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39 వ భాగం
తి
ర్ కర్మ జృంభణ -

మనావతారం – 13

వామనుడు అడిగినది ఇచేచ్సాడు కదా బలి చకర్వరిత్, ఇచేచ్ది కూడా ఎలా ఇచాచ్డు? “సతయ్ పదవీ పర్మాణ తతప్రుండును, వితరణ కుతూహల

సతత్వ్రుండును, విమల యశసుక్ండును, దృఢ మనసుక్ండును, నియతసతయ్సంధుండును, నరిథ్జన కమలబంధుండును” అయియ్ ఇచాచ్డు. ఇపుప్డు బలి
చేతిలో నీళుళ్ శీర్హరి చేతులో పడాలి అపప్టి వరకూ దానం పూరైత్నటుట్కాదు.
మ.

అమరారాతి కరాక్షతోజిఝ్త పవితార్ంభః కణశేర్ణికిం
గమలాధీశవ్రుఁ డొడెడ్ ఖండిత దివౌకసాస్వ్మిజినమ్సత్ముం
గమలాకరష్ణ సుపర్శసత్ము రమాకాంతాకుచోపాసత్మున
విమలశీర్ కుచశాత చూచుక తటీవినయ్సత్మున హసత్మున.

[8-611]

దేవతల శతృవైన బలి (అమరారాతి) చేతిలోని పవితర్మైన అక్షతలూ నీళూల్ శీర్హరి కిందచేయి పెటిట్ సీవ్కరించాడు. ఆ సీవ్కరించే చేయి

ఎటువంటిది? రాక్షసుల శిరసుస్లు ఖంఢించేది, లకీష్దేవిని ఆకరిష్ంచేది. ఇకక్డ పోతన బలి చేతిలోంచి వచేచ్ నీటిని “పవితార్ంభః కణశేర్ణికిన” అనాన్డు
చూసారా? ఎందుకంటే, మొదటోల్ శీర్హరి కాళుళ్ కడిగి నెతిత్మిద జలుల్కునాన్డు, మనసులోకి కలమ్షం రాకుండా దానం ఇసాత్నని చెపాప్డమే కాదు ఇచాచ్డు
కూడా. మరి ఇంత చేసాక మనసూ, శరీరం పవితర్ం అయాయ్యి కదా? అందుకే ఆ పర్యోగం.
క.

మునిజన నియమాధారను
జనితాసుర యువతి నేతర్జలకణ ధారన
దనుజేందర్ నిరాధారను
వనజాకుష్ఁడు గొనియె బలివివరిజ్తధారన.

[8-612]

ఇపుప్డు దానం చేయడానికి బలి విడిచిపెటిట్న ఆ నీటి ధార ఎటువంటిది? ఆ ధార మునిజనులని శాసించేది. రాక్షస యువతుల కనీన్టి ధార, బలి
చకర్వరిత్ నిరాధారుణిణ్ చేసేది. ధార అనే పదానిన్ పోతన ఎంత చమతాక్రంగా చెపాప్డో గమనించారా? ఈ దానంతో రాక్షసుల ఆసుత్లూ, పార్ణాలూ అనీన్
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దానం ఇచేచ్సాడు కాబటిట్ రాక్షస యువతులు ఏడుసాత్రు కదా? అందుకే “జనితాసుర యువతి నేతర్ జలకణ ధారన” అనడం. రాజయ్ం పోయాక మరి బలి
చకర్వరిత్కి ఏమీ ఉండదు కదా? అందుకే ఆయన నిరాధారుడు.
ఆ.

కమలనాభు నెఱిఁగి కాలంబు దేశంబు
నెఱిఁగి శుకుర్ మాట లెఱిగి నాశ
మెఱిఁగి పాతర్ మనుచు నిచెచ్ దానము బలి
మహి వదానుయ్ఁ డొరుఁడు మఱియుఁ గలఁడె.

