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36 వ భాగం
మనుడికి బలి ఆ

నం-

మనావతారం – 10

బలిని వామనుడు మూడు అడుగులు దానం అడిగాడు కదా? ఇవవ్డానికి సిదధ్మౌతూంటే తనచేత నూరు అశవ్మేధాలు చేయించిన గురువులు
ఇవొవ్దద్నీ, ఇసేత్ వచేచ్ అనరాధ్లూ వివరించి చెపాప్రు. వచిచ్న కురార్ణిణ్ బయటకి పంపించడం అనేది ఓ పెదద్ పనికాదు. వచిచ్నవాడు ఎవరో చూచాయగా
తెలుసూత్నే ఉంది. ఏం చేయాలిపుప్డు? కారయ్ దక్షత ఉనన్వాడు చెపుప్డు మాటలు వినాలా? శేర్యోభిలాషుల మాటలు వినాలా? రెండూ మంచివి కాకపోతే?
అంటే ఇపుప్డు అందరి మాటలు వినాన్క ఏం చేయాలనేది పూరిత్గా నిరణ్యించుకోవలసినది ఎవరు? బలి ఒకక్డే కదా?
వ. అని యిటుల్ హితంబు పలుకుచునన్ కులాచారుయ్నకు క్షణమాతర్ నిమీలిత లోచనుండయి యశసివ్ యిటల్నియె.
[8-587]
ఇదంతా వినన్ బలి చకర్వరిత్ ఓ క్షణం కళుళ్ మూసుకుని ఆలోచించి ఇలా అనాన్డు శుకార్చారుయ్లతో.
కాసత్ ఆలోచిసేత్ వామనావతారం కధ మొతత్ంలో, ఈ ఒకక్ వాకాయ్నికీ ఉనన్ంత పార్ముఖయ్త మరి దేనికీ లేదంటే అతిశయోకిత్ కాబోదు. ఈ వచన
వాకయ్ం ఒకక్దాని మీదా బర్హామ్ండమైన పరిశోధన చేయొచుచ్. తరావ్తి పదయ్ం చూసేముందు, కళుళ్ మూసుకునన్ ఆ క్షణంలో బలి ఆలోచనలూ, ఏమి
నిరణ్యించుకునాన్డో చూదాద్ం.
మొదటి విషయం - నూరు అశవ్మేధాలు చేసూత్ వచిచ్నవాళల్కి లేదనకుండా ఏదడిగితే అది దానం ఇసూత్ వచిచ్న బలి ఇపుప్డు ఇవవ్నూ అనడం
అసంభవం. ఎందుకంటే అసలు నూరు అశవ్మేధాలు చేసినది ఇందుర్డవడానికి. ఇందుర్డైతే యాగాలలో హవిరాభ్గం దకుక్తుంది. అపుప్డు యజాఞ్లు
చేసేవాళళ్కీ, పర్జలందరికీ అడిగినవి ఇసూత్ ఉండాలి. అంటే “ఇవవ్నూ” అనే మాట నోటోల్ంచి వచేచ్సరికి ఇందర్పదవికి అరహ్త చేజేతులా పోగొటుట్కునన్టేట్.
రెండోది - ఇంతకాలం చేతికి ఎముక లేకుండా దానాలు చేసూత్ తన రాక్షసతవ్ం, అసుర గుణాలు తనకి తెలియకుండానో, తెలుసూత్నో పోగొటుట్కుంటూనన్
బలి ఇపుప్డు ఇవవ్నూ అంటే మళీళ్ అసుర గుణాలు పోగేసుకోవాలి. బురర్ ఉనన్ అధములోల్ అధముడు కూడా ఒపుప్కుంటాడా ఇటువంటి పనికి? మూడోది వచిచ్నవాడు శీర్హరి కాదు ఎవరో చినన్ కురర్వాడనుకుందాం. వచిచ్నవాడెలా ఉనాన్డు? “శంభుండో హరియో పయోజభవుఁడో చండాంశుఁడో
వహిన్యో…” అంత బర్హమ్ వరఛ్సుస్ ఉంది ఈ కురార్డికి. తిర్లోకాలూ పాలించే బలి చకర్వరిత్ వేదం చదువుకునన్ పాలబుగగ్ల కురార్డికి మూడడుగుల
భూమి ఇవవ్నూ అనాన్డంటే ఎంత అపర్దిషట్? పోనీ వచిచ్నవాడు శీర్హరి అనుకుంటే, సాకాష్తూత్ భగవంతుడు తనని అడుగుతునాన్డు చేయిసాచి;
ఇవవ్ననడం ఎంత దరిదార్నికి నోచుకుంటుందో? ఇవవ్ననడం కనాన్ పాపం మరోటి ఉండబోదు కదా? నాలుగోది - వచిచ్నవాడు మహా విషుణ్వే అయితే,
