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1  భాగవతంలో రసగుళికలు

44 వ భాగం    
   మనావతారం, ముగింపు – 18 

ఇంతవరకూ వచాచ్ం కనక ఇపుప్డు మిగిలిన యాగం కూడా పూరిత్ చేయాలి. బలి సుతలానికి వెళాళ్డు, పర్హాల్దుడూ వెళళ్డానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. 
యాగం ఎవరో, ఏదో విధంగా చేయాలి కదా? 

వ. అని యిటుల్ నియమించినం బరమేశవ్రునకు నమసక్రించి వలగొని కరకమల పుట ఘటిత నిటల తటుండయి, వీడొక్ని, బలిం దోడొక్ని సక 
లాసురయూథంబునుం దాను నొకక్ మహాబిలదావ్రంబు చొచిచ్ పర్హాల్దుండు సుతల లోకంబునకుం జనియె; నంత బర్హమ్వాదు లయిన యాజకుల 
సభామధయ్ంబునం గూరుచ్నన్ శుకుర్నిం జూచి నారాయణుం డి టల్నియె.  
 [8-677] 

మరింక ఎవరు పూరిత్ చేసేది? వామనుడు అదే చెపుత్నాన్డు శుకార్చారుయ్లతో. 

ఆ.  ఏమిఁ గొఱత పడియె నీతని జనన్ంబు 
విసత్రింపు కడమ విపర్వరయ్!  
విషమ మయిన కరమ్ విసరంబు బార్హమ్ణ 
జనులు చూచినంత సమతఁ బొందు.  [8-678] 

ఈ మిగిలిన యజఞ్ం మీరు పూరిత్ చేయండి. అది అలా ఆగిపోకూడదు మధయ్లో. మీ వంటి బర్హమ్ వేతత్లవలల్ అది సఫలం కావాలి అని.  బలి దానం 
ఇచేచ్టపుప్డు కలశంలోంచి నీళుళ్ పడకుండా శుకార్చారుయ్లు అడుడ్కునన్పుప్డు వామనుడు దరభ్తో ఆయనకి ఒక కనున్ పోగొటాట్డు కదా? అపుప్డు ఒక 
కనున్ మాతర్మే ఎందుకు పోయింది, రెండూ పోవచుచ్గా అనే ధరమ్ సందేహానికి ఇకక్డ సమాధానం దొరుకుతుంది.  ఎందుకంటే మధయ్లో ఆగిపోయిన 
యజఞ్ం పూరిత్ చేయడానికి.  అందుకే ఒక కనున్ మిగిలిచ్నది. ఇదంతా – బలిని దానం అడగడం, శుకార్చారుయ్లకి ఒక కనున్ మిగలచ్డం, బలిని సుతలం లో 
ఉండమనడం - చూసేత్ మొదటినుండీ ఎంతో జాగర్తత్గా ఒక పధకం పర్కారం జరిగినటూట్ మనకి అరధ్ం అవుతుంది. ఆ పధకానేన్ కరమ్ అంటునాన్ము. అది 
ఎవరూ తపిప్ంచుకోలేనిది.  దానిగురించి ముందు వాయ్సాలోల్ చూసాం. 

చినన్ సరదా పర్శన్ తెలుగు అంటే ఇషట్ం ఉనన్ నా లాంటి వాళళ్కి.  పై పదయ్ంలో యజఞ్ం, యాగం అనే పదం ఎకక్డుందో చెపప్గలరా?  
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సీ.  అఖిల కరమ్ంబుల కధినాథుఁడవు నీవ;  

యజేఞ్శుఁడవు నీవ యజఞ్పురుష!  
పర్తయ్క్షమున నీవు పరితుషిట్ నొందినఁ;  
గడ మేలఁ కలుగ్ నే కరమ్ములకు?  
ధనదేశకాలారహ్తంతర్మంతర్ంబులఁ;  
గొఱఁతలు నినున్ఁ బేరొక్నిన మాను;  
నయినఁ గావింతు నీ యానతి భవదాజఞ్;  
మెలఁగుట జనులకు మేలుఁ గాదె?       [8-680] 