[8-613]

మరి ఇటువంటి దానం చేసిన బలి ఎలాంటివాడో? వచిచ్నవాడు విషుణ్వే అని తెలుసుకునాన్డు, ఆచమనం చేసినపుప్డూ, యజఞ్ం చేసుత్నన్పుప్డూ
దేశ కాలాలు చూసుకునాన్డు, ఇచేచ్ది పరమ సాతివ్క దానం అని కూడా తెలిసింది. కుల గురువు శుకార్చారుయ్లు చెపిప్నదీ గర్హించాడు. తనకి రాజయ్ం
పోతుందనీ, సరవ్నాశనం అవుతుందనీ తెలిసింది కూడా. అయినా సరే మాట తపప్కుండా దానం ఇచాచ్డు. ఇటువంటివాడు మరొకరు ఎవరునాన్రు?
క.

బలి చేసిన దానమునకు
నళినాకుష్ఁడు నిఖిలభూత నాయకుఁ డగుటం
గలకల మని దశదికుక్లు
బళిబళి యని పొగడె భూతపంచక మనఘా!

[8-614]

విషుణ్వు సరావ్నికీ అధిపతి కదా, అందువలల్ ఈ దానం తీసుకోగానే దికుక్లనీన్ భళి భళి అని పొగిడాయి. ఈ పొగడత్ ఎవరికి? బలి చకర్వరిత్కి.
ఎందుకంటే అటువంటి దానం చేసే మరొకడు నభూతో నభవిషయ్తి అని తెలుసోత్ంది కదా?
క.

కిష్తి దానమిచుచ్ నతఁడును
నతికాంక్షఁ బరిగర్హించు నతఁడును దురిత
చుయ్తులై శతవతస్రములు
శతమఖ లోకమునఁ గీర్డ సలుపుదు రెలమిన.

[8-615]

వ. అటుల్గావున నే దానంబును భూదానంబునకు సదృశంబు గానేరదు; గావున వసుంధరా దానం బిచిచ్తి; వుభయలోకంబులం గీరిత్ సుకృతంబులు
పడయు మని పలికి యమామ్యావటుం డిటల్నియె.

[8-616]

ఇపుప్డు వామనుడు బలి చకర్వరిత్తో చెపుత్నాన్డు మరోసారి - భూదానం ఇచిచ్నవాడూ, అది పీర్తితో తీసుకునన్వాడూ కూడా పాపాలు నశించి
సవ్రాగ్నికి చేరుతారు. అందువలల్ ఏ దానమూ కూడా భూదానం తో సమానం కాదు. ఇలా ఇచిచ్నందుకు నీకు ఇహ పరలోకాలు రెండిటిలోనూ కీరిత్
కలుగుతుంది.
క.

ఇది యేమి వేఁడితని నీ
మది వగవక ధారపోయుమా; సతయ్ము పెం
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పొదవఁగ గోరిన యరథ్ం
బిది యిచుచ్ట ముజజ్గంబు లిచుచ్ట మాకున.

[8-617]

చివరిగా మరోసారి గురుత్ చేసుత్నాన్డు వామనుడు బలికి - ఇదేమిటి మూడడుగులు అడిగేడు విచితర్ంగా అనుకోకుండా ధార విడిచిపెటుట్. సతయ్ం
పెంపొందడానికి అలా అడగవలసి వచిచ్ంది. ఇలా ఇచిచ్న మూడడుగులూ నాకు ములోల్కాలతో సమానం సుమా. అంటే దానవోదేర్క సథ్ంభన కోసం
అనన్మాట.
వ. అని పలికిన వటుని పలుకులకు హరష్ నిరభ్ర చేతసుక్ండై వైరోచ నుండు.
ఆ.

[8-618]

పుటిట్ నేరుచ్కొనెనొ పుటట్క నేరెచ్నో
చిటిట్ బుదుధ్ లిటిట్ పొటిట్వడుగు
పొటట్ నునన్ వెలల్ బూమెలు నని నవివ్
యెలమి ధరణి దాన మిచెచ్ నపుడు.