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వసూత్నే ఏమనాన్డు? "సవ్సిత్ జగతత్ర్యీ భువన శాసన కరత్కు..." అంటూ ఆశీరవ్చనం ఇచాచ్డు కదా? సవ్సిత్ అనేదానిన్ తనకి అనవ్యించుకుంటే ఇవవ్డానికి
వెనుకాడడ్ంలో అరధ్మే లేదు. బలి ఇది గర్హిసేత్ ఇంకా భయపడవలిస్నదేముంది?
అయిదు - పోనీ ఇవనీన్ పకక్నపెటిట్ వామనుణిణ్ బయటకి పంపేసాడనుకుందాం, అపుప్డు తనకూడా ఉనన్ కులం, రాజయ్ం, గురువులూ, చుటాట్లు
అందరూ కూడా వచేచ్వాళేళ్నా? పోనీ వచిచ్నా ఎంతకాలం కూడా వసాత్రు? యముడి పిలుపు వినేదాకానే కదా? ఆ తరావ్త ఈ తిర్లోకాలూ, తన డబుబ్లూ
రాజయ్ం కులం తనకూడా వసాత్యా? ఆరు - కుల గురువు చెపిప్నవి అనీన్ వినాన్క, శుకార్చారుయ్లని కాదని దానమిసేత్ ఆయనకి కోపం వసేత్? ఇటువైపు
చూసేత్ భగవంతుడు; అటువేపు చూసేత్ కులం, రాజయ్ం, గురువులు. కులగురువు కోపం ఏపాటిది భగవంతుడితో పోలిసేత్? ఏడు - తనకులం ఎంత గొపప్ది?
తన తాత ముతాత్తలూ ఎంతటి వాళోళ్ వామనుడే చెపాప్డు కదా? ఇవవ్నూ అంటే తన తాత పర్హాల్దుడేమంటాడో ఊహించుకోవడం అంత కషట్ం కాదు.
తాను ఇవవ్నంటే తన తరమే కాదు తన తాత ముతాత్తల దగిగ్రున్ంచి తన దాకా, తన తరువాతా, తరతరాలు మరిచ్పోకుండా ఇలా బలి ఇసాత్ను అని చెపిప్
తరావ్త ఇవవ్ననాన్డు సుమా అని చెపుప్కోరూ? అంటే తనపేరే కాదు తన కులానిన్, తరతరాల పర్తిషట్నీ చేతులారా నాశనం చేసుకునన్టేట్ కదా? ఎనిమిది ఇసాత్నని మాట ఇచిచ్ దానమివవ్డానికి చేతిలోకి నీళుళ్ తీసుకునాన్క ఇవవ్ననడమా? ఇది ఎంత నీచమైన పదధ్తి. తొమిమ్ది - బలి తిర్లోకాలకీ చకర్వరిత్;
అతయ్దుభ్తమైన కారయ్ దక్షత కలవాడని తెలుసూత్నే ఉంది. ఇవనీన్ తన సొంతంగా ఆలోచించుకోగలడు. అదుభ్తమైన కారయ్దక్షత తలిగిన తాను, ములోల్కాలకీ
చకర్వరిత్ అయిన తాను, గురువులైతే మాతర్ం పకక్వాళల్మాటలు విని, నిజానిజాలు అలోచించుకోకుండా నిరణ్యం తీసుకోవడమా? అపుప్డు తన కారయ్ దక్షత
గంగలో కలిసిపోయినటేట్. పది - ఇటువేపు శుకార్చారుయ్లు చెపిప్నటూట్ వచిచ్నవాడు శీర్హరి అయితే తనకోసం, తనని దానం అడగడం కోసం ఒక
మానవజనమ్ ఎతిత్ మరీ తనదగిగ్రకొచాచ్డు భగవంతుడు - ఎంత పుణయ్ం చేసుకుంటే ఈ అవకాశం వసుత్ంది? ఈ అవకాశం చేయిజారుచ్కోవడమా? ఇలా
చెపుప్కుంటే పోతే ఉదర్గ్ంధం అవుతుంది.
అటువేపు మహావిషుణ్వు చూసుత్నాన్డు బలి కేసి - తనని చేరబోయే భకుత్డు ఎంతటి దశకి చేరాడో, బలి మనసులోకి సూటిగా చూసూత్. మనమే
కనక వామనుడి పకక్న నిలుచ్ని ఉనన్టైట్తే మనకేమనిపిసుత్ంది? ఇవొవ్దుద్ అని బలితో అనగలమా? ఈ క్షణ మాతర్ంలో బలి ఇవనీన్ ఆలోచించుకుని,
నిరణ్యం తీసుకుని చెపుత్నాన్డు గురువులతో. ఇకక్డ బలిని పోతన ఏమనాన్డో గమనించారా? - యశసివ్, అంటే కీరిత్గలవాడు. అటువంటి బలి ఇపుప్డునన్
కీరిత్ పోగొటుట్కోవడమా?
సీ.

