భాగవతంలో రసగుళికలు

1

35 వ భాగం
మనుడికి బలి ఆ

నం-

మనావతారం – 9

మూడు అడుగుల భూమి దానం అడిగాడు కదా వామనుడు? ఇదేం చినన్ కోరిక, నీకు అడగడం తెలియదు అనేసరికి చుటుట్ ఉనన్ వాళల్ంతా
నవువ్తునాన్రు. అపుప్డు బలితో వామనుడిలా అనాన్డు.
క.

వాయ్పిత్ం బొందక వగవక
పార్పత్ంబగు లేశమైనఁ బదివే లనుచుం
దృపిత్ం జెందని మనుజుఁడు
సపత్దీవ్పముల నయినఁ జకక్ంబడునే?

[8-574]

దొరికినదానితో ఇదే పదివేలు అనుకోని మనిషికి సపత్దీవ్పాలు దొరికినా సంతోషంగా ఉండగలడా? ఈ ఆశకి అంతులేదు కదా? ఏమీ లేనివాళుళ్
కొంచెం కోసం, కొంచెం ఉనన్వాళుళ్ లక్షలకోసం, లక్షలు ఉనన్వాళుళ్ కోటల్ కోసం ఉవివ్ళూళ్రడం మనకి తెలిసినదే కదా?
శా.

ఆశాపాశము దాఁ గడున నిడుపు; లే దంతంబు రాజేందర్! వా
రాశిపార్వృత మేదినీవలయ సామార్జయ్ంబు చేకూడియుం
గాశిం బొందిరిఁ గాక వైనయ్ గయ భూకాంతాదులునన్రథ్కా
మాశం బాయఁగ నేరిచ్రే మును నిజాశాంతంబులం జూచిరే.

[8-575]

ఆశ అనే పాశానికి పొడవు ఇంత, అంతము ఇంతా అనే కొలత లేదు కదా? సముదార్లతో చుటట్బడిని ఈ భూమి (వారాశిపార్వృత మేదిని)
దొరికినా ఇంకా పృధుడు (వైనుయ్డు), గయుడు అనే చకర్వరుత్లు సంతోషంగా ఉండగలిగారా? ఉనన్వాటిమీద కోరిక వదులుకునాన్రా? పోనీ వాళల్ ఆశకి
అంతు చూసారా, లేదే? ఇకక్డ బలిని పరోక్షంగా నువువ్కూడా భూమండలం అంతా దొరికినా ఇందుర్ణిణ్ జయించి ఆ ఆశ వలేల్ ఇందుర్డైపోయేవు సుమా అనే
హెచచ్రిక కనిపొసోత్ంది కదా?
సీ.

సంతుషుట్ఁడీ మూఁడు జగములఁ బూజుయ్ండు;
సంతోషి కెపుప్డుఁ జరఁగు సుఖము
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సంతోషిఁ గాకుంట సంసార హేతువు;
సంతసంబున ముకిత్సతియు దొరకుఁ
బూఁటపూఁటకు జగంబుల యదృచాఛ్లాభ;
తుషిట్ని దేజంబు తోన పెరుఁగుఁ
బరితోష హీనతఁ బర్భ చెడిపోవును;
జలధార ననలంబు సమయునటుల్
ఆ.

[8-576]

నీవు రాజ వనుచు నిఖిలంబు నడుగుట
దగవు గాదు నాకుఁ; దగిన కొలఁది
యేను వేఁడికొనిన యీ పదతర్యమునుఁ
జాల దనక యిముమ్; చాలుఁజాలు.