[8-619]

ఇలా వటుడు అనేసరికి బలికి మనసు సంతోషంతో నిండిపోయింది (హరష్ నిరభ్ర చేతసుక్ండై). ఈ కురర్వాడికి అయిదేళుళ్ లేవు గానీ ఎంత

మాటలు మాటాడుతునాన్డు? ఇవనీన్ పుటాట్క నేరుచ్నాన్డా లేకపోతే పుటట్క ముందే వచాచ్యా అనుకుంటూ సంతోషంగా దానం ఇవవ్డం పూరిత్చేసాడు.
ఆ.

గర్హ మునీందర్ సిదధ్ గంధరవ్ కినన్ర
యక్ష పకిష్ దేవతాహి పతులు
పొగడి రతని పెంపుఁ; బుషప్వరష్ంబులు
గురిసె దేవతూరయ్కోటి మొరసె.

[8-620]

ఇటువంటి ఔదారయ్ం ఉనన్ బలి చకర్వరిత్ని అతని గొపప్దనానిన్ గర్హాలూ, మునీశవ్రులూ. సిదుధ్లూ, గంధరువ్లూ, కినన్రులూ, యకుష్లూ,
గరుడులూ, దేవతలూ, సరప్రాజులూ, పొగిడారు. పుషప్వరష్ం కురిసి దేవదుంధుభులు మోగాయి. ఇదంతా ఎందుకంటే, ఇసాత్నని ఎవరికోసమో
చెపప్కుండా, మనఃసూప్రిత్గా ఇవవ్డం వలాల్, మాట తపప్కపోవడం వలాల్, వచిచ్నవాడు ఇంతటివాడని తెలిసినా ఇవవ్డం తన ధరమ్ం అనుకుంటూ ఇచాచ్డు
కనకాను. మనుస్లో ఎపుప్డైతే కలమ్షం పూరిత్గా పోయిందో ఏమౌతుంది? సంతోషంతో నిండిపోదూ?
వ. ఇటుల్ ధారా పరిగర్హంబు చేసి.
శా.

[8-621]

ఇంతింతై, వటుఁడింతయై మఱియుఁ దా నింతై నభోవీథిపై
నంతై తోయదమండలాగర్మున కలల్ంతై పర్భారాశిపై
నంతై చందుర్ని కంతయై ధుర్వునిపై నంతై మహరావ్టిపై
నంతై సతయ్పదోనన్తుం డగుచు బర్హామ్ండాంత సంవరిధ్యై.
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ఇపుప్డు మూడు అడుగులు కొలిచే ఆకర్మించే సమయం వచిచ్ంది. ఇంతటి వామనుడు అంతవాడూ, అంతవాడు మరింతవాడూ అవుతూ
ఎదగడం మొదలుపెటాట్డు. అలా ఎదుగుతూ ఆకాశం, గర్హాలు, నక్షతర్మండలాలు, ధుర్వుణీణ్, మహరోల్కం దాటి సతయ్లోకం దాకా ఆకర్మించుకుంటూ
పెరుగుతునాన్డు. అలా ఎదగడం బర్హామ్డం అంతా పటట్డానికా అనన్టుట్ ఎదిగాడు. దేనికీ? పైలోకాలనీన్ ఒకక్ పాదంతో ఆకర్మించడానికి. ఈ పదయ్ం కూడా

“ఎవవ్నిచే జనించు జగమెవవ్ని లోపలనుండు లీనమై” అనే గజేందర్మోక్షం పదయ్ం లాంటిదే. ఇది తెలియని తెలుగువాడు ఉనాన్డంటే నమమ్డం కషట్ం.

