు రాజయ్
మందింప నీశవ్రుండయుయ్ మొఱఁగి
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తే.

యరిథ్రూపంబు గైకొని యడుగ వలసె
ధారిమ్కుల సొముమ్ వినయోచితముగఁ గాని
వెడఁగుఁదనమున నూరక విగర్హించి
చలనమందింపరాదు నిశచ్యము పుతర్!

[2-150.1]

ఇది వామనావతారం. అదితి సంతానానికి కడగొటుట్ బిడడ్గా వామనమూరిత్గా భగవంతుడు పుటాట్డు. బలి చకర్వరిత్
దగిగ్రకి వెళిళ్ మూడడుగుల నేల దానం అడిగాడు, ఎందుకంటే తాను సరేవ్శవ్రుడై ఉండి కూడా వాసవుడికి (తన అనన్
అయిన ఇందుర్డికి) రాజయ్ం ఇపిప్ంచడం కోసం. అంతటి బలశాలీ, సరేవ్శవ్రుడూ ఆఖరికి యాచించవలిస్ వచిచ్ంది.
ధరామ్తుమ్లైన వారి దగిగ్రున్ంచి వినయంగా అడిగి పుచుచ్కోవాలి తపప్ మూరఖ్ంగా (వెడగుదనమున) యుదధ్ం
చేయకూడదు. ఇది తెలిస్నవాడు కనకనే దేహీ అని అరిధ్ంచాడు బలిని.

అయితే అడినపుప్డు ఇవవ్ను అనకుండా

ఇచిచ్నవాడి గొపప్దనం మరిచ్పోకూడదు కనక బర్హమ్ ఆ బలి గురించి కూడా గొపప్గా చెపుత్నాన్డిపుప్డు.
చ.

బలి నిజమౌళి నవవ్టుని పాదసరోరుహ భవయ్తీరథ్ ము
తక్లిక ధరించి, తనున్ను జగతత్ర్యమున హరికిచిచ్, కీరుత్లన
నిలిపె వసుంధరాసథ్లిని నిరజ్రలోక విభుతవ్హానికిం
దలఁకక శుకుర్ మాటల కుఁదారక భూరివదానయ్శీలుఁడై.

[2-151]

పరమదాత (భూరివదానయ్శీలుడై) అయిన బలి చకర్వరిత్ వచిచ్న వామనుడి పాదాలు కడిగి ఆ నీళుళ్ నెతిత్మీద
పోసుకుని తననీ, అడిగిన మూడు అడుగులనీ (తనున్ను, జగతర్యమున) సంతోషంగా దానం ఇచాచ్డు. దీనివలల్ విశవ్ం
అంతా శాశవ్తమైన కీరిత్ సంపాదించుకునాన్డు. దానవలోకం మీద తన పెతత్నం (విభుతవ్హానికిం) పోతుందనీ, గురువు
దానం ఇవవ్వదద్నాన్డనీ అనాన్ ఎవరినీ లక్షయ్పెటట్లేదు.
వ. మఱియు నపప్రమేశవ్రుండు నారదా! హంసావతారంబు నొంది యతిశయ భకిత్యోగంబున సంతుషాట్ంతరంగుం
డగుచు నీకు నాతమ్తతత్వ్పర్దీపకంబగు భాగవతమహాపురాణం బుపదేశించె; మనవ్వతారంబు నొంది సవ్కీయ
తేజఃపర్భావంబున నపర్తిహతంబైన చకర్ంబు ధరియించి దుషట్వరత్నులైన రాజుల దండించుచు శిషట్ పరిపాలనంబు
సేయుచు నాతీమ్య కీరిత్చందిర్కలు సతయ్లోకంబున వెలింగించె; మఱియు ధనవ్ంతరి యన నవతరించి తన
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నామసమ్రణంబున