[8-576.1]

సంతుషుట్డికి పర్పంచం అంతా సుఖమయం.ఆ సంతోషం లేకపోతే సంసారం, దానిలో రోగాలూ రొచుచ్లూ అనీన్ తగులుకుంటాయి. సంతోషం
వలల్ తేజసుస్ పెరుగుతుంది. దొరికినదానితో సంతృపిత్ పడకపోతే నీళుళ్పోసినపుప్డు ఆరిపోయే అగిన్లా చెడిపోతారు. అవనీన్ అటుంచితే నువువ్ రాజువీ,
చకర్వరిత్వీ కదా ఏదో కోరుకోమనాన్వనీ ఎంతేసి కోరికలూ కోరుకోవడం ఏం బాగు? నేను అడిగిన మూడు అడుగులే చాలు.
నారాయణీయం రచించిన భటాట్తిథ్రి గారు వామనావతారంలో ఏమనాన్రో, బలిని మూడడుగులు మాతర్మే ఎందుకడిగాడో ఒకసారి చూసేత్ నవువ్
వసుత్ంది.
తా మకీష్ణాం బలిగర ముపా కరణ్య్ కారుణయ్ పూరోణ్
పయ్సోయ్తేస్కం శమయితుమనా దైతయ్వంశం పర్శంసన
భూమిం పాదతర్య పరిమితాం పార్రధ్యమాసిథ తవ్ం
సరవ్ం దేహీతి తు నిగదితే కసయ్ హాసయ్ం న వాసాయ్త

[31-2]

(బలి ఏమి కావాలో కోరుకో అని ఉదారంగా అడుగుతూంటే అతని వంశానిన్ కొనియాడుతూ, గరవ్ం నశింపచేయడానికి
మూడడుగుల నేల మాతర్ం ఇమమ్నాన్వు. అలా కాకుండా నీకునన్దంతా ఇచేచ్యి అని అడిగితే అందరూ నవివ్పోరూ?)
వ. అని యిటుల్ పలుకుచునన్ ఖరువ్నకు నురీవ్దానంబు చేయం దలంచి కరకలిత సలిల కలశుండైన య వివ్తరణగుణముఖరునిం గని, నిజ విచారయుకత్
దనుజ రాజయ్ చకుర్ండగు శుకుర్ం డిటల్నియె.

[8-577]

ఇలా అనేసరికి, వామనుడుకి దానం ఇవవ్డానికి నిశచ్యం చేసుకుని చేతిలో నీళుళ్ తీసుకోవడానికి సిదధ్మౌతూంటే ఇపప్టిదాకా అకక్డే ఉండి
అనీన్ వింటునన్ శుకార్చారుయ్లు ఇవనీన్ చూసారు. కాసత్ ఆలోచించేసరికి అనీన్ అరధ్మయాయ్యి. ఇవనీన్ బలికి తెలియవేమో, చకర్వరిత్ ఊహకి అందలేదేమో
అనుకుని ఇపుప్డు ఆఖరి అడడ్ంకి రూపంలో హెచచ్రిసూత్ చెపుత్నాన్రు. ఇకక్డ వామనుడు ఖరువ్డు (పొటిట్వాడు), బలి, వితరణగుణముఖరుడు (దానము చేసే
లక్షణములతో ఉనన్ ముఖయ్మైనవాడు).
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ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం కావాలంటే అనేక అడడ్ంకులు అధిగమించాలిస్ ఉంటుంది. అనీన్ అధిగమించినా చివరోల్ మరో తిరకాసు రావొచుచ్. అంటే
పార్ణం పోయినా అనిన్ంటినీ ఏమరుపాటుతో అధిగమించిననాడు - బర్హమ్ జాఞ్నానికి అరుహ్లం. ఇపుప్డదే జరగబోతోంది బలికి. ఈ అడడ్ంకి
రావడానికూక్డా మరో కారణం భగవంతుడు సృషిట్ంచినదే. అది ముందు మనకి తెలుసుత్ంది.
సీ.

దనుజేందర్! యీతఁడు ధరణీసురుఁడుఁ గాడు;
దేవకారయ్ంబు సాధించుకొఱకు
హరి విషుణ్ఁ డవయ్యుం డదితి గరభ్ంబునఁ;
గశయ్పసూనుఁడై కలిఁగె; నకట;
యెఱుగ కీతని కోరిక్ నిచెచ్ద నంటివి;
దైతయ్ సంతతి కుపదర్వము వచుచ్
నీ లకిష్ఁ దేజంబు నెలవు నైశవ్రయ్ంబు;
వంచించి యిచుచ్ఁ దా వాసవునకు;

ఆ.