ఈ వామన విజృంభణని మరో విధంగా చెపుప్కోవాలంటే, నీకు సరవ్నాశనం జరగబోతోంది అనాన్సరే దానం ఇచిచ్ తీరుతాను అనడమే
కాకుండా ఇచిచ్ మాట నిలబెటుట్కునన్ బలి చకర్వరిత్ తన వయ్కిత్తవ్ంతో అసాధారణంగా ఎవరికీ అందలేనంత ఎతుత్కి ఎదిగిపోయాడు కదా? మరి అలా
ఎదిగిపోయిన బలి చకర్వరిత్ దగిగ్రున్ంచి దానం తీసుకోవడానికి వామనుడు కూడా పెరిగాడనన్ మాట.
మ.

రవిబింబం బుపమింపఁ బాతర్మగు ఛతర్ంబై శిరోరతన్మై
శర్వణాలంకృతియై గళాభరణమై సౌవరణ్కేయూరమై
ఛవిమతక్ంకణమై కటిసథ్లి నుదంచదఘ్ంటయై నూపుర
పర్వరంబై పదపీఠమై వటుఁడు దా బర్హామ్ండమున నిండుచోన.

[8-623]

ఆయన అలా ఎదుగుతూంటే భూమీమ్ద ఉనన్ బలి చకర్వరీత్, అనుచరులూ చూసుత్నాన్రు. అలా పెరిగే వామనుడు బలి చకర్వరిత్కి ఎలా
కనిపించాడు? తన ముందు దృశయ్ంలో ఉనన్ వామనుడు అలా ఎదుగుతుంటే తలెతిత్ పైపైకి చూడాలి కదా, అపుప్డు వెనక దృశయ్ంలో ఉనన్ వారు కురచగా
తగిగ్నటుట్ కనిపించడానిన్ చెపుత్నాన్డు ఈ పదయ్ంలో. వామనుడలా ఎదుగుతూంటే వెనకనునన్ ఆకాశంలో సూరుయ్డు మొదటోల్ వామనుడికి గొడుగులాగా
కనిపించాడు, తరావ్త తలమీద మణిలాగా, కంఠాభరణంలా, బంగారు భుజకీరుత్లులా, కంకణంలా, మొలలోని గంటలా, కాలి అందెలా, చివరికి
పాదపీఠంలాగా అయేయ్డు. ఇదో అదుభ్తమైన ఉపమానం వామనుడి విజృంభణ ఎలా ఉందో పోలచ్డానికి. ఓ సారి కళుళ్ మూసుకుని విజృంభిసూత్నన్
శీర్హరినీ అయనకి గొడుగులా ఉనన్ సూరుయ్డు పాదపీఠంలా మారడానీన్ ఊహించడానికి పర్యతన్ం చేసేత్ మనకి అరధ్ం అవుతుంది.
పై రెండు పదాయ్లూ పోతన కవితా పటిమని చెపేత్ దీని తరావ్త వచేచ్ వచనం పోతన కవితా పర్భంజనంలో అక్షయతూణీరమంటే ఏమిటో,
పలికించెడు వాడు రామభధుర్డట అంటే ఏమిటో చెపుత్ంది. ఇది దాదాపు భగవదీగ్తలోని విశవ్రూప సందరశ్న విభాగం లాంటిదే. ఏదో మొహమాటానికి
పుసత్కం చదువుతునన్టుట్ కాక ఒకోక్ పదానికీ అరధ్ం వెతుకుతూ చదవడానికి పర్యతన్ం చేయండి.
వ. ఇటుల్ విషుణ్ండు గుణతర్యాతమ్కంబగు విశవ్రూపంబు ధరియించి భువియును, నభంబును, దివంబును, దిశలును, దిశాఛిదర్ంబులును,
సముదర్ంబులునుఁ, జలదచల భూతనివహంబులుం దానయై యేకీభవించి, కర్మకర్మంబున భూలోకంబునకుం బొడవై భువరోల్ కంబు నతికర్మించి,
సువరోల్కంబును దలకడచి, మహరోల్కంబు దాఁటి, జనలోకంబునకు మీఁదై, తపంబునకు నుచిర్ఛ్తుండై, సతయ్లోకంబు కంటె నౌనన్తయ్ంబు వహించి, యెడ