 
తే.  యింతకంటెను శుభము నా కెచటఁ గలుగు 

ననుచు హరిపంపు శిరమున నావహించి 
కావుయ్ఁ డసురేందుర్ జనన్ంబు కడమఁ దీరెచ్ 
మునులు విపుర్లు సాహాయయ్మునఁ జరింప.      [8-680.1] 

 
ఆలా చెపిప్న విషుణ్వుతో శుకార్చారుయ్లు అంటునాన్డు. నువేవ్ యజాఞ్లకి అధికారివీ, పర్పంచంలో జరిగే కరమ్లకనిన్ంటికీ సాకీష్భూతుడవీను. నినున్ 

తృపిత్ పరుసేత్ వేరే ఇంకేమీ చేయకక్రేల్దు. నీవు చెపిప్నటూట్ అలాగే చేసాత్ను. అలా అని యజాఞ్నిన్ పూరిత్ చేసాడు, అకక్డే ఉనన్ మునులూ విపుర్ల సహాయంతో. 
 
వ. ఇవివ్ధంబున వామనుండయి హరి బలి నడిగి, మహిం బరిగర్హించి, తనకు నగర్జుండగు నమరేందుర్నకుం దిర్దివంబు సదయుం డయి యొసంగె; న 
తత్రి దక్ష భృగు పర్ముఖ పర్జాపతులును, భవుండును, గుమారుండును, దేవరిష్, పితృగణంబులును, రాజులును, దానును గూడికొని చతురాననుండు 
గశయ్పునకు నదితికి సంతోషంబుగా లోకంబులకు లోకపాలురకు "వామనుండు వలల్భుం" డని నియమించి యంత ధరమ్ంబునకు యశంబునకు లకిష్కి 
శుభంబులకు దేవత లకు వేదంబులకు వర్తంబులకు సవ్రాగ్పవరగ్ంబులకు "నుపేందుర్ండు పర్ధానుం" డని సంకలిప్ంచె నా సమయంబున.   
        [8-681] 
 
 ఆ విధంగా ఇందుర్డికి మళీళ్ దేవతలమీద అధిపతయ్ం, సింహాసనం కలిగాయి. ఇదంతా వినాన్క అదితికీ కశయ్పుడికీ సంతోషం వేసింది – కొడుకు 
చేసాత్నని చెపిప్నపని చేసిపెటిట్నందుకు. అపుప్డు, అనిన్ శుభాలకీ, దేవతలకీ, వేదాలకీ, వర్తాలకీ, ధరామ్నికీ, కీరిత్ సంపదలకీ, సవ్రాగ్నికీ, మోకాష్నికీ వామనుడే 
అధికారి అని నిశచ్యించారు.  మనం ఆచమనం చేసేటపుప్డు వామనుణిణ్ సమ్రించడం గమనించవచుచ్. “ … ఓం విషణ్వే, మధుసూధన, తిర్వికర్మ, వామన, 
శీర్ధర, హృషీకేశ, పదమ్నాభ, దామోదర, సంకరష్ణ, వాసుదేవ, పర్దుయ్మన్, అనిరుదద్, పురుషోతత్మ, అధోక్షజ, నారసింహ, అచుయ్త, జనారధ్న, ఉపేందర్, హరి, 
శీర్కృషాణ్య నమ:” 
 

క.  కమలజుఁడు లోకపాలురు 
నమరేందుర్నిఁగూడి దేవయానంబున న 
యయ్మరావతికిని వామను 
నమరం గొనిపోయి రంత నట మీఁద నృపా!      [8-682] 
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బర్హామ్, దికాప్లకులూ వామనుణిణ్ అమరావతికి తీసుకెళాళ్రు. అవతారం పూరి అయియ్ ఇకక్డదాకా వచాచ్ము కనక ఇపుప్డు పదయ్ంలో శుకమహరిష్, 

పరీకిష్తుత్తో చెపుత్నన్టుట్ “నృపా” అంటునాన్డు పోతన. మొదటోల్ ఇదంతా శుకమహరిష్ ధరమ్రాజు మనవడికి కధ చెపప్డం తో మొదలైంది కదా? 
 
