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40 వ భాగం
తి
ర్ కర్మ జృంభణ -

మనావతారం – 14

ఒక పాదంతో పై లోకాలనీన్ ఆకర్మించాడు వామనుడు. మరో పాదంతో కింది లోకాలనీ ఆకర్మించాడు. తిర్వికర్మ సుఫ్రణం ఎలా ఉంది
అపుప్డు? విజృంభణలో భూమీ ఆకాశం, పైలోకాలు ఎలా కనిపిసుత్నాన్యి
ఆ.

ఒక పదంబు కిర్ంద నురివ్ పదమ్ము నంటి
కొనన్ పంకలవము కొమరుఁ దాలెచ్;
నొకటి మీఁదఁ దమిమ్ కొదిఁగిన తేఁటినా
వెలసె మినున్ నృప! తిర్వికర్మమున.

[8-626]

ఒక పాదం కింద ఉనన్ భూమండలం పదామ్నికి అంటుకునన్ బురదలా (కిర్ంద నురివ్ పదమ్ము నంటి) ఉంది. రెండో పైలోకాలకి సాగిన పాదం
ఆకాశమనే పదమ్ం మీద వాలిన తుమెమ్దెలా ఉంది (నొకటి మీఁదఁ దమిమ్ కొదిఁగిన తేఁటినా వెలసె మినున్). అంటే పైలోకాలూ, భూమండలం కూడా ఆ
పాదాల రేణువులగా ఒపుప్తునాన్యి.
ఆ.

జగము లెలల్ దాఁటి చనిన తిర్వికర్ము
చరణనఖర చందర్ చందిర్కలను
బొనుఁగు పడియె సతయ్మున బర్హమ్తేజంబు
దివసకరుని రుచుల దివియ బోలె.

[8-628]

అలా పైనా కిందా అనిన్లోకాలనూ దాటిపోయిన తిర్వికర్ముని కాలిగోళళ్కాంతికి సతయ్లోకం లోని బర్హమ్ తేజసుస్ సూరుయ్ని ముందు దివిటీ వలె
వెలవెల పోయింది.
సీ.

భవబంధములఁ బాసి బర్హమ్లోకంబునఁ;
గాపురంబులు చేయు ఘనులు రాజు
లా మరీచాయ్దులు, నా సనందాదులు;
నా దివయ్యోగీందుర్ లచట నెపుడు
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మూరిత్మంతంబులై మోర్యు పురాణ త;
రాక్మాన్య నియమేతిహాస ధరమ్
సంహితాదులు గురుజాఞ్నాగిన్నిరద్గద్;
కరుమ్లై మఱియును గలుగునటిట్
తే.

[8-629]

వార లెలల్ఁ జొచిచ్ వచిచ్ సరావ్ధిపు
నంఘిర్ఁ జూచి మొర్కిక్ రధిక భకిత్ఁ
దమ మనంబు లందుఁ దలచు నిధానంబుఁ
గంటి మనుచు నేఁడు మంటి మనుచు.

[8-629.1]

ఇలా పైకి పెరిగిన పాదానిన్ అకక్డ లోకాలోల్ ఉండే వారు దరిశ్ంచారు. భవబంధాలని వదిలించుకుని బర్హమ్ లోకానిన్ చేరిన ఋషులూ, దేవరుష్లూ,
ఆకారం ధరించి మారుమోగుతూ ఉండే వేద వేదాంగాలూ, తరక్ శాసత్రం ఇటువంటివనీన్ ఆ పాదానిన్ దరిశ్ంచి ఇపప్టికి మేము కావాలనుకునన్ పెనిన్ధి
చూడగలిగాము అని నమసాక్రం పెటుట్కునాన్రు.
బర్హమ్లోకం చేరినవారు కూడా - బర్హమ్తో సహా, మరో జనమ్ ఎతత్డానికి ఆసాక్రం ఉంది. అంటే భగవంతుడికి తపప్ ఎవరికైనా సరే
ఆయురాద్యం అనేది ఉంది. అది కొనిన్ ఏళుళ్ కావొచుచ్, యుగాలు కావొచుచ్, మహా యుగాలు కావొచుచ్. అందుకే అకక్డునన్ మహరుష్లూ దేవరుష్లూ కూడా
నితయ్ం విషుణ్వుని దరిశ్ంచడానికి ఉవివ్ళూళ్రుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే భగవదీగ్తలో చెపిప్నటూట్ అది ఉఛిఛ్షట్మైన ఎనన్టికీ తిరిగిరాని లోకం.
అబర్హమ్ భువనా లోల్కాః పునరావరిత్నోరుజ్న,
మా ముపేతయ్ తు కౌంతేయ పునరజ్నమ్ నవిదయ్తే