లిఱుములు సందులు రంధర్ ములు లేకుండ నిండి, మహాదేహ మహితుండై చరణతలంబున రసాతలంబునుఁ, బాదంబుల మహియును, జంఘల
మహీధర్ంబులును, జానువులఁ బతతిత్ర్ర్సముదయంబులును, నూరువుల నిందర్సేన మరుదగ్ణంబులును, వాససథ్స్లంబున సంధయ్యు, గుహయ్ంబునఁ
బర్జాపతులును, జఘనంబున దనుజులును, నాభిని నభంబును, నుదరంబున నుదధిసపత్కంబును, నురంబున దారకానికరంబును, హృదయంబున
ధరమ్ంబును, నురోజంబుల ఋతసతయ్ంబులును, మనంబునఁ జందుర్ండును, వక్షంబున గమలహసత్ యగు లకిష్యుఁ, గంఠంబున సామాది సమసత్
వేదంబులును, భుజంబులఁ బురంద రాది దేవతలునుఁ, గరణ్ంబుల దిశలును, శిరంబున నాకంబును, శిరోజంబుల మేఘంబులును, నాసాపుటంబున
వాయువును, నయనంబుల సూరుయ్ండును, వదనంబున వహిన్యు, వాణినఖిలచఛ్ంద సస్ముదయంబును, రసనంబున జలేశుండును, భూర్యుగళంబున
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విధినిషేధంబులును, ఱెపప్ల నహోరాతర్ంబులును, లలాటంబునఁ గోపంబును, నధరంబున లోభంబును, సప్రశ్ంబునఁ గామం బును, రేతంబున
జలంబును, బృషఠ్ంబున నధరమ్ంబును, గర్మణంబుల యజఞ్ంబులును, ఛాయల మృతుయ్వును, నగవులవలన ననేక మాయావిశేషంబులును, రోమంబుల
నోషధులును, నాడీపర్దేశంబుల నదులును, నఖంబుల శిలలును, బుదిధ్ నజుండును, బార్ణంబుల దేవరిష్గణంబులును, గాతర్ంబున జంగమ సాథ్వర జంతు
సంఘంబులును గలవాఁడయి, జలధరనినద శంఖ శారఙ్ సుదరశ్న గదాదండ ఖడాగ్క్షయ బాణతూణీర విభార్జితుండును, మకరకుండల కిరీట కేయూర హార
కటక కంకణ కౌసుత్భ మణి మేఖలాంబర వనమాలికా విరాజితుండును, సునంద నంద జయ విజయ పర్ముఖ పరిచర వాహినీ సందోహ పరివృతుండును,
నమేయ తేజోవిరాజితుండును, నై బర్హామ్ండంబు దన మేనికపుప్ తెఱంగున నుండ విజృంభించి.
[8-624]
భగవంతుడంటే ఎవరు? సతవ్ రజసత్మోగుణాలకి అతీతుడు కదా? మరి అటువంటివాడు ఈ తిర్గుణాలతో ఉనన్ పర్పంచానిన్ ఆకర్మించడం
ఎలా? ఆయన తిర్గుణాతీతుడైనా కావాలిస్ వచిచ్నపుప్డు ఈ గుణాలతో విశవ్రూపం ధరించగలడు. అంటే ఈ కంటికి కనబడే విశవ్ం, ఆ భగవంతుడూ

ఎపుప్డూ వేరుగా లేరు. దీనేన్ మంతర్పుషప్ం 'యఛఛ్కించిత జగతస్రవ్ం దృశయ్తే శౄయతే పివా, అంతరబ్హిశచ్ తతస్రవ్ం వాయ్పయ్ నారాయణ సిథ్తః'
అంటోంది. ఇపుప్డు ఆ మూడు గుణాలూ ఆపాదించుకుని (గుణతర్యాతమ్కంబగు విశవ్రూపంబు ధరియించి), అలా ఒకొక్కక్ లోకానీన్ దాటుకుంటూ