ఆ.  బలిల్దంపుదోడు పార్పున నిందుర్ని 

కిందర్పదము చేరు టిటుల్ గలిగెఁ;  
దనకు నాఢుయ్ఁడైన తముమ్ఁడుఁ గలిగినఁ 
గోరుక్లనన్ కేల కొఱఁత నొందు?       [8-683] 

 
ఇంకా శుకమహరిష్ అంటునాన్డు – అలా తముమ్డి మంచితనంతో ఇందుర్డికి మళీళ్ రాజయ్ం వచిచ్ంది.  మంచి దకుష్డైన తముమ్డు ఉంటే అనన్గారి 

కోరికలు తీరడం అంత కషట్ం కాదు కదా? ఇకక్డ మనం గురుత్ ఉంచుకోవలసింది ఏమిటంటే, ఇందుర్డు సింహాసనం కోసమూ, బలి మరో పర్యోజనం 
ఆశించో వాళళ్ వాళల్ కరమ్లు మొదలుపెటాట్రు. కానీ వీళళ్ందరికనాన్ మరో మెటుట్ పైనునన్ భగవంతుడు ఎవరికి ఇవావ్లిస్ంది వాళళ్ వాళళ్ కరమ్ల దావ్రా ఇచిచ్ 
రాబోయే ఇందుర్ణీణ్, పర్సుత్తానికునన్ ఇందుర్ణిణ్ వారి వారి సథ్లాలోల్ కూరోచ్పెటాట్డు. అదే చూచాయగా భటాట్తిత్రి గారు, “కోనామ కసయ్ సుకృతం 
కధమితయ్వేయాత” అనన్ది. 
 

క.  పాలడుగఁడు మే లడుగం 
డేలఁడు బికిష్ంచి యనన్కిచెచ్ఁ దిర్జగమున 
వేలుపులతలిల్ కడపటి 
చూలుం బోలంగఁ గలరె సొలయని తముమ్ల.      [8-684] 

 
ఆ.  కడుపు బదరగాఁగ గొడుకులఁ గనుకంటె 

దలిల్ కొకఁడె చాలు బలిల్దుండు;  
తిర్దశగణముఁ గనన్ యదితి గానుపు దీఱఁ 
జినిన్ మేటివడుగుఁ గనన్ యటుల్.       [8-685] 

 
ఇంతా చెపాప్క మరో విషయం గురుత్ చేసుత్నాన్డు కవి – వామనుడు బలిని దానం అడిగి అందులో ఇంత నాకు కావాలి, పోనీ ఇది నీకు ఇచాచ్ను 

కనకు దానికి బదులుగా నాకు మరొకటి ఇయియ్ అని వాటా గాని, లాభం గానీ అడగలేదు. అటువంటి తముమ్లు ఉండగలరా? అలాగే అదితికి పుటిట్న ఆ 
చినన్వడుగే అదృషట్ం పండినటుట్ పుటాట్డు. అలాంటివాడు పుటట్డం – కడుపు పగిలేటటూట్ పదిమంది పనికిరాని కొడుకులు పుటట్డం కంటే - మంచిది కదా? 
 

తే.  మనుజనాథ! తిర్వికర్ము మహిమ కొలఁది 
యెఱుఁగఁ దరిక్ంప లెకిక్ంప నెవవ్ఁడోపుఁ?  
గుంభినీ రేణుకణములు గుఱుతు పెటుట్ 
వాఁడు నేరఁడు; తకిక్న వారి వశమె?      [8-687] 
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క.  అదుభ్త వరత్నుఁడగు హరి 
సదాభ్వితమైన విమలచరితము వినువాఁ 
డుదభ్ట వికర్ముఁడై తుది 
నుదాభ్సితలీలఁ బొందు నుతత్మ గతులన.      [8-688] 

 
ఈ ఒళుళ్ గగురొప్డిచే కధంతా చెపాప్క విషుణ్వు గురించి మరోసారి గురుత్ చేసుత్నాన్డు శుకమహరిష్ వారం రోజుల లోపుల పార్ణాలు 

పోగొటుట్కోబోయే పరీకిష్తుత్కి – భూమీమ్ద ఉనన్ ధూళి రేణువులెనిన్ ఉనాన్యో లెకక్పెటట్డం సాధయ్ం కావచుచ్ గానీ వామనుడి తిర్వికర్మ మహిమ 
వివరించడం సాధయ్మౌతుందా?  