(అక్షర బర్హమ్యోగం, భగవదీగ్త 8.16)

ఈ విషయం వామనావతారం మొదటోల్నే చెపుప్కునాన్ం. యోగుయ్లైన వారికి పర్జాపతి సాథ్నాలనీ మిగతా అధికారాలనీ ఇచిచ్ విషుణ్వు పర్పంచం

అలా జరగడానికి కారకుడు అని. దీనేన్ "యోగీశరూపుఁడై యోగంబుఁ జూపుచు... విషుణ్ఁ డవయ్యుండు విమలచరిత!" అని శుకమహరిష్ పరీకిష్తుత్తో

అనాన్డు కదా? ఆయా పనులు అయిపోగానే ఈ జనం అందరూకూడా మరో మెటుట్ పైకి వెళళ్డానికాక్నీ, మరో జనమ్ ఎతత్డానికాక్నీ అవకాశం ఉంది.
మ.

తన పుటిట్లిల్దె పొమమ్టంచు నజుఁడుం దనాన్భిపంకేరుహం
బు నిరీకిష్ంచి నటించి యునన్త పదంబుం జూచి తతాప్దసే
చనముం జేసెఁ గమండలూదకములం జలిల్ంచి; తతోత్యముల
వినువీథిం బర్వహించె దేవనదినా విశావ్తుమ్కీరిత్పర్భన.

[8-630]

బర్హమ్ కూరుచ్నేది విషుణ్వు నాభి కమలం అని కదా మనకి తెలిసినది. ఆ నాభి కమలం చూసి నా పుటిట్లుల్ ఇదే అనీ, ఈ బర్హమ్లోకం వరకూ
సాగిన పాదానిన్ బర్హమ్ చూసి దానిన్ తన కండలంలో నీటితో కడిగాడు. ఆ నీటి ధార ఆకాశంలో దేవనదిగా పర్వహించింది, ఎలా పర్వహించింది? విశావ్తుమ్
కీరిత్ పర్భలతో. ఈ ధార గురించి మరోసారి 'గంగావతరణం' అనే వాయ్సంలో చూదాద్ం ముందు.
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సీ.

యోగమారగ్ంబున నూహించి బహువిధ;
పుషప్దామంబులఁ బూజ చేసి
దివయ్గంధంబులుఁ దెచిచ్ సమరిప్ంచి;
ధూపదీపములఁ దోడోత్డ నిచిచ్
భూరి లాజాక్షతంబులు జలిల్ ఫలములుఁ;
గానిక లిచిచ్ రాగములఁ బొగడి
శంఖాదిరవములు జయఘోషములుఁ జేసి;
కరుణాంబునిధి! తిర్వికర్మ! యటంచు

ఆ.

[8-632]

బర్హమ్ మొదలు లోకపాలురుఁ గొనియాడి;
రెలల్ దిశల వనచరేశవ్రుండు
జాంబవంతుఁ డరిగి చాటె భేరిధవ్ని
వెలయఁ జేసి విషుణ్ విజయ మనుచు.

