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తిరుమల విశిష్టత
కలౌ వేంకట నాయకః
శ్రీ వేంకటాచలపతి కలియుగంలో సమస్త ప్రపంచాన్నీ నిర్వహించే
దక్షత, బాధ్యతని స్వీకరించిన స్వరూపం. శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం
సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఆయన పేరే వేంకటేశ్వరుడు. మిగిలిన
అవతారాలకూ వేంకటేశ్వర అవతారానికీ ఒక ప్రధానమైన భేదం ఉంది.
మిగిలిన అవతారాలలో ఆయనకు రకరకాలైన పేర్లు వచ్చాయి. మత్స్య,
కూర్మ, వామన, నృసింహ, కృష్ణ, రామావతారాలెన్ని వచ్చినా, ఆయా
అవతారాలలో స్వామికి తన గుణాలను ఆవిష్కరించడం చేత ఒక
ప్రత్యేకమైన నామంచేత పిలువబడ్డాడు. కలియుగంలో పిలువబడే పేరు
వేంకటేశ్వరుడు. ఆయన తీసుకునేది కూడా తల వెంట్రుకలు. చాలా
చిత్రమైన విశేషం. వేంకటేశ్వరుడు అన్న పేరులోనే ఉంది రహస్యమంతా.
కలియుగంలో ఎవరికీ భగవంతుని చరణారవిందాలలో మనసు
నిలబడదు. కలి ప్రభావం చేత చంచల చిత్తమై తిరుగుతుంటుంది.
శంకరులు శివానందలహరిలో-

సదా మోహాటవ్యాం చరతి యువతీనాం కుచగిరౌ
నట త్యాశా శాఖా స్వటతి ఝటితి స్వైర మభితః
కపాలిన్! భిక్షో ! మే హృదయకపి మత్యంతచపలం
దృఢం భక్త్యా బద్ధ్వా శివ! భవదధీనం కురు విభో? ॥
కాళహస్తీశ్వరశతకంలో ధూర్జటి తమకం బొప్పఁ బరాంగనాజనపర ద్రవ్యంబులన్ మ్రుచ్చిలం
గ మహోద్యోగము సేయు నెమ్మనము దొంగం బట్టి వైరాగ్యపా
శములం జుట్టి బిగించి నీదు చరణస్తంభంబునం గట్టివై
చి ముదం బెప్పుడుఁ గల్గజేయఁ గదవే శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!
మనసుని నిగ్రహించడం అంత తేలిక కాదు. మనసు చేత అనేక
పాపాలు చేస్తుంటాము. ఈ పాపాలు చేసే వారిని ఉధ్ధరించడంకోసమని
పరమాత్మ శ్రీ వేంకటేశ్వరుడిగా వచ్చారు. ‘వేం’ అంటే పాపం
‘కట’ అంటే తొలగించేవాడు. మన పాపం ప్రతిబంధకంగా వచ్చి
పరమేశ్వరుని చేరకుండా అడ్డగిస్తుంది. సాక్షాత్తుగా పరబ్రహ్మకే
పాపాన్ని తొలగించగలశక్తి ఉంది. పాపం తొలగించగల ఈశ్వరుడై
అంటే నియామకుడై సర్వజగత్తుని కాపాడే ధారకుడు, పోషకుడు,
శాసించగలిగిన వాడై సాక్షాత్తుగా వైకుంఠం నుండి శ్రీ మహావిష్ణువు
కదలి వచ్చిన క్షేత్రం వేంకటాచల క్షేత్రం. అన్నమాచార్యులవారు వేదాలే
పర్వతాలుగా వెలసినది తిరుమల కొండ అంటారు. బ్రహ్మాండోత్తర
పురాణంలోనూ, వరాహ పురాణంలోనూ వేంకటాచల ప్రశస్తి అని
ప్రత్యేకంగా వర్ణించారు. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క అవతారంలో
ఒక్కొక్క మూర్తిగా స్వామి జగద్రక్షణ చేస్తూ వచ్చారు.