నిజ మాన తిచిచ్తి వీవు మహాతమ్క! ;
మహిని గృహసథ్ధరమ్ంబు నిదియ
యరథ్ంబుఁ గామంబు యశమును వృతిత్యు;
నెయయ్ది పార్పింప నితుత్ ననియు
నరథ్ లోభంబున నరిథ్ఁ బొమమ్ను టెటుల్? ;
పలికి లే దనుకంటెఁ బాప మెదిద్?
యెటిట్ దుషక్రుమ్ని నే భరించెదఁ గాని;
సతయ్హీనుని మోవఁ జాల ననచుఁ

తే.

[8-588]

పలుకదే తొలిల్ భూదేవి బర్హమ్తోడ
సమరముననుండి తిరుగక చచుచ్కంటె
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బలికి బొంకక నిజమునఁ బరఁగుకంటె
మానధనులకు భదర్ంబు మఱియుఁ గలదె.

[8-588.1]

మీరు చెపిప్నది అక్షరాలా నిజమే. కానీ నా వేపు నుంచి ఆలోచించండి మరి. ఏది అడిగినా ఇసాత్ను అని చెపిప్ ఇపుప్డు అడిగిన తరావ్త లోభంతో
లేదు, ఇవవ్నూ అని చెపప్మంటారా? దాని కనాన్ పాపం ఇంకోటి ఏవుంది? ఎలాంటివాడినైనా భరించగలను కానీ మాట ఇచిచ్ తపేప్వాడిని భరించలేను
అని మొదటోల్నే భూదేవి బర్హమ్దేవుడితో అంది కదా? మాట నిలబెటుట్కోవడం, సమరంలో వెనున్ చూపించకుండా పోరాడటం కంటే మరో మంచి పదధ్తి
ఏవుంది?
సంసక్ృత సుభాషితంగా చెపప్బడే ఈ శోల్కం ఏమంటోందో గమనించండి.
కృపణేన సమో దాతా న భూతో న భవిషయ్తి,
అసప్ృశనేన్వ వితాత్ని యః పరేభయ్ః పర్యచఛ్తి.
లోభి అంత గొపప్గా దానంచేసేవాడు ఎవరూ లేరుట. ఎందుకంటే ఎవరికీ ఇవవ్కుండా, తాను వాడుకోకుండా లోభి కూడబెడుతూ ఉంటాడు.
అయితే వాడు పోయిన తరావ్త ఆ సంపద ఏమౌతుంది? పరులకి పోతుంది కదా? అంటే కూడబెటిట్న డబుబ్లిన్ తన చేతోత్కూడా ముటుట్కోకుండా ఎవరికో
దానమిచేచ్సుత్నాన్డని చమతాక్రం. అయితే ఇకక్డ గమనించ వలిస్ంది, లోభగుణం వలల్ లోభికి కీరీత్ రాదు, పుణయ్మూ రాదు. అవనీన్ తెలిస్నవాడు కనక బలి
చకర్వరిత్ “లోభంతో ఇవవ్నూ అని చెపప్మంటావా” అంటునాన్డు గురువుతో.

క.

ధాతిర్ని హలికునకును సు
కేష్తర్ము బీజములు నొకటఁ జేకుఱు భంగిం
జితర్ముగ దాత కీవియుఁ
బాతర్ము సమకూరునటిట్ భాగయ్ము గలదే?

[8-589]

పంట పండించే రైతుకి మంచి భూమీ, వితత్నాలూ అనీన్ సమకూరినటుట్ చితర్ంగా దానం చేసేవాడికి పాతుర్డైన వాడు, గర్హీత దొరికాడు.
ఇటువంటి మహదాభ్గయ్ం మళీళ్ వసుత్ందా జీవితంలో?
శా.