[8-578]

మొనసి జగము లెలల్ మూఁడు పాదంబుల
నఖిలకాయుఁ డగుచు నాకర్మించు
సరవ్ ధనము విషుణ్ సంసరజ్నము చేసి
బడుగు పగిది నెటుల్ బర్తికె దీవు?

[8-578.1]

ఈ వామనుడు దేవతలకి సహాయం చేయడానికి అదితి కశయ్పులకి పుటిట్న మహావిషుణ్వు. కంగారుపడి దానం ఇచేచ్యకు. ఇచాచ్వా,
నీకునన్దంతా మూడు పాదాలతో ఆకర్మించేసి దేవతలకి ఇచేచ్సాత్డు. అపుప్డు నీకూ రాక్షస జాతికీ నిలువ నీడలేకుండా పోతుంది. నీ ఒకక్డి సంగతి
అటుంచితే ఈ దానం రాక్షస వంశానికంతటికీ ఉపదర్వం తీసుకొసుత్ంది. ఎలా బతుకుతావు ఆ తరావ్త?
క.

ఒకక్పదంబున భూమియు
నొకక్టఁ దిర్దివంబు దొకిక్ యునన్తమూరిత్న
దికుక్లు గగనముఁ దానై
వెకక్సమై యునన్ నెందు వెడలెదు? చెపుమా.

[8-579]

ఒక పాదంతో భూమీ, రెండోదానితో సవ్రాగ్నీన్ ఆకర్మించబోయే ఉనన్తమూరిత్ అవుతాడీ వామనుడు. అపుప్డు అసలు మనకి ఎకక్డకి వెళళ్డానికీ
లేదు కదా?
సీ.

ఇచెచ్ద నని పలిక్ యీకునన్ నరకంబు;
దోర్వ నీవును సమరుథ్ఁడవుఁ గావ;
యే దానమున నాశ మేతెంచు నదియును;
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దానంబుఁ గా దండుర్ తతత్వ్విదులు;
దానంబు యజఞ్ంబుఁ దపముఁ గరమ్ంబును;
దా వితత్వంతుఁడై తలఁపవలయుఁ;
దన యింటఁ గల సరవ్ధనమును నైదు భా;
గములుగా విభజించి కామమునకు
ఆ.

[8-580]

నరథ్మునకు ధరమ్యశముల కాశిర్త
బృందములకు సమతఁ బెటుట్నటిట్
పురుషుఁ డిందు నందు బూరుణ్ఁడై మోదించుఁ
దనున్ మాని చేఁత దగవుఁ గాదు.

[8-580.1]

ఇసాత్నని మాట ఇచిచ్ ఇవవ్లేకపోతే నరకానికి పోవాలంటావేమో. దానికి చకర్వరిత్వైన నువువ్ సమరుధ్డివే. ఏ దానం వలల్ సరవ్నాశనం అవుతుందో
అది దానం కాదని పెదద్లు చెపుత్నాన్రు. అదలా ఉంచితే మనకునన్ సంపాదనని అయిదు భాగాలు చేసి దానిన్ కామారధ్ధరామ్లనే వాటికి ఉపయోగించాలి.
అంతేకానీ చేతికి ఎముకలేకుండా ఎవరేది అడిగితే అది ఇదిగో తీసుకో అని ఇచేచ్యకూడదు యజమాని అనేవాడు.
వ. అదియునుం గాక యీ యరథ్ంబునందు బహుభంగి బహవ్ృచ గీతారథ్ంబుఁ గల దొకక్టి; సావధానుండవై యాకరిణ్ంపుము.
[8-581]
అదీగాక నేను చెపిప్నదానికో ఋగేవ్ద పర్మాణం (బహవ్ృచ గీతారథ్ంబు) ఉంది. సావధానంగా విను.
సీ.