[8-632.1]

లోకాలని పాలించే బర్హామ్, మిగతా దేవతలూ విషుణ్వు తిర్వికర్ం రూపం అంతా నిండిపోవడంతో ఆయనకి పూలతో పూజచేసి సోత్తార్లు చేసారు.
జాంబవంతుడు ఇలా పెరిగిన వామనుడి చూటూట్ పర్దకిష్ణ చేసూత్ ములోల్కాలలో ఇదంతా చాటి చెపుత్నాన్డు భగవనమ్హిమ గురించి. ములోల్కాలలో
నిండిపోయినాయనికి పర్దకిష్ణ చేయడం అంటే అనిన్ లోకాలూ చుటేట్సినటేట్ కదా?
“శత యోజన విసీత్రణ్మైన సాగరం లంఘించి లంకలోకి మొదట ఎవరు వెళళ్గలరు ముందుకి రండి” అని అంగదుడు అడిగితే ఒకొక్కక్రూ నేను
పది యోజనాలు, నేను ఇరవై … నేను ఎనభై అంటూ అనన్పుప్డు జాంబవంతుడు చెపాత్డు దీని గురించే రామాయణంలో సుందరకాండకు కొంచెం
ముందుగా ఈ పర్దకిష్ణం గురుత్ చేసుకుంటూ “ఒకపుప్డు నేను తివికర్ముడికి పర్దకిష్ణం చేసినవాడిని కానీ ఇపుప్డు ముసలితనం వలల్ తొంభై యోజనాల
వరకూ దూకగలను” అని.
క.

అనిన్జగంబులఁ దానై
యునన్ జగనాన్థుఁ జూడ నొగి భావింపం
గనన్ందక మన మందక
సనున్తులం జేసి రపుడు సభుయ్లు బలియున.

[8-633]

