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31 వ భాగం       
వామన జననం - వామనావతారం – 5 

 
కిర్తం వాయ్సంలో భగవంతుడు కలప్ వృక్షం అనీ, ఏది అడిగితే అది ఇసాత్డనీ, అయితే ఏ మనసు పెటిట్ ఎలా అడిగామనేది ముఖయ్ం అని 

చెపుప్కునాన్ం. ఇకక్డ పోతన కూడా అదే చెపుత్నాన్డు కనపడిన విషుణ్వు గురించి - ఆశిర్త కామధేనువైన పరమేశవ్రుడు అని. అదితికి, చేసిన వర్తం 
ఫలితంగా కనిపించిన విషుణ్వు ఇపుప్డు చెపుత్నాన్డు. 
 
వ. అనిన విని దరహసితవదనుండయి యాశిర్తకామధేనువైన యపప్రమేశవ్రుం డిటల్నియె.  [8-485] 
 

శా.  నీ కోడండుర్ను, నీ కుమారవరులున, నీ నాథుఁడున, నీవు సం 
శోల్కింపన సతులుం బతుల మిగుల సమోమ్దింప రాతిర్ంచరుల 
శోకింపన, భవదీయ గరభ్మునఁ దేజోమూరిత్ జనిమ్ంచెదన 
నాకున వేడుక పుటుట్ నీ సుతుఁడనై నరిత్ంచి వరిత్ంపఁగాన.    [8-486] 

 
నువూవ్ నీ కుటుంబం అందరూ సంతోషించేలాగ, దైతుయ్లందరూ శోకించేలాగా చేయడానికి నీకు కొడుకై పుటట్బోతునాన్ను. నాకు కూడా నీ 

ఒడిలో ఆడుకోవాలని ఉంది. మరి ఈ పుటట్డం ఎందుకయాయ్, ఆ సుదరశ్న చకార్నికి పురమాయిసేత్ ఓ క్షణంలో పనైపోదూ? ఇలాంటి పర్శన్ ఉదయిసుత్ందనే 
ఎందుకో చెపుత్నాన్డు. 

 
మ.  బలిమిన దైతుయ్లఁ జంపరాదు వినయోపాయంబునం గాని; సం 

చలనం బొందకు; నేను నీ నియతికిన సదభ్కిత్కిన మెచిచ్తిన;  
బలి విదేవ్షియు నా నిలింపగణముం బౌలోమియున మెచచ్ దై 
తుయ్ల రాజయ్ంబు హరింతు; నిందుర్నికి నితుత్న; దుఃఖమింకేటికిన?  [8-487] 

 
నూరు అశవ్మేధాలు చేసి ఇందర్పదవికి అరహ్త సంపాదించినవాణిణ్ ఎలా చంఫడం? అది కుదిరేపనికాదు. వినయంగా వెళిళ్ మాయలతో రాజయ్ం 

వెనకిక్ తీసుకోవాలి. నీ భకిత్కి మెచాచ్ను. ఇంక చింతించవలిస్న పనిలేదు. శోకమూ అఖఖ్రేల్దు. ఇలా అని శీర్హరి అదితి గరభ్ంలోకి పర్వేశించాడు.  
వామనావతారంలో కూడా కృషాణ్వతారంలో ముందు దేవకికి కనిపించి చెపిప్ ముహురాత్లూ అనీన్ నిరణ్యించుకుని రాబోయే జనమ్కి విషుణ్వు తయారుగా 
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పెటాట్డనన్మాట. ఎపుప్డు, ఏ లగన్ంలో పుడితే ఇవనీన్ సానుకూలంగా జరుగుతాయో అవనీన్ ఆయనికి తెలుసు కాబటిట్ ఆ ముహురత్ంలో పుటట్డానికి అనీన్ 
సిదధ్ంగా ఉనాన్యి. 

