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27 వ భాగం
మనావతారం - 1
మొతత్ం భాగవతంలో నీకేది అతయ్ంత ఇషట్ం అనడిగితే కలలోకూడా తడుముకోకుండా చెపేప్ది - వామానావతారం. బలి చకర్వరిత్ మొతత్ం కులం,
తానూ, పర్పంచం, తన ఖాయ్తి అనీన్ పోతునాన్ సరే సంతోషంగా వామనుడు అడిగినది - ఎవరు అడిగారో, ఎందుకడిగారో తెలిసి కూడా - దానం చేయడం
చూసేత్ మనం రోజూ బతికే బతుకూ ఒక జీవితమేనా అనిపిసూత్ ఉంటుంది. వామానావతారం లో అరధ్ం ఏమిటంటే, "ఆతామ్రేధ్ పృధీవ్ం తయ్జేత" అనేదే.
బర్హమ్ జాఞ్నం కావాలంటే మొతత్ం పర్పంచానిన్ విడనాడాలి. దానికోసం పాటు పడాలంటే ఎంతో కషట్పడాలి. దీనేన్ సావ్మి వివేకానంద ఋగేవ్దంలోని ఒకక్
మాటతో చెపాప్రు, జీవితానికేమిటి పరమావధి అనేది (రామకృషాణ్ మఠం కి సంబంధించిన వెబ సైటల్లో చూడవచుచ్) – “ఆతమ్నో మోకాష్రధ్ం, జగత
హితాయచ.”
పోతన రాసిన ఈ వామనావతారంలో ఏ పదయ్ం కూడా వదిలేది కాదు. ఎపప్టికపుప్డు చెపుత్నన్టుట్గా ఇందులో పదాయ్లు గానీ వచనం గానీ
సవ్ంతంగా చదివితే తపప్ అసలు పోతన అనే మానవుడు ఇలా రాయగలడా అనిపించడం సరవ్ సాధారణం. అందుకే - ఎనిన్ సారుల్ చెపిప్ందే అయినా మళీళ్
అదే మాట – “పలికించెడు వాడు రామభదుర్ండట..”
నారదుడు బర్హమ్ దగిగ్రకెళిళ్, ఈ జగతత్ంటటికీ ఏమిటి కారణం? భగవంతుడేయే రూపాలోల్ అవతరిసూత్ ఉంటాడు ఇవనీన్ నీకు తెలిసి ఉంటాయి,
నాకు చెపుప్ అంటే, బర్హమ్ భగవంతుడి గుణగణాలూ, అవతారాలూ చెపూత్ అంటాడు (భాగవతం రెండో సక్ందం లో) – “భగవంతుడు ఎంత
శకిత్మంతుడో ఆయనకే తెలియదు ఎందుకంటే ఆకాశం, అంతరిక్షం ఎంత విసాత్రంగా ఉంటాయో వాటికే తెలియదు కదా?“ దీనేన్ శివమహిమా సోత్తర్ంలో
పుషప్దంతాచారుయ్లు చెపుత్నాన్రు చూడండి.
అసితగిరి సమం సాయ్త కజజ్లం సింధుపాతేర్ సురతరువరశాఖా లేఖనీ పతర్మురీవ్ |
లిఖతి యది గృహీతావ్ శారదా సరవ్కాలం తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి ||

(32)

సరసవ్తీ దేవి కలప్వృక్షం కొమమ్ని కలంగా తీసుకుని భూమండలమంత కాయితం మీద సరవ్కాలోల్నూ భగవదివ్భూతి రాసోత్ందిట. కలంలో సిరా
ఏమిటంటే కాటుక కొండ పటుట్కొచిచ్ సముదర్ంలో కలిపితే వచేచ్దే. ఎపప్టికీ తరిగిపోని అంత సిరా, అరిగిపోని కలప్వృక్ష శాఖ కలంగా ఉండి రాసుత్నాన్