 
దీనినే ఆతమ్ని దరిశ్ంచిన జాఞ్నులు చెపప్డం మనం వింటూ ఉంటాం. రామకృషణ్ పరమహంస కూడా ఇదే అనేకానేక సారుల్ చెపప్డం చూడవచుచ్ – 

ఆతమ్ని దరిశ్ంచినవాడు నేను చూసాను అనలేడు అంటారు ఎందుకంటే “నేను” అనేది ఉనన్ంతకాలం తాను వేరు అనే భావం ఉనన్టేట్ కదా? అది పోగానే, 
“హరిమయము విశవ్మంతయు, హరి విశవ్మయుండు…” మరి “నేను” అనేది పోగానే తాను దరిశ్ంచినది బయటకి చెపప్డం ఎలా? సరవ్ం విషుణ్మయం 
జగత అనేది అవగతమైనది ఎలా చెపప్గలం? ఎవరైతే “నేను” చూసాను అంటారో అటువంటివారు నిజంగా చూడలేదు అని అరధ్ంట. అంటే “నేను 
చూసాను అని చెపప్డం” నిజంగా చూసినవారికి జరిగే పనికాదు. అందుకే ఆతమ్ని చూసినవాడు ఆ అనుభవంలో మునిగి ఈదులాడడమే గానీ బయటకి 
చెపప్లేడు. దానేన్ శివానందులు అనడం పర్కారం “to know THAT is to become THAT.” 

 
మ.  జడులై నాకముఁ గోలుపోవు సురలం జంభారినిం బోర్వఁగా 

వడుగై భూమి బదతర్యం బిడుటకై వైరోచనిన వేఁడి రెం 
డడుగుల సాఁచి తిర్వికర్మసుఫ్రణ బర్హామ్ండంబుఁ దా నిండుచుం 
గడు మోదంబున నుండు వామనున కెకాక్లంబునన మొర్కెక్దన.   [8-690] 

 
జంభాసురుణిణ్ సంహరించిన ఇందుర్డూ, మిగతా దేవతలూ జడులైపోయి, సవ్రాగ్నిన్ పోగొటుట్కుంటే వడుగులా అవతరించి వైరోచనుడి 

కుమారుడైన బలి చకర్వరిత్ నుంచి తిర్లోకాలూ దానం పుచుచ్కుని మళీళ్ అవి దేవతలకి దకేక్లాగ చేసాడు విషుణ్వు.  మూడడుగులు అడిగినా రెండు 
అడుగులతోనే బర్హామ్ండం అంతా నిండిపోయిన ఆ వామనుడికి ఎపుప్డూ మొకుక్తూ ఉంటాను అంటూ శుకమహరిష్ వామనావతారం కధ పూరిత్ చేసాడు. 
చివరిలో ఇలా అనడం ఎందుకంటే, కధ చెపేప్ది చావు రాబోయే పరీకిష్తుత్కి. ఈ వారం రోజులూ భగవంతుణిణ్ మరిచ్పోకుండా చేయడానికనన్మాట. పార్ణం 
ఎవరిది ఎపుప్డు పోతుందో చెపప్లేం కనక ఇది అందరికీ వరిత్ంచేదే. 