మ.  రవి మధాయ్హన్మునం జరింప గర్హతారాచందర్భదర్సిథ్తిన 
శర్వణదావ్దశినాఁడు శోర్ణ నభిజితస్ంజాఞ్త లగన్ంబునన 
భువనాధీశుఁడు పుటెట్ వామనగతిం బుణయ్వర్తోపేతకున 
దివిజాధీశవ్రు మాతకుం బరమపాతివర్తయ్ విఖాయ్తకున.    [8-506] 

 
శార్వణ దావ్దశి నాడు సూరుయ్డు మధాయ్హన్ం అభిజిత లగన్ంలో ఉనన్పుప్డు వామనుడు అవతరించాడు. అభిజిత లగన్ం అంటే, 

మిటట్మధాయ్హన్ము 24 నిమిషముల ముందు నుండి 24 నిమిషములవరకు ఉండే కాలం. దీనినే రోజులో 8వ ముహూరత్ము అనడం కూడా. ఈ అభిజిత 
ముహురత్ంలోనే, సీతని వెదకడానికి దకిష్ణంగా వెళేళ్ వారనసేన బయలేద్రిందనీ, శివుడు తిర్పురాసుర సంహారం చేసాడనీ చెపాత్రు. 

 
వ. మఱియు నదేద్వుండు శంఖచకర్గదా కమల కలిత చతురుభ్జుండునుఁ బిశంగవరణ్వసుత్ర్ండును. మకరకుండల మండిత గండభాగుండును, 
శీర్వతస్వకుష్ండును, నళినచకుష్ండును, నిరంతర శీర్విరాజిత రోలంబ కదంబాలంబిత వనమాలికా పరిషక్ృతుండును, మణికనకాంచిత కాంచీవలయాంగద 
కిరీటహార నూపురాలంకృతుండునుఁ, గమనీయ కంఠ కౌసుత్భాభరణుండును, నిఖిలజన మనోహరణుండునునై యవతరించిన సమయంబున. 
 [8-507]  
 

పుటిట్న వామనుడెలా వచాచ్డు? కిరీటం, మకర కుండలాలు, శంఖచకర్గదా కమల కలిత చతురుభ్జుండునుఁ అనీన్ వెంటబెటుట్కుని వచాచ్డు. 
"కిరీటి మకర కుండల, కేయూర, హార కటక కౌసుత్భ మణి మేఖలాంబర వలమాలికా విరాజితుండును" లాంటి వరణ్న ఎకక్డైనా కనబడితే దాదాపు 
ముపాప్తిక మూడొంతులు అది పోతన రచనే అని వెంఠనే చెపేప్యవచుచ్. అందుకే - పోతన మొతత్ం భాగవతంలో విషుణ్వుని వరిణ్చడానికి ఒకే విధమైన 
వరణ్న ఎనిన్సారుల్ చెపాప్డో చూసేత్, తన కళల్ముందు విషుణ్వుని చూసూత్ భాగతవం తెనిగించాడేమో అనిపిసూత్ ఉంటుంది. 
 

శా.  చింతం బాసిరి యక్ష తారక్ష్య్ సుమనసిస్దోధ్రగాధీశవ్రుల 
సంతోషించిరి సాధయ్ చారణ మునీశబర్హమ్ విదాయ్ధరుల 
గాంతిం జెందిరి భానుచందర్ములు; రంగదీగ్త వాదయ్ంబులన 
గంతుల వైచిరి మింటఁ గింపురుషులున గంధరువ్లుం గినన్రుల.   [8-508] 

 
హమమ్యాయ్, కషాట్లు తీరిపోయే రోజు దగిగ్రోల్నే ఉందని యక్ష, తారక్ష్య్ (అంటే గరుడులు) సుమనలు (దేవతలు) సిస్దోధ్రగాధీశవ్రుల (సిదుధ్లూ, 