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2016

భాగవతంలో రసగుళికలు

2

భగవంతుడి గుణగణాలు రాయడానికి ఇవనీన్ సరిపోవటేల్దు. అదే అవయ్కత్ం అంటే. అంటే మనం ఆయనిన్ ఎంత వరిణ్ంచినా ఇంకా పూరిత్గా తెలుసుకోనటేట్.
దీనేన్ ఇంతకుముందు వాయ్సాలోల్, రామకృషణ్ పరమహంస చెపిప్న కధలో తెలుస్కునాన్ం.
ఆ తరావ్త ఒకొక్కక్ అవతారం గురించి చెపూత్ వామనావతారం వచేచ్సరికి బలి గురించి చెపుత్నాన్డు.
చ.

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

[2-151]

తనకునన్వనీన్ పోతాయని తెలిస్నా సరే భగవంతుడి కాళుళ్ కడిగి ఆ నీళుళ్ నెతిత్మీద చలుల్కుని మొతత్ం జగతర్యానిన్ కాదనకుండా దానమిచాచ్డు.
తనకి హాని జరుగుతుందనీ, నూరు అశవ్మేధాలు తనచేత చేయించిన గురువుకు కోపం వసుత్ందనీ తెలిస్నా అవనీన్ పెడచెవిన పెటిట్ సంతోషంగా దానం
ఇచాచ్డు.
అసలు వామనావతారం ముందు కొంచెం భాగవతం చూదాద్ం. శుక మహరిష్ భాగవతం పరీకిష్తుత్కు చెపూత్ కధ కొనసాగిసుత్నాన్డు కదా? అందులో
పర్తీ మహా యుగానికీ మనువులెవరు, వాళళ్ కర్మం అదీ చెపుత్నాన్డు.
క.

జగతీశ! తిర్కాలములనుఁ
బొగడొందు మనుపర్కారములు చెపప్ఁబడెం;
దగఁ బదునలువురు మనువులుఁ
దెగ యుగములు వేయు నడవ దివ మజున కగున.

[8-429]

పధాన్లుగు మనువులు మనని పాలిసూత్ ఉంటారు. మరి వీళల్నెవరు ఉదోయ్గాలోల్ పెటేట్ది? మనుషులు పుణయ్ం చేసుకుంటే మనువైపోవచాచ్? అదే
అడుగుతునాన్డు పరీకిష్తుత్.
ఆ.

ఈ పదంబులందు నీ మను పర్ముఖుల
నెవవ్ఁ డునుచు? వార లేమి కతన
నధిక విభవులైరి? హరి యేల జనియించె?
నెఱుఁగఁ బలుకు నాకు నిదధ్చరిత!

[8-431]

వీళల్నెవరు నియమిసాత్రు? ఏవిధంగా వీళుళ్ మాములు వాళళ్కనాన్ అధికులయాయ్రు? అసలు విషుణ్వు అవతారాలెందుకెతుత్తునాన్డు అవనీన్న్ నాకు
చెపుప్.
ఒకాయన ఋషీకేష వెళిళ్ శివానంద సరసవ్తి గారిన్ అడిగారుట "మీరు దేవుణిణ్ చూసారా?" అని. ఆయన సమాధానం ఏమిటంటే, "నేను దేవుణిణ్
తపప్ దేనీన్ చూడను. నాకు కనిపించే మనుషులోల్, పురుగులోల్, పశుపకాష్య్దులోల్, సాథ్వర జంగమమైన దేనిలోనైనా సరే నాకు భగవంతుడు తపప్ మరోటి
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కనిపించదు." అదే కదా విశవ్రూప సందరశ్నం అంటే? ఇదే శుకమహరిష్ చెపుత్నాన్డు, “హరి మయము విశవ్మంతయు, హరి విశవ్మయుడు సంశయము
పనిలేదా ...” అనే విధంగా అనన్మాట.
సీ.

మనువులు మునులును మనుసుతు లిందుర్లు;
నమరులు హరి యాజఞ్ నడఁగువారు
యాజాఞ్దు లందఱు హరిపౌరుషాకృతు;
లా మనువులు దతస్హాయశకిత్
జగముల నడుపుదు రొగి నాలుగ్యుగముల;
కడపటఁ గాల సంగర్సత్మైన
నిగమచయంబును నిజతపోబలముల;
మరలఁ గాంతురు ఋషివరులు; దొంటి

తే.