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కృతేతు నారసింహో త్రేతాయా రఘునందనః
ద్వాపరే వాసుదేవశ్చ కలౌ శ్రీవేంకట నాయకః
ప్రధానమైన మూర్తులు-కృతయుగంలో నారసింహుడుగా
జగత్తుని రక్షించాడు. త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి అయి
రక్షించాడు. ఆయన ఏ అవతారంలో ఉన్నా పక్కన శ్రీకారం ఉంటుంది.
సంప్రదాయంలో వివాహమైన తరువాత పేరు పక్కన శ్రీకారం
లేకుండా రాసుకోకూడదు. రాముడు కూడా శ్రీరాముడని పిలవబడ్డాడు.
బాలకాండలో విశ్వామిత్రుడు ఇక్కడనుండి రాముణ్ణి లోకరక్షణకొరకు
అప్పచెపుతున్నామని అంటాడు. ఎందువలన అనగా శక్తి పక్కన చేరిన
తరువాత శ్రీరాముడు పూర్ణత్వం పొందాడు. ఆయన లోకరక్షణార్థమని
పదహారు గుణాలు కలిగిన సంపూర్ణమైన నరుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో అలా
ప్రవర్తించాడు.
కోన్వస్మిన్ సాంప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్
ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః
చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వ భూతేషు కో హితః
విద్వాన్ కః కస్సమర్థశ్చ కశ్చైక ప్రియదర్శినః
ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో ద్యుతిమాన్ కోఽ నసూయకః
కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే ॥
శ్రీమద్రామాయణరచన ప్రారంభించే ముందే వాల్మీకి
అడుగుతారు. ఆయన ప్రశ్నకి జవాబుగా పదహారు గుణాలూ
పరిపూర్ణంగా ఉన్న అవతారం రామావతారమని నారద మహర్షి
ప్రవచించారు. పదహారు గుణాలు కలిగిన రాముడు లోకాభిరాముడై,
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రావణాసురుని నిగ్రహించాడు. రామావతారంలో చేసినంత రాక్షస
సంహారం ఏ ఇతరావతారంలోనూ చెయ్యలేదు. కొన్ని కోట్లమంది
రాక్షసులను తెగటార్చాడు. ఆయన బాలకాండలో చెప్పుకున్నారు
మిగిలిన అవతారాలకూ రామావతారానికీ తేడా ఒకటి ఉంటుంది.
మిగిలిన అవతారాలలో స్వామి ఆవిర్భావం జరిగి లోకాలను పీడిస్తున్న
రాక్షసులను సంహరిస్తాడు. త్రేతాయుగంలో మానవులను కించపరచి
మాట్లాడారు. రావణాసురుడు మనుష్యులు నన్నేం చెయ్యగలరని వరంలో
కోరుకోవడం మానేసాడు. మనుష్యుల కీర్తిప్రతిష్ఠలు ఆవిష్కరించి
మానవత్వం గొప్పతనం చాటి చెప్పడానికి
దశవర్ష సహస్రాణి దశ వర్ష శతాని చ
రామో రాజ్య ముపాసిత్వా బ్రహ్మలోకం ప్రయాస్యతి ॥
బాలకాండలో పదకొండు వేల సం॥ లు ఈ భూమిని
పరిపాలిస్తానని చెప్పారు. ఆయన పరిపాలిస్తే తప్ప మళ్ళీ మనుష్యులు
ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలియని రీతిలో రావణాసురుడు భూమండలాన్ని
పాడు చేసేసాడు. అటువంటి భూమిని ఉద్ధరించి సక్రమమార్గంలో
పెట్టడానికి అన్ని సం॥ లు రాముడు రాజ్యం చెయ్యవలసి వచ్చింది.
అంత గొప్పది రామావతారం.
ద్వాపరయుగంలో పరిపూర్ణావతారమైన కృష్ణపరమాత్మగా
వచ్చాడు. ఆ అవతారంలో తాను చేసిన దుష్ట శిక్షణ కొంత అర్జునుని
వెనుక తాను ఉండి, అర్జునుడు చేసినట్లుగా కనపడేటట్లుగా
ప్రవర్తింపచేసి నిగ్రహింప చేసిన రాక్షసులు కొన్ని కోట్లమందిని, కురుక్షేత్ర
యుద్ధంలో ఎంతోమంది దానవులను కండకావరంతో భగవంతుని
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