కారే రాజులు? రాజయ్ముల గలుగవే? గరోవ్నన్తిం బొందరే?
వారేరీ సిరిమూటఁగటుట్కొని పోవం జాలిరే? భూమిపైఁ
బేరైనం గలదే? శిబిపర్ముఖులుం బీర్తిన యశః కాములై
యీరే కోరుక్లు? వారలన మఱచిరే యికాక్లమున? భారగ్వా!
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అవనీన్ పకక్నపెటిట్ చూసేత్, చాలామందికి రాజయ్ం చేతులోల్కి వచిచ్ంది. అది చూసుకుని గరవ్ంతో రాజాయ్లు చేసారు, సంపదలూ
కూడబెటుట్కునాన్రు. కానీ పోయాక అవనీన్ మూటకటుట్కుని తీసుకెళళ్గలిగేరా? ఇపుప్డు వాళల్ పేరు భూమి మీద ఎవరికైనా తెలుసా, గురుత్ందా? మరి
దానాలతో యశసుస్ సంపాదించిన శిబి వంటి పర్ముఖులో? ఇపప్టికీ వాళళ్పేరు తలుసుత్నాన్ం కదా?
క.

ఉడుగని కర్తువులఁ వర్తములఁ
బొడగనఁ జన నటిట్ పొడవు పొడవునఁ గుఱచై
యడిగెడినఁట; ననుబోఁటికి
నిడరాదె మహానుభావ! యిషాట్రథ్ంబుల.

[8-591]

ఇంతాచేసేత్ దానం అడగడానికి వచిచ్నవాడెవడు? మీరే చెపుత్నాన్రు కదా వచిచ్నవాడు శీర్హరి అని? ఎడతెగని కర్తువులతో, తపసుస్తో కానీ ఏమి
చేసినా కానీ సులువుగా ఎవరికీ కనపడని మహావిషుణ్వు, అనిన్ సంపదలకీ మూలమైన లకీష్దేవిని వక్షసథ్లంలో ఉంచుకునన్ ఆ శీర్హరి, ఇపుప్డు నా ముందు
పొటిట్వాడుగా అయియ్ ననున్ చేయిసాచి దేహీ అభయ్రిద్సుత్నాన్డు.
శా.

ఆదిన శీర్సతి కొపుప్పైఁ, దనవుపై, నంసోతత్రీయంబుపై,
బాదాబజ్ంబులపైఁ, గపోలతటిపై, బాలిండల్పై నూతన్మ
రాయ్దం జెందు కరంబు గిర్ం దగుట మీఁదై నా కరంబుంట మేల
గాదే? రాజయ్ము గీజయ్మున సతతమే? కాయంబు నాపాయమే?

[8-592]

మరి ఆ అడిగే చేయి ఎటువంటిది? లకీష్దేవి యొకక్ కొపుప్ ముడి మీద, శరీరం మీద, పైట చెంగు మీద, పాదపదామ్ల మీద, చెకిక్ళళ్ మీద,
పాలిండల్ మీద సరికొతత్ మరాయ్దలు పొందే అదుభ్తమైన హసత్ం; అటువంటిది కిందది కావటం నాచెయియ్ పైది కావటం ఎంతటి అదృషట్ం! దీని ముందు నా
రాజయ్ం, నా జీవితం, నా శరీరం ఏపాటివి? ఇవేమైనా శాశవ్తంగా ఉండేవా! నా శరీరం ఏమైనా పడిపోకుండా ఉండిపోతుందా ఎలల్కాలమూ?
భాగవతం చదువుతూంటే ఇంతటి భకిత్లో కూడా పోతన ఇటువంటి పదయ్ం రాసాడేమిటా అనిపించే వారికీ, గీతగోవిందంలోనూ, అషట్పదులోల్నూ,
మహాభాగవతంలోనూ పదాయ్లు బయటకి తీసి “సతరీ, పురుష శరీరాంగాలని అసభయ్ంగా వరిణ్ంచారు; అవి భగవంతుడి గురించా?” అని వెకిక్రించే
పండితులకీ శిరసుస్ వంచి నమసాక్రం. ఏదైనా మనకి సరిగాగ్ అరధ్ం కావాలంటే అది వివరించి చెపేప్ వాళుళ్ అవసరం. మనకి అరధ్మయేయ్వి మన మనఃసిథ్తి
మీద ఉంటాయనేది జగమెరిగిన సతయ్ం కదా? ఈ పదాయ్నిన్ తెలుగు పదయ్ం బాల్గు నిరవ్హించే శీర్ భైరవభటల్ కామేశవ్ర రావు గారు ఎలా వివరించారో
చూడండి (http://telugupadyam.blogspot.com/2010/09/blog-post_23.html)

“…. విషుణ్మూరిత్ సవ్యంగా తన దగగ్రకి వచిచ్ దానం అడుగుతూంటే, అంత కనాన్ అదృషట్ం మరేముంది అనుకునాన్డు. ఎందుకు? ఎవరా విషుణ్మూరిత్?