ఉరగులంటే నాగులు) అందరూ సంతోషించారు. గర్హణం తొలగిపోయాక వచేచ్ కళలతో సూరయ్ చందుర్లు వెలిగారు. కినన్రులూ కింపురుషులూ రంగదీగ్త 
వాదాయ్లతో నాటయ్ం చేసారు. భగవంతుడి ముందు ఏయే రాగాలు ఉంటాయనేది తెలుసుకోవాలంటే ఓ సారి సావ్మి రామానుజలు రాసిన శీర్నివాస గదయ్ం 
మధయ్లో చదివి చూదాద్ం. 
“…. మడుడ్డిండిమ ఢమరు జరఘ్ర కాహళీ పటహావళీ మృదుమరద్లాది మృదంగ దుందుభి ఢకిక్కాముఖ హృదయ్వాదయ్క మధురమంగళ నాదమేదుర 
నాటారభి భూపాళ బిలహరి మాయామాళవ గౌళ అసావేరీ సావేరీ శుదధ్సావేరీ దేవగాంధారీ ధనాయ్సీ బేగడ హిందుసాత్నీ కాపీ తోడి నాటకురుంజీ శీర్రాగ 
సహన అఠాణ సారంగీ దరాబ్రు పంతువరాళీ వరాళీ కళాయ్ణీ భూరికళాయ్ణీ యమునాకళాయ్ణీ హుశేనీ జంఝోఠీ కౌమారీ కనన్డ ఖరహరపిర్యా కలహంస 
నాదనామకిర్యా ముఖారీ తోడీ పునాన్గవరాళీ కాంభోజీ భైరవీ యదుకులకాంభోజీ ఆనందభైరవీ శంకరాభరణ మోహన రేగుపీత్ సౌరాషటరీ నీలాంబరీ 
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గుణకిర్యా మేఘగరజ్నీ హంసధవ్ని శోకవరాళీ మధయ్మావతీ జేంజురుటీ సురటీ దివ్జావంతీ మలయాంబరీ కాపీపరశు ధనాసిరీ దేశికతోడీ ఆహిరీ 
వసంతగౌళీ సంతు కేదారగౌళ కనకాంగీ రతాన్ంగీ గానమూరీత్ వనసప్తీ వాచసప్తీ దానవతీ మానరూపీ సేనాపతీ హనుమతోత్డీ ధేనుకా నాటకపిర్యా 
కోకిలపిర్యా రూపవతీ గాయకపిర్యా వకుళాభరణ చకర్వాక సూరయ్కాంత హాటకాంబరీ ఝంకారధవ్నీ నటభైరవీ కీరవాణీ హరికాంభోదీ ధీరశంకరాభరణ 
నాగానందినీ యాగపిర్యాది విసృమర సరస గానరుచిర సంతత సంతనయ్మాన నితోయ్తస్వ పకోష్తస్వ మాసోతస్వ సంవతస్రోతస్వాది వివిధోతస్వ 
కృతానందః శీర్మదానందనిలయ విమానవాసః, …..” 
 

మరీ రాగాలకి వాదాయ్లో? అవి కూడా వివరిసుత్నాన్రు చూడండి. 
 