పెరగడం మొదలుపెటాట్డు. భూమి, ఆకాశమూ, సవ్రగ్మూ, దికుక్లూ, దికుక్ల మధయ్ పర్దేశాలూ (దిశాఛిఛ్దర్ంబులు), సముదార్లూ, చరాచర సమసత్

పార్ణులూ తానే అవుతూ భువరోల్కమూ, సువరోల్కమూ, మహారోల్కమూ, జనోలోకమూ, తపోలోకమూ, దాటి సతయ్లోకం కంటే ఎతుత్గా ఎదిగిపోయాడు.

మామూలుగా ఎదగడం కాదు - యెడ లిఱుములు సందులు రంధర్ ములు లేకుండ నిండి - అంటే మొదటోల్ చెపుప్కునన్ పదయ్ం పర్కారం

“హరిమయము విశవ్మంతయు, హరి విశవ్మయుండు …. హరి మయము కాని పరమాణువులేదు” అనన్టూట్. ఓ సారి వెనకిక్ చూసుకుంటే మొదటోల్ బలి

రాక్షసుడు. దానాలు ఇసూత్ రాక్షసతవ్ం పోగొటూట్కుంటే ఈ దశకి చేరాడు. ఇపుప్డు తన ఎదుట కనిపించినది ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం. తనలో ఎపుప్డైతే ఆతమ్ని

చూసాడో అపుప్డు బయటనునన్ పర-ఆతమ్ - పరమాతమ్ని - చూడాడ్నికి అరుహ్డయేయ్డు. ఇపుప్డు తన ఎదురుగా యెడ లిఱుములు సందులు రంధర్ములు
లేకుండా ఉనన్దేమిటి అంటే తాను దరిశ్ంచిన పరబర్హమ్ సవ్రూపమే.
ఇలా విజృంభించిన శీర్హరి విశవ్రూపంలో బలికి ఇంకా ఏమి కనిపించింది? పాదాల అడుగు భాగంలో రసాతలం, పాదాలలో భూమి, పికక్లలో
పరవ్తాలు, మోకాళళ్లో పకుష్లు, తొడలలో దేవతలు, వసత్రంలో సంధాయ్కాలం, రహసాయ్ంగంలో పర్జాపతులు, పిరుదులలో రాక్షసులు, నాభిలో ఆకాశం,
కడుపులో సపత్సముదార్లు, వక్షంలో నక్షతర్సమూహం, హృదయంలో ధరమ్ం, సత్నదవ్యంలో ఋత సతాయ్లు, మనసుస్లో చందుర్డు (మనసులో కలమ్షం
లేకపోతే సవ్ఛఛ్ంగా ఉంటుంది కదా?), ఎదలో లకిష్ దేవి, కంఠంలో వేదాలు, భుజాలలో ఇందార్దులైన దేవతలు, చెవులలో దికుక్లు (అనిన్ దిశలనుంచీ
వచేచ్ శబాద్లు వినడానికి), తలలో సవ్రగ్లోకం, తలవెంటుర్కలలో మేఘాలు, ముకుక్పుటాలలో వాయువు, కనున్లలో సూరుయ్డు, ముఖంలో అగిన్, వాకుక్లో
సమసత్ చందసుస్, నాలుకలో వరుణుడు, కనుబొమమ్లలో కారాయ్కారాయ్లు, రెపప్లలో రేయింబవళుళ్, ఫాలభాగంలో కోపం, కిర్ంది పెదవిలో లోభం, సప్రస్లో
కామం, రేతసుస్లో జలం, వీపులో అధరమ్ం, అడుగులలో యజఞ్ం, నీడలో మరణం, నవువ్లో మాయావిశేషాలు, రోమాలలో ససాయ్లు, నరాలలో నదులు,
గోళళ్లో రాళుళ్ (అటువంటి గోళళ్తోనే కదా హిరణయ్కశిపుణిణ్ చంపినది), బుదిధ్లో బర్హమ్, పార్ణాలలో దేవరిష్గణాలు, శరీరంలో చరాచర సకలపార్ణులూ
కలిపి ఒకక్ చోట విశవ్రూపంతో కనిపించాడు.
గమనించవలిస్ంది ఏమిటంటే – “సరవ్ం పరబర్హమ్ సవ్రూపం” అనే మాటలో చావు, అధరమ్ం, రాక్షసులూ, కామం (కోరికలు), అనేటువంటి
చెడువీ, వేదాలు, దేవతలు, సవ్రగ్లోకం అనే మంచివీ కూడా భగవంతుడే. ఇంకో విధంగా కూడా అరధ్ంచేసుకోవచుచ్ ఈ వచనానిన్. చెవులతో దేనిన్ వింటాం?
అనిన్ దిశలనుంచీ వచేచ్ శబాద్లని కదా? అందుకే “కరణ్ంబుల దిశలను”; అలాగే వెనున్ మీద పొడిచారంటే అరధ్ం అధరమ్ంగా ఏదో చేశారని కదా? అందుకే
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“పృషట్ంబు నధరమ్ంబు.” కోపం వసేత్ కనబడేది నుదిటిమీదే కనక “లలాటంబున కోపంబును.“ ఇదే విధంగా “ఛాయల మృతుయ్వు, నధరంబున