అంగీకరించిన నఖిలంబుఁ బోవుచో;
ననృతంబుఁగాదు లే దనిన నధిప!
యాతమ్ వృక్షము మూల మనృతంబు నిశచ్య;
మనృత మూలముఁ గలగ్ నాతమ్ చెడదు;
పుషప్ఫలము లాతమ్ భూజంబునకు సతయ్;
మామార్ను బర్తుకమి నదియుఁ జెడును;
ఫలపుషప్ములు లేక పస చెడి వృక్షంబు;
మూలంబుతో వృదిధ్ఁ బొందుఁ గాదె?

తే.

[8-582]

చేటుఁ గొఱతయు లఘిమయుఁ జెందకుండ
నిచుచ్ పురుషుండు చెడకుండు నిదధ్చరిత!
కాక యంచిత సతయ్ సంగతి నటంచు
నిజధనం బరిథ్ కిచిచ్న నీకు లేదు.
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ఏదైనా ఒపుప్కుని ఇసాత్ననన్పుప్డు మొతత్ం పోతూంటే అటువంటపుప్డు అబదధ్ం ఆడడం తపుప్కాదు. అదీగాక ఈ దేహమనే దానికి అబదధ్మే
మూలం. ఆ వేళుళ్ నరికేసేత్ దేహం నిలిచేదెలా? ఈ సతాయ్సతాయ్లు అటుంచితే అనీన్ ఇతనికిచేచ్సేత్ నీకేం మిగులుతుంది?
ఈ అనృతం దేహానికి మూలమనే మాట చూదాద్ం. సావ్మి వివేకానంద చెపిప్నదే. ఒక జనమ్లో చేసిన పనులవలల్ ఈ కరమ్ అనే చకార్నిన్ తోసుత్నాన్ం.
అది తిరగడం మొదలవవ్గానే మరో పనీ, ఇంకో పనీ చేసి దానిన్ మరింతగా తోయడం జరుగుతోంది. అంటే ఈ జనమ్లో చేసిన పనుల వలల్ మనకి పై జనామ్,
ఆ పై జనమ్లో చేసిన పనుల వలల్ మరో జనామ్ ఇలా ఒకదాని తరావ్తొకటి జరుగుతునాన్యి. ఎనాన్ళిళ్లా? చకర్ం ఆగే వరకూ? అది ఆగాలంటే కరమ్
చేయకపోవడమేనా దారి? వివేకానందులు చెపప్డం పర్కారం అది కాదు దారి. నిషాక్మ కరమ్ అసలైన దారి. అంటే మనం చేసే కరమ్ ఏ కోరికతోనూ
చేయకూడదు. చేయాలి కనక చేయడమే. దీనేన్ రామకృషుణ్లు అనడం పర్కారం, ఒకచేతోత్ భగవంతుణిణ్ ఆశర్యించి రెండో చేతోత్ పనులు చేసూత్ ఉండాలి. పని
అయిపోయి ఆ రెండో చేయి ఖాళీ అవగానే ఆ రెండు చేతులూ భగవంతుడికి ఆనించడమే. ఇదే అతయ్ంత సులభమైన నిషాక్మ కరమ్ యోగం. అంటే
సంసారంలో ఉంటూ దానికి అంటకుండా ఉండడమే. అదే రామకృషుణ్లనేది - నీళళ్లో పడవ ఉండొచుచ్ కానీ పడవలో నీళుళ్ ఉండకూడదు.
మరి ఈ కరమ్ చేయడం వలల్ జనమ్ కలిగితే దేహం కలుగుతోంది కదా? అంటే శుకార్చారుయ్లు చెపిప్నదానికి సరిగాగ్ సరిపోతోంది. అనృతాలతో,
కరమ్లతో అనేకానేక లాభాపేక్షలతో పనులు చేయడం, అధరమ్ం లాంటి ఋణావేశ శకుత్లవలేల్ మనం కరమ్ చేయడానికీ, దానివలల్ చకర్ం తిరుగుతూ మరో
దేహం లభించడానికీ కారణమౌతోందనేది సుసప్షట్ం. ఈ కామయ్ కరమ్ల వలల్ చకర్ం వేగంగా తిరగడం, నిషాక్మ కరమ్ల వలల్ నిదానించడం జరుగుతోంది.
ఎపుప్డైతే ఈ చకార్నిన్ ఆపగలిగామో అపుప్డే ఈ దేహం అనేది నశించి ఆతమ్ జాఞ్నం కలుగుతోంది. అంటే జనన మరణాల చటర్ంలోంచి
తపిప్ంచుకోగలుగుతునాన్ం. అదే జనమ్ రాహితయ్ం. ఇకక్డ బలి ఇవవ్బోయే దానం జనమ్ రాహితాయ్నికి దారితీయబోతూంటే శుకార్చారుయ్లు
అడుడ్కుంటునాన్రు. ఇది చివరి అడడ్ంకి అని తెలుసుకుని, దీనిన్ బలి ఎలా అధిగమిసాత్డనేదే ఇపుప్డు ఉతక్ంఠ.
ఆ.