“… రథ గజ తురగ పదాతి సేనా సమూహ భేరీ మదద్ళ మురవక ఝలల్రీ శంఖ కాహళ నృతయ్గీత తాళవాదయ్ కుంభవాదయ్ పంచముఖవాదయ్ 
అహమీమారగ్నన్టీవాదయ్ కిటికుంతలవాదయ్ సురటీచౌండోవాదయ్ తిమిలకవితాళవాదయ్ తకక్రాగర్వాదయ్ ఘంటాతాడన బర్హమ్తాళ సమతాళ కొటట్రీతాళ 
ఢకక్రీతాళ ఎకాక్ళ ధారావాదయ్ పటహకాంసయ్వాదయ్ భరతనాటాయ్లంకార కినెన్ర కింపురుష రుదర్వీణా ముఖవీణా వాయువీణా తుంబురువీణా గాంధరవ్వీణా 
నారదవీణా సవ్రమండల రావణహసత్వీణాసత్కిర్యాలంకిర్యాలంకృతానేకవిధవాదయ్ వాపీకూపతటాకాది గంగాయమునా రేవావరుణా శోణనదీశోభనదీ 
సువరణ్ముఖీ వేగవతీ వేతర్వతీ కీష్రనదీ బాహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామర్పరీణ్ పర్ముఖాః మహాపుణయ్నదయ్ః సజలతీరెథ్ౖః సహోభయకూలంగత సదాపర్వాహ 
ఋగయ్జుసాస్మాథరవ్ణ వేదశాసేత్ర్తిహాస పురాణ సకలవిదాయ్ఘోష భానుకోటిపర్కాశ చందర్కోటి సమాన నితయ్కళాయ్ణ పరంపరోతత్రోతత్రాభివృదిధ్రూభ్యాదితి 
భవంతో మహాంతోఽనుగృహణ్ంతు…” 
 
ఇందులో "గాంధరవ్వీణా నారదవీణా సవ్రమండల రావణహసత్వీణా" అనడంలో కూడా ధరామ్ధరామ్లూ, శతృమితృలూ, అనేకానేక విభినన్మైనవనీన్ 
భగవంతుడే అని చెపుత్నాన్రనన్మాట. 

 
క.  దికుక్లకావిరి వాసెను 

నెకుక్వ నిరమ్లత నొందె నేఁడు పయోధుల 
నికక్మెయి నిలిచె ధరణియుఁ 
జుకక్ల తోర్వయును విపర్సుర సేవయ్ములై.      [8-509] 

 
క.  ముంపుఁగొని విరుల వానల 

జొంపంబులు గురియు సురలు, సమనోమధువుల 
తుంపర లెగయఁ బరాగపు 
రొంపుల భూభాగమతి నిరూషిత మయెయ్న.      [8-510] 

 
మరి వామనుడు మంచి ముహురత్ంలో పుటాట్క ఏమైంది? దికుక్లనీన్ పర్కాశవంతం అయాయ్యి. సముదార్లు నిరమ్లంగా - అంటే ఏ ఉతాప్తాలు 

లేకుండా - ఉండడం మొదలైంది. మంచి వరాష్లు కురిసి భూమి సుందరంగా తయారైంది. ఇదే శీర్నివాస గదయ్ం చివరోల్ చెపుత్నాన్రు కూడా ఆశిరావ్దం 
ఇసుత్నాన్టూట్ “…బర్హమ్ణోయ్ రాజా ధారిమ్కోఽసుత్, దేశోయం నిరుపదర్వోఽసుత్, సరేవ్ సాధుజనాసుస్ఖినో విలసంతు, సమసత్ సనమ్ంగళాని సంతు, 
ఉతత్రోతత్రాభివృదిధ్రసుత్, సకలకళాయ్ణ సమృదిధ్రసుత్ ." గమనించారా? ఆశీరవ్చనం ఇచేచ్టపుప్డు గానీ దీవించేటపుప్డు కానీ ఏమంటునాన్రో? "....సమసత్ 
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సనమ్ంగళాని సంతు, ఉతత్రోతత్రాభివృదిధ్రసుత్, సకలకళాయ్ణ సమృదిధ్రసుత్."  ఒకక్ మనిషికోసం ఎపుప్డూ ఆశీరవ్చనం ఇవవ్రు. సరేవ్జనా సుఖినోభవంతు 
అనేదే ముఖయ్ం. అటువంటి పర్పంచం వలేల్ మన అందరి అభివృదీధ్ సులభ సాధయ్ం. 
 

ఆ.  ఈ మహానుభావుఁ డెటిల్ంత కాలంబు 
నుదర మందు నిలిచి యుండె ననుచు 
నదితి వెఱఁగుపడియె నానంద జయశబద్ 
ములను గశయ్పుండు మొగి నుతించె.      [8-512] 

 
మరి అదితి ఎలా ఉంది ఇటువంటి కొడుకు పుటాట్క? ఇంతటి మహానుభావుడు ఇంతకాలం నా గరభ్ంలో ఎలా ఉనాన్డా అని ఆశచ్రయ్పడింది. 