భూజనంబునకు

సకలరోగ

నివారణంబు

సేయుచు

నాయురేవ్దంబుఁ

గలిప్ంచె

నింకఁ

బరశురామావతారంబు వినుము.
[2-152]
ఆ తరావ్త భగవంతుడు హంసావతారం ధరించి నీ (నారదుడి) భకిత్ యోగానికి సంతోషించి ఆతమ్ తతత్వ్ం
తెలియచేయడానికి భాగవత పురాణం ఉపదేశించాడు కదా; మనువుగా పుటిట్ చకార్యుధంతో దురజ్నులైన వారిని
శికిష్ంచాడు. ఇపుప్డు పాలసముదర్ మధనంలో బయటకొచిచ్న ధనవ్ంతరి గురించి చెపుత్నాన్డు. భువిలో పుటిట్న వారికి
సాధారణంగా వచేచ్ సగలరోగాలకీ ధనవ్ంతరి అవతారంగా ఆయురేవ్దం కలిప్ంచాడు.
మ.

ధరణీ కంటకులైన హైహయనరేందర్వార్తమున భూరివి
సుఫ్రితోదారకుఠారధారఁ గలనన ముయేయ్డు మాఱుల పొరిం
బొరి మరిద్ంచి, సమసత్ భూతలము విపుర్ల వేఁడఁగా నిచిచ్ తాఁ
జిర కీరిత్న జమదగిన్రాముఁ డన మించెం దాపసేందోర్తత్మా!

[2-153]

ఈ పదయ్ం పరశురామావతారం గురించి. హైహయ రాజులు దురుసుగా పర్వరిత్ంచేసరికి పరశురాముడిగా
అవతరించి ఇరవై ఒకక్సారుల్ (ముయేయ్డు అంటే 3x7 = 21) వారిని చెండాడాడు. అలా జమదగిన్ కొడుకుగా పుటిట్న
పరశురాముడు రాజులని గెలిచాక నెగిగ్న సమసత్ భూతలానిన్ అంతటినీ అడిగిన విపుర్లకి దానం చేసి శాశవ్తమైన కీరిత్
సంపాదించుకునాన్డు.
సీ.

తోయజహిత వంశ దుగధ్ పారావార
రాకా విహార కైరవహితుండు
కమనీయ కోసలకాష్మ్భృతుస్తా గరభ్
శుకిత్ సంపుట లసనౌమ్కిత్కంబు
నిజపాదసేవక వర్జ దుఃఖ నిబిడాంధ
కార విసుఫ్రిత పంకరుహసఖుఁడు
దశరథేశవ్ర కృతాధవ్రవాటికా పార్ంగ
ణాకర దేవతానోకహంబు
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తే.

చటుల దానవ గహన వైశావ్నరుండు
రావణాటోప శైల పురందరుండు
నగుచు లోకోపకారారథ్ మవతరించె
రాముఁడై చకిర్ లోకాభిరాముఁ డగుచు.

[2-155.1]

ఇది సులభంగా అరధ్మయేయ్ రామావతారం మీద పదయ్ం. శీర్హరి (చకిర్) లోకాభిరాముడిగా (లోకాలకి ఉపకారం
చేసేవాడిగా) దశరధుడి పుతర్కామేషిట్ తరావ్త జనించాడు. ఈ రాముడు సూరయ్వంశానికి పునన్మి చందుర్డివంటివాడు,
కౌసలయ్కి పుటిట్న మేలి ముతయ్ం, తన పాదసేవకుల శోకాలని పోగొటేట్ భగవానుడు. దానవులనే వనాలని దహించే
కారిచ్చుచ్. రావణుడి గరవ్ం అణిచేవాడు.
క.

చితర్ముగ భరత లక్షమ్ణ
శతుర్ఘున్ల కరిథ్ నగర్జనుమ్ం డగుచున
ధాతిర్న రాముఁడు వెలసెఁ బ
వితుర్ఁడు దుషక్ృత లతా లవితుర్ం డగుచున.

[2-156]

భరత, లక్షమ్ణ, శతుర్ఘున్లకి అగర్జుడిగా రాముడు భూమిమీద అవతరించాడు. ఎలా అవతరించాడు? పాపాలనే
తీగలని అవలీలగా ఛేదించే కొడవలిలాగా (దుషక్ృత లతా లవితుర్ం డగుచున).

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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