లోభంబును, సప్రశ్ంబునఁ గామంబును, రేతంబున జలంబును, బృషఠ్ంబున నధరమ్ంబును, గర్మణంబుల యజఞ్ంబులును, ఛాయల మృతుయ్వును,

నగవులవలన ననేక మాయావిశేషంబులును, రోమంబుల నోషధులును, నాడీపర్దేశంబుల నదులును, నఖంబుల శిలలును, బుదిధ్ నజుండును, బార్ణంబుల

దేవరిష్గణంబులును, గాతర్ంబున జంగమ సాథ్వర జంతు సంఘంబులును.” ఓ సారి నృసింహావతారంలో శీర్హరి సథ్ంభంలోంచి బయటకొచిచ్న వచనం
చూసేత్ దాదాపు ఇటువంటి వరణ్నే పాదాలనుంచి తలదాకా సోత్తర్ం చేసుత్నన్టూట్ గమనించవచుచ్. కొంచెం భాష తేడా తపప్ మిగతా వనీన్ దాదాపుగా ఒకటే.

అలా పెరిగిన విషుణ్వు - జలధరనినద శంఖ (జలానికి ఆధారమైంది మేఘం. అదే చేసే నినాదం అంటే ఉరుము వంటి శబద్ం చేసే

పాంచజనయ్మనే శంఖం), శారఙ్, సుదరశ్న గదాదండ ఖడాగ్క్షయ బాణతూణీర విభార్జితుండు అయియ్ విజృంభించాడు. మొదట నుంచీ చెపుప్కుంటునన్టూట్

పోతన ఎపుప్డూ కూడా మొతత్ం భాగవతంలో విషుణ్వుని వరిణ్ంచడానికి వాడే భాష ఇదే - మకరకుండల కిరీట కేయూర హార కటక కంకణ కౌసుత్భమణి

మేఖలాంబర వనమాలికా విరాజితుండును. కూడా వచిచ్న భట సమూహంలో ఎవరునాన్రు? – “సునంద నంద జయ విజయ పర్ముఖ పరిచర వాహినీ

సందోహ పరివృతుండును.” ఇలా ఎదిగిన మునపటి పొటిట్వామనుడిపుప్డు “అమేయ తేజోవిరాజితుండును, నై బర్హామ్ండంబు దన మేనికపుప్ తెఱంగున

నుండ” విజృంభించాడు.” అంటే పరమాదుభ్తమైన తేజసుస్తో ఉనన్ వామనుడికి మొతత్ం బర్హామ్డం అంతా మేలి ముసుగుగా ఒపుప్తోంది.
మ.