సాకాష్తూత్ శీర్మహాలకిష్ పెనిమిటి. అంటే పర్పంచంలోనునన్ సరవ్ సంపదలతో నితయ్భోగానిన్ అనుభవించే వాడు. మరొకళళ్కి ఇవవ్డమే తపప్ పుచుచ్కోవడం

తెలియనివాడు. ఆ వైభోగానిన్ ఈ పదయ్ంలో వరిణ్సుత్నాన్డు. భారయ్ అయిన లకీష్దేవి కొపుప్పైన శరీరంపైన పైటకొంగుపైన పాదాలపైన బుగగ్లపైన

పాలిండల్పైన ఉండే చెయియ్ ఆయనది. అలా ఉండడం వలల్ ఆ చేయికి ఎపుప్డూ నూతన మరాయ్ద కలుగుతుందట! విషుణ్వుని ఒక మామూలు పురుషుడిగా
లకీష్దేవిని మామూలు సతరీగా ఊహించుకొని, ఇకక్డ వరిణ్ంచినది ఆ భారాయ్భరత్ల శృంగారానిన్ అనుకుంటే, ఈ "నూతన్ మరాయ్దన జెందు" అనే మాట

పొసగదే! ఇది వటిట్ సాంసారిక శృంగారమైతే, ఆ చేతికి కొతత్ మరాయ్ద ఎకక్డనుండి వసుత్ంది? రాదు. ఇకక్డ వరిణ్ంచిన లకీష్దేవి అంగాలనీన్ వివిధ రకాలైన
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సంపదలని మనం భావించాలి. అలాంటి సంపదలని లోకానికి ఎపుప్డూ దానం చేసూత్ ఉండడం వలల్ ఎపప్టికపుప్డు ఆ చేతికొక కొతత్ గౌరవం

వసుత్ందనన్మాట. అలా ఎపుప్డూ పైనే ఉండే చెయియ్ ఇపుప్డు కిందయియ్ంది! తన చేయి ఆ చేతిపైన ఉంది. అంటే లోకానికి సమసత్ సంపదలనీ అందించే

విషుణ్వుకి కూడా తాను ఇవవ్గలిగింది ఏదో ఉందనన్ మాట. అంతకనాన్ గొపప్ విషయం మరొకటి ఏముంటుంది! ఇక రాజయ్ం, గీజయ్ం ఉంటేనేం పోతేనేం.
శరీరం ఎపప్టికైనా నశించేదే కదా. ఈ జాఞ్నం బలిచకర్వరిత్లో పరిపూరణ్ంగా ఏరప్డింది.”

అరధ్మైంది కదా? అందుకే మన ఇషట్ం పర్కారం అరధ్ం చేసుకోవడం వేరూ, శీర్ భైరవభటల్, చాగంటి వారి లాంటి పండితులు చెపేత్ అరధ్ం అవడం
వేరూను. ఈ వాయ్ఖాయ్నం చదివాక మరోసారి అషట్పదులో, గీతగోవిందమో చదివితే మరో మంచి అరధ్ం కనిపిసోత్ందా? అందుకే ఏ మతంలోనైనా సరే విజుఞ్ల
దగిగ్ర సతస్ంగం అనేది చేసూత్ండటం అవశయ్మని నొకిక్ వకాక్ణిసూత్ంటారు. సాధకుడు ఓ దశ దాటిన తరావ్త భగవంతుడి గురించి తపప్ మరే పార్పంచిక
విషయాలు వినాన్ అసహియ్ంచుకుంటాడు అని శీర్ రామకృషుణ్లంటారు. మరి మహోనన్త అధాయ్తిమ్క సిథ్తి పొందిన శంకర భగవతాప్దులూ, జయదేవులూ సతరీ
పురుషాంగాలని అసభయ్ంగా వరిణ్సాత్రా? మన మనసులోలేని కలమ్షం బయట ఎలా కనిపిసుత్ంది మనకి? తపుప్ మనదే కదా? అందుకే ముందు వాయ్సాలోల్
చెపిప్నటూట్ మనసస్నేది ముఖయ్ం, “ … భవతు భవదరధ్ం మమ మనః.”
ఓ క్షణంలో ఇవనీన్ ఆలోచించుకుని తన మనసులో చేసుకునన్ నిరణ్యం చెపాప్లిస్న సమయం వచిచ్ంది. బలి గురువు తో ఏమి చెపాత్డో, దానికి
శుకార్చారుయ్లిచేచ్ సమాధానం వచేచ్ వాయ్సంలో.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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