ఇలా సమసాత్నీన్ ఆకర్మించిన విషుణ్వుని చూడాడ్నికి బలికీ, అకక్డునన్ సభుయ్లకీ మనసులో ఊహించడానికాక్నీ కంటికి కనిపించడానికాక్నీ సాధయ్ం
కాలేదు. మనమోసారి ఆలోచిసేత్ సరవ్ వాయ్పకతవ్ం అంటే ఇదేనని అరధ్మౌతుంది. చూసేదీ, చూడబడేదీ అనీన్ సరవ్ం విషుణ్మయం జగత. అలా చూసి
తెలుసుకోవలిస్ందే తపప్ ఇది ఊహించడానికూక్డా సాధయ్ం కానిది.
దీనినే “పూరణ్మద, పూరణ్మిదం…” అనే ఉపనిషత శోల్కం వివరిసోత్ంది. ఈ పూరణ్ం అనేది ఎపప్టికీ ఆరనిదీ, సవ్ఛఛ్మైనదీ అయినటువంటి ఒక
మహాగిన్. ఇపుప్డో చినన్ కరర్ తీసుకెళిళ్ ఆ మహాగిన్లోంచి చినన్ నిపుప్ తీసుకొచాచ్మనుకుందాం. ఈ నిపుప్ మెలిల్గా రాజుకుని చినన్ మంటలాగా
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తయారౌతుంది. ఈ చినన్ నిపుప్ కూడా ఆ మహాగిన్లాగే దేనినైనా కాలచ్గలదు. మంచి నేయి, అవీ వేసేత్ ఈ చినన్ నిపుప్ కూడా పెదద్దయియ్ మరో చినన్ చినన్
నిపుప్లని తయారు చేయగలదు. పూరణ్మదః (పరబర్హమ్ం, భగవంతుడైన ఆ మహాగిన్ పూరణ్ం) పూరణ్మిదం (ఈ చినన్ అగిన్ అయిన ఈ సృషిట్లో సరవ్మూ
కూడా పూరణ్మే, ఎందుకంటే ఇది మహాగిన్లోంచి వచిచ్నదే), పూరాన్త పూరణ్ముదచయ్తే (ఆ బర్హమ్ంలోంచి వచిచ్న ‘ఇది’ కూడా పూరణ్మే) పూరాణ్సయ్ (ఆ
మహాగిన్ లోంచి తీసేది కూడా పూరణ్ం), పూరాణ్మాదాయ (ఈ చినన్ అగిన్ పెదద్ మహాగిన్లో కలిపినా అది పూరణ్మే). ఇపుప్డీ మహాగిన్ భగవంతుడైతే ఈ చినన్
అగిన్ సరవ్ చరాచర వసుత్వులోల్ ఉండే భగవంతుడి పర్తిరూపమైన ఆతమ్. అహంకారం, మిగతా దురుగ్ణాలూ పోగొటుట్కుంటూ బలిలాగా తయరైనపుప్డు
మనం ఆతమ్శకిత్ని అధికంగా పెంచుకుంటూ ఈ చినన్ అగిన్ని పెదద్దిగా చేసుత్నాన్ం. దీనినే సాధన (నేయి వేలచ్డం) అనడం. ఎపుప్డైతే ఈ చినన్ అగిన్ బాగా
మండడం మొదలైందో అపుప్డు మనమే ఆతమ్ని దరిశ్ంచిన వాళల్మై భగవతస్వ్రూపులం అవొవ్చుచ్. అందుకే ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం పొందిన ఋషులని
“భగవాన రామకృషుణ్లకీ, భగవాన శివానందులనీ, భగవాన రమణులనీ” చెపప్డం.
కొంచెం లోతుగా ఆలోచిసేత్ విషుణ్వు సమసాత్నీన్ ఎపుప్డాకర్మించాడు? పర్తీ పరమాణువులోనూ సరవ్వేళలా, సరవ్కాలాలోల్ ఉండే ఆయన ఇపుప్డు
కొతత్గా సరవ్ం ఆకర్మించడమేమిటి? శివానందులు చెపిప్నటూట్... Where can the Brahman move when He is all pervading and
infinite? జరిగినదేమిటంటే, బలి చకర్వరిత్కి ఆతమ్ సాతాక్తాక్రమైంది. ఇపప్టివరకూ ఎపుప్డు చూడనిది కనిపించింది. ఆ కనిపించినది ముందూ,
తరావ్తా ఎపుప్డు మారుప్ లేనటువంటి ఈ భగవతస్వ్రూపమే. ఇపుప్డు కొతత్గా వచిచ్నదేమీ లేదు - బలి చకర్వరిత్ దృషిట్లో మారుప్ తపప్. అంటే ఎపుప్డైతే
రాక్షసతవ్ం పోయిందో అపుప్డు తనలోనూ తనబయటా ఉనన్దీ, సరవ్మూ అదే అయినదానిన్ దరిశ్ంచాడు. దీనేన్ రామకృషుణ్లు చెపప్డం పర్కారం ఉపుప్
బొమమ్ సముదర్ం లోతు ఎంతో తెలుసుకోవడానికి వెళళ్డం వంటిది. ఆ ఉపుప్ బొమమ్ సముదర్ంలోకి వెళళ్గానే ఏమౌతుంది? అందులో కలిసిపోయి తన
అసిథ్తావ్నిన్ పోగొటుట్కుంటుంది. అందుకే ఆతమ్ని దరిశ్ంచినవాడు ఆతమ్ సవ్రూపుడే అవుతాడు అని చెపాత్రు.
వ. అంత నొయయ్న పూరవ్పర్కారంబున వామనాకారంబు వహించి యునన్ వామనునిం గని "పదతర్య వాయ్జంబున నితండు సకల మహీ మండలంబు
నాకర్మించె కపటవటురూప తిరోహితుండగు విషుణ్ండని యెఱుంగక మన దానవేందుర్ఁడు సతయ్సంధుండు గావున మాటఁ దిరుగక యిచెచ్ నతని వలన
నేరంబు లేదు ఈ కుబుజ్ం డపర్తిహత తేజః పర్భావంబున సజజ్కటుట్గా ని జజ్గంబులం బరిగర్హించి, పరజ్నాయ్ దులకు విసరజ్నంబు చేయందలంచి యునన్వాఁ,
డీ పాఱునిం దూఱి పాఱనీక నిరిజ్ంచుటఁ గరజ్ం" బని తరజ్నంబులును గరజ్నంబులునుఁ జేయుచు, వజార్యుధాధి మరుజేజ్తలగు హేతి పర్హేతి
విపర్చితిత్ముఖుయ్లయిన రకక్సులు పెకక్ం డుర్కుక్మిగిలి యుదధ్ంబునకు సనన్ధులై పరశు పటిట్స భలాల్ది సాధనంబులు ధరియించి కసిమెసంగి ముసిరికొని
దశదిశలఁ బర్సరించినఁ జూచి హరిపరిచరులు సునంద నంద జయ జయంత విజయ పర్బలోదబ్ల కుముద కుముదాక్ష తారక్ష్య్ పుషప్దంత విషవ్కేస్న
శుర్తదేవ సాతవ్త పర్ముఖులగు దండనాథు లయుత వేదండ సముదద్ండ బలులుఁ దమతమ యూథంబుల నాయుధంబులతోడం గూరుచ్కొని
దానవానీకంబులం బరలోకంబున కనుచువారలై వారల నెదురొక్ని కదనంబునకున బరవసంబు చేయుచునన్ం గనుంగొని శుకుర్శాపంబుఁ దలంచి దనుజ
వలల్భుం డిటల్నియె.