కశయ్పుడు కూడా సంతోషించాడు. 
 

వ. అంత నవివ్భుండు సాయుధసాలంకారంబగు తన దివయ్రూపంబు నుజజ్గించి రూపాంతరం బంగీకరించి కపటవటు చందంబున 
నుపనయనవయసుక్ండైన వామన బాలకుండై తలిల్ ముంగటఁ గుమార సముచితాలాపంబు లాడుఁచు గీర్డించు సమయంబున నదితియుం దనయ 
విలోకన పరిణామ పారవశయ్ంబున.    [8-513] 
 

మొదట వచిచ్నపుప్డు ఎలా ఉనాన్డు? “కిరీట మకర కుండల కేయూర...” అలా అనిన్ంటితో వచాచ్డు కదా? అవనీన్ ఉపసంహరించి, 
కురర్వాడిలా రూపాంతరం చెంది, అదితి వడిలో చేరాడు. ఎలా చేరాడు? "వామన బాలకుండై..." అటువైపు కషాట్లు తీరేచ్ కొడుకు పుటాట్డని అదితి 
సంతోషం ఆవిడది. 
 

క.  ననున్ఁ గనన్ తండిర్! నా పాలి దైవమ!  
నా తపఃఫలంబ! నా కుమార!  
నాదు చినిన్ వడుగ! నా కులదీపిక!  
రాఁగదయయ్; భాగయ్ రాశి వగుచు       [8-514] 

 
క.  అనాన్! రమమ్ని డగగ్ఱి 

చనున్ల పాలేఱువాఱ సంశేల్షిణి యై 
చినాన్రి మొగము నివురుచుఁ 
గనాన్రం జూచెఁ గనన్కడుపై యుంటన.      [8-515] 

 
క.  పురు డీ బోటికి నిందిర 

పురు డంబిక గాక యొరులు పురుడే? యనుచున 
బురుటాలికిఁ బది దినములు 
పురుడు పర్వరిత్ంచి రెలమిఁ బుణయ్పు గరితల.      [8-516] 
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ఈ పదాయ్లలో అదితి మాతృతావ్నిన్ వరిణ్సుత్నాన్డు పోతన. అపుప్డే కదా పుటాట్డు? ముందే చెపాప్డు కదా, తాను వచిచ్ ఇందార్దులందరికీ మళీళ్ 
రాజయ్ం ఇపిప్సాత్నని? అందుకే అది తి “కులదీపిక” అంటోంది. ఇకక్డ విషుణ్వు ఇందుర్డుకి తముమ్డై పుటాట్డనన్ మాట.  
 
వ. అంత నబాబ్లునకు సంతసంబున మహరుష్లు కశయ్పపర్జాపతిం బురసక్రించుకొని సముచితోపనయనకరమ్ కలాపంబులు చేయించిరి; సవిత సావితిర్ 
నుపదేశించె, బృహసప్తి యజోఞ్పవీతధారణంబునుఁ, గశయ్పుండు ముంజియుఁ, గౌపీనం బదితియు, ధరణి కృషాణ్జినంబును, దండంబు వనసప్తి యగు 
సోముండును, గగనాధిషాఠ్నదేవత ఛతర్ంబునుఁ, గమండలువు బర్హమ్యు, సరసవ్తి యక్షమాలికయు, సపత్రుష్లు కుశపవితర్ంబులు నిచిచ్రి; మఱియును.  
[8-517] 
 