[8-433]

పగిది ధరమ్ంబు నాలుగు పాదములను
గలిగి వరిత్లుల్; మనువులు గమల నేతుర్
నాజఞ్ఁ దిరుగుదు; రేలుదు రవని పతులు
జగతి భాగించి తమతమ సమయములను.

[8-433.1]

సపత్రుష్లు, మనువులు, ఇందుర్డు, మిగతా అందరి దేవతలూ కూడా శీర్ హరి ఆజఞ్ చేత పరిపాలిసూత్ ఉంటారు. వీళళ్ందరికీ కూడ ఒకటే ఆధారం శీర్హరి. ధరామ్నిన్ నాలుగుపాదాలమీద నడిపించడానికి వీళల్ందరీన్ విషుణ్వే ఏరాప్టు చేసూత్ ఉంటాడు. పర్పంచం ఈ విధంగా నడుసూత్ ఉంటుంది.
వ. మఱియుం బార్పుత్లయిన వారల నిందర్పదంబులను, బహుపర్కారంబుల దేవపదంబులను, హరి పర్తిషిఠ్ంచుచుండు; వారలు విహిత కరమ్ంబుల
జగతత్ర్యంబునుం బరిపాలింతురు; లోకంబులు సువృషుట్లై యుండు. [8-434]
పార్పుత్లైన వారిని - అంటే ఆయా పదవులు సంపాదించడానికి తగిన పుణయ్ం చేసుకునన్వాళల్కి శీర్హరి పదవులిసూత్ ఉంటాడు. ఆ పర్కారంగా
పర్పంచంలో ధరమ్ం తపప్కుండా కాలం గడుసూత్ ఉంటుంది.
సీ.

యోగీశరూపుఁడై యోగంబుఁ జూపుచు;
మౌని రూపమునఁ గరమ్ంబుఁ దాలుచ్
సరగ్ంబు చేయుఁ బర్జాపతి రూపుఁడై;
యిందుర్ఁడై దైతుయ్ల నేపడంచు
జాఞ్నంబు నెఱిఁగించుఁ జతుర సిదాధ్కృతిఁ;
గాలరూపమునఁ బాకంబు చేయు
నానావిధములైన నామరూపంబులఁ;
గరమ్లోచనులకుఁ గానఁబడఁడు
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ఆ.

చనిన రూపములనుఁ జనురూపముల నింక
జనఁగనునన్ రూపచయము నతఁడు
వివిధుఁడై యనేక వృతుత్ల వెలిఁగించు
విషుణ్ఁ డవయ్యుండు విమలచరిత!

[8-435.1]

ఆ హరి ఇంకా ఎటువంటివాడంటే, కరమ్ చేసేవాడూ, యోగం నేరేప్వాడూ, రాక్షసులని జయించే ఇందుర్డూ, అనేకానేక వృతుత్లనీన్ చేసేవాడూ
ఆయనే, ఎందుకంటే ఆయన అవయ్యుడు (ఓం పూరణ్మదః పూరణ్మిదం పూరాణ్త పూరణ్ముదచయ్తే, పూరాణ్సయ్ పూరాణ్మాదాయ పూరణ్మేవావషిషయ్తే ఈసోపనిషత). మామూలు కళళ్కి కనబడేవాడు కాదు. అంటే వీళళ్ందరీన్ పదవులోల్ పెటిట్నా వాళుళ్ కూడా తానే; ఒకక్ ఆకృతి వేరు అంతే. అంటే భగవదీగ్త
చెపిప్నటుట్గా సాథ్వర జంగమాలలో ఆయన లేకుండా నిలవ గలిగేది ఏమీ లేదు. (యచాచ్పి సరవ్భూతానం బీజం తదహమరుజ్న, న తదసిత్ వినాయసాయ్త
మయాభూతం చరాచరం. విభూతి యోగం 10.39) ధరామ్నికి గాల్ని జరుగుతునన్పుప్డు ఆయన ఏదో విధంగా అవతరిసూత్ ఉంటాడు. దీని కోసం ఆయన
ఆఖరికి చేయి చాచి దేహి అనడానికూక్డా వెనుకాడడు. అందుకే ఓసారి వామనుడిగా అవతారం ఎతిత్ బలిని అడిగి ములోల్కాలూ పుచుచ్కుని
ఇందుర్డికిచాచ్డు. పరీకిష్తుత్కి ఇకక్డో సందేహం వచిచ్ంది మనకొచిచ్నటేట్. అదే అడుగుతునాన్డు శుకమహరిష్ని.
మ.