[8-634]

ఇలా రెండుపాదాలతో అనీన్ ఆకర్మించి తిరిగి వామన రూపంతో కనిపించిన విషుణ్వుని చూసి ఇకక్డునన్ మిగతా రాక్షసులకి కోపం వచిచ్ంది. మన
చకర్వరిత్ మాట తపప్డు కనక కురార్డు ఏది అడిగితే అది ఇచాచ్డు. ఇతని వలల్ తపుప్లేదు. కానీ ఇలా మాయలోత్ మోసాలు చేసాత్డా విషుణ్వు? ఇతనిన్ ఇకక్డే
సంహరించాలి అని ఆయుధాలు ఎతిత్ బయలేద్రారు. అకక్డ ఉనన్ సునంద నంద జయ విజయులు యుదాధ్నికి సిదధ్మయేయ్రు ఇది చూసి.
రెండు విషయాలు గమనించాలిస్నవి. పోతన వచనం రాసూత్ విషుణ్వు ఎలా విజృంభించాడో చెపేప్టపుప్డు ఏమనాన్డు? "జలధరనినద శంఖ శారఙ్

సుదరశ్న గదాదండ ఖడాగ్క్షయ బాణతూణీర విభార్జితుండును, మకరకుండల కిరీట కేయూర హార కటక కంకణ కౌసుత్భ మణి మేఖలాంబర వనమాలికా
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విరాజితుండును, సునంద నంద జయ విజయ పర్ముఖ పరిచర వాహినీ సందోహ పరివృతుండును," ఇపుప్డు అరధ్ం అవుతోంది కదా ఎందుకు అలా

అందరీన్ కూడా తీసుకొచాచ్డో? రాక్షసులకి కోపం వచిచ్ తిరగబడితే ఆపడానికనన్మాట.

రెండోది, రాక్షసులకి బలి చకర్వరిత్ అంటే ఉనన్ అభిపార్యం. బలి కారయ్ దక్షత గురించి ముందు వాయ్సాలోల్ చెపుప్కునాన్ం. ఇది ఇకక్డ మరో సారి

ఋజువౌతోంది. వాళుళ్ బలి గురించి ఏమనుకుంటునాన్రు? “మన దానవేందుర్ఁడు సతయ్సంధుండు గావున మాటఁ దిరుగక యిచెచ్ నతని వలన నేరంబు

లేదు.” కారయ్ దక్షత ఉనన్వాడికి అతని మంతుర్లూ సహవరుయ్లూ ఎలా సహకరిసాత్రో, ఎంత విశావ్సంతో అంటిపెటుట్కుని ఉంటారో ఈ వాయ్కయ్ం చెపప్కనే

చెపోత్ంది కదా? బలి ఇదంతా ముందే చూసుకుని ఆలోచించుకుని, దానం ఇచాచ్డు. మరిపుప్డు యుదాధ్నికి బయలేద్రే వాళల్తో ఏం చెపాప్లి? “దానం
ఇవవ్డం అయిపోయింది, యుదధ్ం చేసి మళీళ్ ఇచేచ్సినదంతా గెలుచుకుందాం, మీరు అనన్దే సరైనదీ, విషుణ్వు నిజంగానే మనందరీన్ మోసం చేసాడూ”
అనాలా?
సీ.

రాక్షసోతత్ములార! రండు పోరాడక;
కాలంబు గాదిది కలహమునకు;
సరవ్భూతములకు సంపదాపదలకు;
బర్భువైన దైవంబుఁ బరిభవింప
మన మోపుదుమె? తొలిల్ మనకు రాజయ్ంబును;
సురలకు నాశంబు సొరిది నిచిచ్
విపరీతముగఁ జేయు వేలుప్ నే మందము;
మనపాలి భాగయ్ంబు మహిమ గాక;

తే.