వామనుడు పెరిగి కొంచెం పెదద్వాడయేయ్సరికి ఉపనయనం సంకలిప్ంచారు. ఉపనయనంలో పంచశిఖలు పెటిట్ గాయతీర్ మంతర్ం ఉపదేశం 
ఇసాత్రు. ఇకక్డ ఎవరెవరు వామనుడికేమిచాచ్రో చెపుత్నాన్డు. సవిత (సూరుయ్డు) గాయతీర్ మంతర్ం ఇసేత్ బృహసప్తి యజోఞ్పవీతం, కశయ్పుడు ముంజి 
ధరభ్లూ, అదితి బటట్లూ, భూదేవి కృషాణ్జినంబును, దండంబు వనసప్తి యగు సోముండును, గగనాధిషాఠ్నదేవత (అంటే ఎండ పడకుండా ఆకాశానికి 
అధిషాట్న దేవత) ఛతర్ంబునుఁ, గమండలువు బర్హమ్యు (ఆ కమండలంలో ఉండేది తెలుసు కదా?) , సరసవ్తి యక్షమాలికయు (జపమాల), సపత్రుష్లు 
కుశపవితర్ంబులు (ధరభ్లు). ఇంకా ఎవరేమిచాచ్రంటే.. 

క.  బికాష్పాతిర్క నిచెచ్ను 
యకేష్శుఁడు వామనునకు; నక్షయ మనుచున 
సాకాష్తక్రించి పెటెట్ను 
బికుష్నకు భవాని పూరణ్బిక్ష నరేందార్!      [8-518] 

 
కుబేరుడు వచిచ్ బికాష్పాతర్ ఇచాచ్డు. మరి అందులో బిక్ష వేసిందెవరు? భవాని (అంటే ఆనన్పూరణ్) సాకాష్తక్రించి మొదటి భిక్ష వేసింది. 

ఇచేచ్టపుప్డు ఏమనాన్రు? "అక్షయమనుచున..." అంటే ముందు ముందు ఎకక్డ బిక్ష అరిధ్ంచినా "లేదు" అని ఎవరూ అనలేరనన్ మాట. 
 

క.  శుదధ్బర్హమ్రిష్ సమా 
రాదుధ్ండై విహితమంతర్రాజిఁ జదువుచుం 
బోర్దధ్ంబగు ననలంబున 
వృదాధ్చారమున వటుఁడు వేలెచ్న గడకన!      [8-519] 

 
ఇలా ఉపనయనంలో అనీన్ శాసోత్ర్కత్ంగా జరగగానే వేదమంతార్లు చదువుతూ ఉపనయన సమయంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా హోమం చేసాడు 

వామనుడు. ఇంక బయలేద్రే సమయం వచిచ్ంది.  
ఇకక్డున్ంచి పోతన రాసిన పదాయ్లు అతయ్దుభ్తం. ఆడిగేవాడినీ తీసుకునేవాడినీ ఎనిన్ వివిధమైన పదాలతో రాసాడో జాగర్తత్గా గమనించండి. ఈ 

పదాలకి కిందగీత ఉంచాను గురుత్పెటుట్కోవడానికి. అసలు తెలుగులో ఇనిన్ పదాలునాన్యా అని మనకి ఆశచ్రయ్ం వేసూత్ ఉంటుంది. తెలుగు మాట 
అటుంచితే ఇకక్డున్ంచి రాసిన పదాయ్లోల్ భకిత్భావం ఎటువంటుదంటే ఎనోన్సారుల్ కళుళ్ చెమరిచ్ అక్షరాలు కనబడకుండా పోతాయి చదువుతూంటే. 
 
వ. ఇటుల్ కృతకృతుయ్ండైన మాయామాణవకుండు దేశాంతర సమాగతు లగు బార్హమ్ణులం గొందఱ నవలోకించి యిటల్నియె.    
       [8-520] 
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క.   వతుత్రె విపుర్లు? వేఁడఁగ 

నితుత్రె దాతలును వేడక్ నిషాట్రథ్ములం?  
దెతుత్రె మీరును సంపద?  
లితెత్ఱఁగున దాన వీరుఁ డెవవ్ఁడొ చెపుడా.      [8-521] 

 
ఇలా అనిన్ సిదధ్ం చేసుకునన్ మాయా మాణవకుడు (కపట బర్హమ్చారి) ఇతర దేశాలనుంచి వచిచ్న కొంతమందిని కలిస్ అడుగుతునాన్డు. 