బలి నంభోరుహ నేతుర్ఁ డేమిటికినై పాదతర్యిన వేఁడె? ని
శచ్లుఁడున బూరుణ్ఁడు లబద్కాముఁడు రమా సంపనున్ఁడై తాఁ బర
సథ్లికిన దీనునిమాడిక్ నేల చనియెం? దపేప్మియున లేక ని
షక్లుషున బంధన మేల చేసెను? వినం గౌతూహలం బయెయ్డిన.

[8-437]

ఏవిటేవిటీ, శీర్హరి అవయ్యుండంటూనే వేరే వాళళ్ దగిగ్ర మూడు అడుగుల నేల కోసం చేయి ఎందుకు చాసాలిస్ వచిచ్ంది? అనీన్ ఆయనే, అనీన్
తనవే అయినపుప్డు అసలు నువూవ్ నేనూ అనే "వేరు" అనిపించడం ఉండనపుప్డు చేయి సాచే పరిసిథ్తి ఎందుకొచిచ్ంది? విషుణ్వు సాకాష్త లకీష్దేవిని తన
వక్షతస్లంలో ఉంచుకుని బికారిలాగా వెళిళ్ దేహీ అని ఎందుకనాలిస్ వచిచ్ంది? పోనీ వెళాళ్డనుకుందాం, బలి తపేప్మి లేక ఆతనిన్ ఎందుకు బంధించాడు
దానం తీసుకుని కూడా?
ఇదీ వామనావతారం పార్రంభించే ముందు అసలు కధ. ఇకక్డున్ంచి బలి ఎలా నూరు అశవ్మేధాలు చేసాడూ, తరావ్త ఏమైందీ అవనీన్ వసాత్యి.
ఓ చినన్ విషయం చెపుప్కుని ఈ నెల వాయ్సం ముగిదాద్ం. వివేకానందులు తండిర్ పోయేక నానా కషాట్లూ పడుతూ వీలునన్పుప్డు మాతర్ం దకిష్ణేశవ్రంలో
ఉనన్ గురువుగారిన్ చూడాడ్నికొచేచ్వారుట. అలాంటి రోజులోల్ ఓ సారి రామకృషుణ్లతో అనాన్రుట, "మీరు భగవంతుణిణ్ చూసాననీ ఆయన ఎటువంటి కోరిక
అడిగినా తీరుసాత్డనీ చెపూత్ ఉంటారు.మీరు తలుచ్కుంటే ఏదైనా చేయగలరు కదా, నేనూ మా కుటుంబం రోజూ తిండికి కూడా మాడుతునాన్ం. నాకెందుకు
మీరు సహాయం చేయరు?" రామకృషుణ్ల సమాధానం, "నాయనా నీ కోసం నేను గడప గడపకీ ఎకిక్ బికాష్టన చేయగలనని నీకు తెలియదా?" టూకీగా
చెపాప్లంటే ఇదే వామనావతారం అంతా చెపేప్ది. నిజ భకుత్డికోసం భగవంతుడు బిక్ష ఎతత్డానికైనా సిదధ్ంగా ఉంటాడు. అయితే మనం నిజ భకుత్లమేనా
అనేది తెలుసుకోవాలిస్ంది మనమే. చినన్ విషయం చెపుప్కుందాం దీని గురించి. శివానంద సరసవ్తి గారితో ఒకాయన అనాన్డుట, "I want to find the
perfect Guru" అని. తుపాకి గుండులా వచిచ్ందిట సమాధానం, "Are you a perfect disciple?" అని. అదండి సంగతి.
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వామనావతారంలో బలి గరవ్ం అణచడం (దానవోదేర్క సథ్ంభన), అదే సమయంలో బలి చకర్వరిత్చేసుకునన్ నూరు అశవ్మేధాల పుణయ్ం నషట్
పోకుండా చూడడం అవనీన్ ఓ పర్ణాలిక పర్కారం జరిగినటూట్ మనకి చివరోల్ తెలుసుత్ంది. వామనావతారం మొతత్ంగా చూసేత్ శీర్హరి గొపప్తనం ఏమి
కనిపించదు కానీ బలి చకర్వరిత్కి “ఇంతింతై వటుడింతయై..” అనన్టుట్ ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం కలగడం మనకి కనిపిసుత్ంది. మొదటోల్నే చెపుప్కునన్టుట్ ఇదే
"ఆతామ్రేధ్ పృధీవ్ం తయ్జేత" అంటే. తపసుస్ మొదలు పెటిట్నపుప్డు భగవంతుడి మీద కుతూహలంతోనో, కోరికతోనో; తరావ్త మోక్షం కోసం, ఆ తరావ్త సిథ్తి
మోక్ష సనాయ్సం. అపుప్డు చివరగా కలిగేది బర్హమ్ జాఞ్నం లేక సతయ్ సందరశ్నం. ఆ సతయ్ం ఎటువంటిది?
అనేజదేకం మనసో జవీయో నైనదేద్వా
ఆపున్వన పూరవ్మరష్త
తదాధ్వతో నాయ్నతేయ్తి తిషఠ్
తత్సిమ్నన్పో మాతారిశావ్ దధాతి