ఒక పాదంబున భూమి గపిప్ దివి వే ఱొంటన నిరోధించి యొం
డొకటన మీఁది జగంబు లెలల్ఁ దొడి, నొండొంటిన విలంఘించి. ప
టట్క బర్హామ్ండకటాహముం బెటిలి వేండర్ంబై పరుల గానరా
కొకఁడై వాగద్ృగలభుయ్ఁడై హరి విభుం డొపాప్రె విశావ్కృతిన.

[8-625]

విశవ్రూపానిన్ ధరించిన తిర్వికర్ముడు ఒక అడుగులో భూలోకానిన్, ఇంకొక అడుగుతో సవ్రగ్లోకానిన్, మరియొక అడుగుతో పైలోకాలనూ
కపిప్వేసాడు. ఆ విశవ్ రూపం పటట్కపోవడం వలన బర్హామ్ండభాండం పెటపెటలాడి బర్దద్లైపోతూ (అంటే నామరూపాలనేవి పోయి సరవ్ం విషుణ్మయం
జగత అనేది బలి మహారాజుకి అరధ్మౌతూంది) ఆయన తపప్ ఇంకెవరూ కనిపించకుండా ఆ విశవ్రూపుడు మాటలకీ, చూపులకీ అందకుండా పోయాడు.
నాకు కవితవ్ం వచుచ్ నేనూ రాయగలను అనుకుంటూ రాయడం వేరూ, రాసేది రాముడికోసం అనుకుంటూ పూరణ్ శరణాతితో రాయడం వేరూ.
ఫై మూడు పదాయ్లు, వచనం చాలు పోతన ఎటువంటి శరణాగతితో రాశాడో చెపప్డానికి. ఇటువంటి భాష రాసేటపుప్డు పోతన మనఃసిథ్తి ఓ సారి
ఊహించుకుంటే కళళ్ముందు విశవ్రూపం చూసూత్ రాసాడనిపించడం సహజం.
రామకృషణ్ పరమహంస ఆతమ్ సందరశ్నం గురించి చెపేప్టపుప్డు అంటారు – “ఆతమ్ అనేది వాకుక్కీ మనసుకీ అందేది కాదు. ఓ సారి
ఆతమ్దరశ్నం అయేయ్క మనసు అనేది ఉండదు, అది ఆతమ్లో లీనమవడమే జరుగుతుంది.” ఈ ఆతమ్ ఎపుప్డూ ఉనన్దే కానీ మనకునన్ మనఃసిథ్తిలో మనం
దానిన్ చూడలేకపోతునాన్ం. ఎపుప్డైతే బలి అంతటి సిథ్తికి - అది, దాన, యజఞ్, తపసుస్లతోపాటు, ఏ విధంగానైనా సరే - చేరగలమో అపుప్డు అసలు
అనిన్ంటికీ మూలంగా ఉనన్ది మనకి విశదం అవుతుంది. సరిగాగ్ మొదటోల్నే శుకమహరిష్ పరీకిష్తుత్కి చెపిప్నది. అదే శివానందులు చెపిప్నదీ, మంతర్పుషప్ంలో
చెపప్బడినదీను.

నారాయణ మహాజేఞ్యం విశావ్తామ్నం పరాయణం
నారాయణ పరో జోయ్తిరాతామ్ నారాయణ పరః

నారాయణం పరం బర్హమ్ తతవ్ం నారాయణ పరః
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నారాయణ పరో ధాయ్తా ధాయ్నం నారాయణః పరః

అందుకే

చివరి పాదం గమనించారా? ధాయ్నం చేసేవాడూ, ధాయ్తా - అంటే దేని గురించి ధాయ్నం చేసుత్నాన్మో - ఆ ఇదద్రూ కూడా పరబర్హమ్ సవ్రూపులే.

క.

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

[2-17]

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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