 
 ఈ వామనావతార వాయ్స పరంపర ముగించేముందు పోతన ఇచేచ్వాడికీ తీసుకునేవాడికీ రాసిన అనేక పదాలు మరోసారి పరిశీలించుదాం. 
వామనుడు “ఎవరైనా మంచి దాతలునాన్రా, దానాలు ఇసాత్రా?” అని తనకి కనిపించిన భార్హమ్లని అడిగినపుప్డు “మాయామాణవకుండు” అంటే కపట 
బర్హమ్చారి; ఏమీ తెలియనటుట్ నటించేవాడు. అసలు దేనికోసం పుటాట్డో తెలిసీ అయినా ఇలా అడుగుతునాన్డంటే కపటం పర్దరిశ్సుత్నాన్డు కదా? మరి 
“ఇతడే దానవ చకర్వరిత్…” అంటునన్పుప్డు “మాయాభికుష్ండు,” అకక్డ బలి “రకోష్వలల్భుండు.” వామనుడి ఆశీరవ్చనం విని ఏమి కావాలో కోరుకో 
అనేటపుప్డు బలి అకక్డ “యజమాని,” అపుప్డు వామనుడు “అభాయ్గతి.” సరిగాగ్ సరిపోయే మాటలు ఎలా వాడుతునాన్డో చూసారా? “వడుగా 
ఎవవ్రివాడ…” అనన్పుప్డు సమాధానం చెపేప్ శీర్హరిని “ఈశవ్రుడు” అనాన్డు ఎందుకంటే ఆ తరావ్తి పదయ్ంలో వామనుడు తానెవరో ఎలా చెపాప్డు? 
“ఇది నాకు నెలవనినేరీతి బలుకుదు…. నదినేరుత్ నిదినేరుత్నని ఏల చెపప్ంగ..” అంటూ ఈశవ్రుణిణ్, జగతర్ప్భువుని సుమా అని చూచాయగా తన విభూతి 
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చెపాప్డు కదా? అనీన్ చెపాప్క మూడడుగుల నేల దానం అడిగినపుప్డు పోతన ఏమనాన్డు ఇదద్రినీ, “పరమ యాచకునకు పర్దాత.” మరీ చినన్ దానం గరభ్ 
దరిదుర్డిలా అడిగినందుకు వామనుడు పరమయాచకుడు, బలి ఏదైనా సరే – అంటే అడిగిన అతి చినన్ దానం అయినా సరే ఇవవ్గలిగిన వాడు కనక 
పర్దాత. అదేమిటయాయ్ ఇంతటి చినన్ దానం అడిగావు, నీకు అడగడం తెలియదు అని బలి అనన్పుప్డు “గృహమేధికి మేధావి.” అంటే సంసారంలో 
చికుక్కుని అనీన్ తనకునన్ ఆసుత్లే సుమా అనుకునే గృహమేధి బలికి సంతోషం ఉంటే చాలు అంటూ మేధావిలాగా వివేకం చెపుత్నాన్డు కదా వామనుడు? 
అలాగే శుకార్చారుయ్లు దానం ఇవవ్దుద్ అనన్పుప్డు కీరిత్ కోసం, మాట నిలుపుకోవడం కోసం ఇచిచ్ తీరుతాను అనన్పుప్డు బలి “యశసివ్.”  “ఎవవ్ని 
కరుణింప నిశచ్యించితి…” అంటునన్పుప్డు శీర్హరి సాకాష్తూత్ భగవంతుడు. ఇలా రాసుకుంటూ పోతే ఒక ఉదర్గ్ంధం అవుతుంది.  

అంటే వామనావతారం రాసేముందు నిఘంటువు చూసుకుంటూ అందులో ఉనన్ తనకి దొరికిన పదాలు అనీన్ ఒకచోట కూరిచ్ పెటుట్కుని 
ఒకదాని తరావ్త ఒకటి వాడటం కాదు పోతన చేసినది. ఏది ఎకక్డ ఎలా వాదాలో అలాగే సందరోభ్చితంగా వాడాడు. మరి అవి పోతనకి ఆ 
సందరాభ్నుసారంగా ఎలా తటాట్యి అనేదానికి మనకి దొరికే ఒక సమాధానం “పలికించెడు వాడు రామభదుర్డట.” భగవతక్ృప, విభూతి అనేవి అలాగే 
ఉంటాయి. అనన్మయయ్ అందుకే అంటాడు “బర్హమ్ కడిగిన పాదము, బర్హమ్ము తానెని పాదము, చెలగి వసుధ కొలిచిన నీ పాదము బలి తల మోపిన 
పాదము తలకగ గగనము తనిన్న పాదము బలరిపు గాచిన పాదము… పరమ యోగులకు పరి పరి విధముల  వరమొసగెడి నీ పాదము.” 
 
       పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/   

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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