[ఈసావాసోయ్పనిషత – 4]

అది మనసుస్ కంటే వేగవంతమైనది. మనసుకనాన్ ముందే వెళల్గలదు. ఇందిర్యాలకు అందదు. సిథ్రంగా ఉనాన్ పరుగెతేత్ అనిన్ంటికనాన్ వేగవంతమైనది.
సకల పార్ణికోటి కారయ్కలాపాలనీ భరించడానికి పార్ణశకిత్ని సమకూరేచ్ది.
తదేజతి తనేన్జతి తదూద్రే తదవ్ంతికే
తదనత్రసయ్ సరవ్సయ్ తదు సరవ్సాయ్సయ్ బాహయ్తః

[5]

ఆతమ్ చలిసోత్ంది, చలించదు. దూరంలో ఉంది, దగిగ్రకూడా ఉంది. లోపల ఉంది, బయటకూడా ఉంది. పర్హాల్దుడు తండిర్కి చెపిప్నటేట్ –
“ఇందుగలడందులేడని సందేహము వలదు,” అని అనన్మాట. అలాగే భగవంతుడిన్ ఏ రూపంలో ధాయ్నించినా చివరకి ఆయన ఒకడే. దీనేన్ పోతన
చెపిప్ంది.
క.

హరిమయము విశవ్మంతయు
హరి విశవ్మయుండు సంశయము పనిలేదా
హరిమయముగాని దర్వయ్ము
పరమాణువు లేదు వంశపావన వింటే

[2-17]

ఆతమ్ గురించి ఈ పదాయ్నికి దీటుగా సరిపోయే శివానంద గారి అదుభ్తమైన వాయ్ఖయ్ తో ఈ వాయ్సం ముగిదాద్ం.
“You see a waterfall. The water flows continuously. If you take a photograph, you see the waterfall in the picture but there is
no motion in the water in the picture. Motion is a mental creation. It is a trick of the mind and the eye. Motion is a relative
term. Only the object appears to move. Motion is an illusion. Behind the objects that move, there is the absolutely motionless
Atman. Where can this Brahman move when He is all pervading and infinite!”

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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