[8-635]

వెఱచి పలుమాఱుఁ బాఱెడి విషుణ్భటులు
మిముమ్ నెగచుట దైవంబు మేర గాదె?
మనకు నెపుప్డు దైవంబు మంచిదగును
నాఁడు గెలుతుము పగవారి నేఁడు వలదు.

[8-635.1]

ఇలా దాడికి దిగుదామనే రాక్షసులని చూసి బలి చెపుత్నాన్డు, శుకార్చారుయ్లిచిచ్న శాపం తలుచుకుని. ఇది మనకి సమయం కాదు. ఇంతకాలం
మనని రాజయ్ం చేయనిచిచ్, దేవతలని నానాకషాట్లు పెటాట్డు కదా? సంపదలకీ ఆపదలకీ కూడా పర్భువైన దైవమే మొదటోల్ సంపదిచిచ్ ఇపుప్డు ఇలా
తీసుకుంటునాన్డంటే దానికేదో అరధ్ం ఉండి తీరుతుంది. ఇంతకాలం మన దగిగ్ర అణిగిమణిగి ఉనన్ వీళుళ్ ఇపుప్డు మనమీద తిరబడుతునాన్రనేది
విచితర్ంగా లేదా? ఓ నాడు మనకి మంచి రోజులొసాత్యి. అపుప్డు మళీళ్ నెగుగ్తాం. ఇపుప్డు వదుద్.
అసలు మొదటోల్ కసిగా ఇందుర్ణీణ్ దేవతలనీ జయించి, తానే శాశవ్తంగా ఇందుర్డైపోదామనుకునన్ బలి ఇపుప్డిలా ఎందుకు మారిపోయాడు? అదే
దాన, యజఞ్, తపో మహిమ. మొదటోల్ ఇవవ్డం అనేది ఒక వాయ్పారంగా మొదలుపెటిట్ అలా ఇసూత్ తనకి తెలిసో తెలియకో బలి రాక్షసతావ్నిన్
పోగొటుట్కునాన్డు పూరిత్గా.
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క.

పలు దురగ్ంబులు సచివులు
బలములు మంతౌర్షధములు బహు శేముషియుం
గలిగియు సామోపాయం
బులఁ గాల మెఱింగి నృపుడు పోరుట యొపుప్న.

[8-637]

అదీగాక యుదధ్ం చేయాలంటే మాటలా? బలాబలాలు చూసుకోవాలి, దురాగ్నికి కాపలాలు పెటాట్లి. అనిన్ ఉపాయాలు చూసుకుని అపుప్డు
యుదధ్ం చేదాద్ం.
వ. అటుల్ గావున రణంబున శతుర్ల కిపుప్ డెదురు మోహరించుట కారయ్ంబుఁ గాదు; మనకుం దగు కాలంబున జయింతము; నలంగక తొలంగుం డనిన
దలంగి భాగవత భట భీతులై చికిక్ రకక్సులు రసా తలంబునకుం జని; రంత హరి హృదయం బెఱింగి తారక్ష్య్నందనుండు యాగసుతాయ్హంబున వారుణ
పాశంబుల నసురవలల్భుని బంధించెను; అంత.
[8-638]
ఇలా అనేసరికి అకక్డునన్ రాక్షసులు వీటికి ఒపుప్కుని, విషుణ్భటులకి భయపడి రసాతలానికి వెళిళ్పోయారు. వెంఠనే గరుడుడు (తారక్ష్య్
నందనుడు) బలి పాశాలతో బంధించాడు. ఓ ధరమ్ సందేహం. బలికి ఇపుప్డు పూచికపులల్ంత ఆసిథ్ లేదు, కటుట్బటట్లు తపప్. ఉనన్వనీన్ ఇచేచ్సిన వాణిణ్
బంధించడం దేనికి? ఎకక్డకి పారిపోతాడు? అది ముందు వాయ్సంలో తెలుసుత్ంది.

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