ఇచేచ్దాతలు ఉనాన్రా దేశంలో? ఇచేచ్వారునాన్ పుచుచ్కునే విపుర్లునాన్రా? ఈ రోజులేల్ అడిగినదలాల్ ఇచేచ్ మొనగాడెవడైనా ఉనాన్డా? తెలిసేత్ చెపప్ండి అని 
అడుగుతునాన్డు. అంటే ఏమిటనన్మాటా? ఎవరోన్ ఒకణిణ్ అడగడం, లేదనిపించుకోవడం అనీన్ ఎందుకూ? పుచుచ్కునేది సరైన దాత దగిగ్రున్ంచే 
పుచుచ్కోవాలి. ఆ రోజులోల్ ఎలా ఉండేదంటే తాను బార్హమ్ణీకం చేసూత్ రాజుల దగిగ్రకి వెళిళ్ దానం అభయ్రిధ్ంచడం. రాజు ఇవవ్ననడం సరవ్సాధారణంగా 
ఉండదు ఎందుకంటే మొదటోల్ శీర్నివాస గదయ్ంలో చెపిప్నటూట్.. "బర్హమ్ణోయ్రాజా ధారిమ్కోసుత్." 
 

మ.  కలరున దాతలు; నితుత్రున ధనములుం; గామాయ్రథ్ముల గొంచు వి 
పుర్లు నేతెంతురు; గాని యీవిని బలిం బోలన వదానుయ్ండు లేఁ 
డలఘుండై యొనరించె నధవ్రశతం బా భారగ్వానుజఞ్చే;  
బలి వేఁడం బడయంగ వచుచ్ బహుసంపలాల్భముల వామనా    [8-523] 

 
ఆ విపుర్లు సమాధానం చెపుత్నాన్రు వామనుడికి. "ఇచేచ్ దాతలు ఉనాన్రు. అడిగినవి ఇసూత్ ఉంటారు కూడా. అయితే నూరు అశవ్మేధాలు 

శుకార్చారుయ్ల అనుజఞ్తో చేసిన బలి ఉనాన్డే, ఆయనకి మించిన దాత లేడు. ఆయనన్డిగితే ఏమి కావలిసేత్ అదే ఇసాత్డు.” 
 

క.  పర్కీష్ణ దివిజ వలల్భ 
రకాష్పరతంతుర్ఁ డగుచు రాజీవాకుష్ం 
డా క్షణమున బలి యింటికి 
బికాష్గమనంబు జేసెఁ బేదఱికముతోన.      [8-525] 

 
ఇవనీన్ వినాన్డు వామనుడు. తలిల్కీ తండిర్కీ చెపిప్ లోకాలకి మేలు చేయడానికి, దైనయ్ం పటిట్న దేవేందుర్ణిణ్ రకిష్ంచడానికి పేదరికం అడడ్ంపెటుట్కుని 

యాచించడానికి ఆ క్షణంలోనే బయలేద్రే వెళాళ్డు బలి దగిగ్రకి.  ఈ పదయ్ంలో క్ష అనే అక్షరానిన్ పోతన ఎంత సులభంగా వాడాడో తెలిసోత్ంది కదా?  
వచేచ్ వాయ్సంలో "హరి" అనే పదానిన్ పోతన ఎలా వాడతాడో, బలి దగిగ్రకి వామనుడెలా వెళాళ్డో, వెళిళ్ ఏం చేసాడో, ఆ వచిచ్న వామనుణిణ్ బలి 

ఎలా ఆహావ్నించాడో చూదాద్ం..   

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
COMMENTS 

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

