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     మన పురాణాల లో శ్రమీహావిష్ణు వు 

అవతర ంచిన దశావతారాల లో ర ండవ 

అవతార్ం కూరామవతార్ము. కూర్మము 

అనగా తాబేలు. రాక్షుసులు దేవతలు 

అమృతము కోసము క్షర్సాగరాన్ని 

(పాలసముదాాన్ని )  చిలకడాన్నకి  మందర్ 

అనే పర్వతాన్ని కవవంగా తీసుకు వచ్ాార్ు, 

పాల సముదంాలో ద ంచి నపుుడు పర్వతం 

శకిి ఎకుువ ఉండడం వలన పాల సముదంాలో 
మున్నగ పో తణంటే, శ్రీమహావిష్ణు వు 

కూరామవతార్ం ధర ంచి మంధర్ పర్వతం 

ముంగ పో కుండా వీపు ప ైన మోసాి ర్ు.ఇద  కృత 
యుగంలో  అవతర ంచిన అదుుత అవతార్ం. 

 



 
 
 



    
 
  ఒకసార  దేవేందుాన్న పవారి్నకు కోప ంచిన 

దూరావస మహర ి "దేవతలు శకిి కోలోుయి 

ముసలి తనం వసుి ంద  " అన్న శప ంచ్ార్ు. 

అందు వలన రాక్షసుల చ్ేతిలో దవేతలు ఓడి 
పో తణండే వార్ు.వార్ు ఈ బాధను శ్రీవిష్ణు వుతో 
మొర్ ప టటు కోన్న "సకల ఔష్ధులకు,న్నధులకు 

న్నలయమ  ై శీ్ర మహా విష్ణు వు న్నవస ంచే్ పాల 
సముదాాన్ని చిలికిత ే అమృతాన్ని 

ప ందవచ్ుా"  అన్న శీ్ర విష్ణు వు చ్పెుతార్ు. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



     
 
 దేవతలు ఆ బృహతాుర్యం చ్యేడాన్నకి శకిిన్న 

కోలోుయి వునాిర్ు.అందుకు సహాయంగా 
శకిివంతణలుగా ఉని రాక్షసులతో ఒక 

ఒపుందాన్ని కుదుర్ుాకునాిర్ు. మందర్ పర్వతం 

పాలసముదాాన్ని చిలికే కవవంగా, వాసుకి తాాడుగా 
పాలసముదనా్ని చిలకడం పాార్ంభంచ్ార్ు. కాన్న 

మందర్ పర్వతం బర్ువుకి పాలసముదంాలో 
మున్నగ పో సాగ ంద . కార్యం జర్దేమో అనే పర స ి తి 

నెలకొనిద . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
అపుుడు శ్రీ మహావిష్ణు వు కూరామవతార్మును 

ధర ంచి ఆ పర్వతాన్ని మోసూి  పాల సముదంాలో 
మునగకుండా వీపు ప ైన పటటు కునాిర్ు .  

ఆ అవతారాన్ని పో తన తన భాగవతంలో ఇలా 
వర ుంచ్ాడు. 



*సవర్నెై లక్ష యోజనముల వెడల్ుై కడు 

గఠోర్ంబ ైన కర్ుర్మున 

     నదనెైన బహాామండమ ైన నాహార ంచ్ు 

ఘనతర్ంబగు ముఖ గహవర్ంబు 

సకల చ్రాచ్ర్ జంతణరాసులనెలల  మ్రంగ  
లోగొనునటటు  మేటట కడుపు 

విశవంబుప ై వేఱు విశవంబు ప బైడడ  నాగ న 

గదలన్నయటటు  కాళ్ళు 
వెలిగ  లోన్నక ిజనుదెంచ్ు విపుల తణండ 

మంబుజంబుల బో ల్డి యక్షియుగము 

సుందర్ంబుగ విష్ణు ండు సుర్లతోడ ి

కూర మ చ్ెలువ ందనొక మహా కూర్మమయియయ.* 

 
అలా దవేదేవున్న అవతార్ ర్క్షణతో పాలసముదనా్ని 

చ్ెలిక  కార్యకీమం కొనసాగ ంద . ముందుగా 
సమసిన్ని నాశనము చ్ేయగల హాలాహలము 

బయటకు వచిాంద . దేవతల బాధ విన్న, కర్ుణ ంచి  



శ్ర ీ పర్మశేవర్ుడు హాలాహలాన్ని తాాగ  తన 

కంఠంలోనే ఉంచ్ుకునాిర్ు. అందుచ్ేత ఆయనను 

గర్ళ్కంఠుడు అన్న, న్నలకంఠుడు అన్న అంటార్ు. 

తర్ువాత సుర్ (మధువు,మతణి  పాన్నయం), ఆప ై 
అపసర్సలు, కౌసుి భము, ఉచ్ెైైశవీము, 

కలువృక్షము, కామధేనువు, ఐరావతం వచ్ాాయి. 

ఆ తర్ువాత తిాజనమమహిన్నయియైన శ్రీలక్షమమదేవి 

ఉదువించింద . సకలదవేతలు ఆమ ను అర ా ంచి, 

కీర ించి, కానుకలు సమర ుంచ్ుకునాిర్ు. ఆమ  
శ్రీమహావిష్ణు వును వివాహం ఆడంిద . చివర్కు 

ధనవంతర  అమృత కలశాన్ని చ్ేతబటటు కొన్న 

బయటకు వచ్ాార్ు. తర్ువాత విష్ణు వే మోహిన్నగా 
ఆ అమృతం దేవతలకు మాతమాే అందేలా చ్ేసార్ు. 

 



 