సరవ్మయినచోట సరవ్ధనంబులు
నడుగ లే దటంచు ననృతమాడు
చెనటి పందనేమి చెపప్ఁ బార్ణము తోడి
శవము వాఁడు; వాని జనమ్ మేల?

[8-583]

అటువైపు నుంచి చేసేత్ మూడడుగులూ సరవ్మయం అని తెలిసీ అదంతా అడగటేల్దు సుమా, మూడడుగులే అడుగుతునాన్నని అబదధ్ం ఆడేవాడిని
మోసగాడు అనడంలో తపేప్ం ఉంది? వాడి జనమ్ ఎందుకు? వాడు శవం కిందే లెకక్. అంటే మోసగాడైన వాణిణ్ మోసంతో జయించడంలో తపుప్లేదు.
వ. మఱియు నిందొకక్ విశేషంబు గలదు; వివరించెద.

[8-584]

పోనీ ఇవనీన్ కుదరదంటావేమో, వీటనిన్ంటినీ పకక్న పెడితో మరో విశేషం ఉంది.
ఆ.

వారిజాకుష్లందు వైవాహికము లందుఁ
బార్ణవితత్మానభంగమందుఁ
జకిత గోకులాగర్ జనమ్రక్షణ మందు
బొంకవచుచ్ నఘము పొందఁ దధిప!
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ఆడవారి విషయం లోనూ, వివాహ సమయం లోనూ పార్ణ, ధన మానాలు పోయే సందరాభ్లలోనూ, భీతిలిల్న గోవుల సమూహాలని,
బార్హమ్ణులను కాపాడటంలోనూ; అబదద్మాడవచుచ్, అటువంటపుప్డు పాపం అంటుకోదు.
మ.

కులమున రాజయ్ముఁ దేజమున నిలుపు మీ కుబుజ్ండు విశవ్ంభరుం
డలతిం బోఁడు; తిర్వికర్మసుఫ్రణ వాఁడై నిండు బర్హామ్ండముం;
గలఁడే మానప్ నొకండు? నా పలుకు లాకరిణ్ంపు కరణ్ంబులన;
వలదీ దానము గీనముం బనుపుమా వరిణ్న వదానోతత్మా!

[8-586]

ఇవనీన్ మనకి వదుద్. కులం, రాజయ్ం, మనకునన్ తేజసుస్ అవనీన్ నించోపెటుట్. దానం ఇచాచ్వా, ఇపుప్డొచిచ్న విశవ్ంభరుడు అంత తేలిగాగ్
వదిలేయడు నినున్. ఒకక్సారి ఎదిగిపోయి బర్హామ్ండం అంతా ఆకర్మించే ఇటువంటివాడు మరొకడు ఎవడునాన్డు? నా మాట విని ఈ దానం, గీనం అకక్డే
ఆపి ఈ బర్హమ్చారిని బయటకి పంపించు.
బలి చకర్వరిత్ సంగతి చూదాద్ం. వామనావతారం మొదలు పెడుతూ ఏం చెపుప్కునాన్ం? దానాలు ఇసూత్ అదో వాయ్పకంగా మొదలైన బలి మారుప్తో
ఆతమ్ జాఞ్నానికి దగిగ్రౌతునాన్డు. మొదటోల్నే వచిచ్నవాడు మహావిషుణ్వు అని వచిచ్న వామనుడు తెలిసీ తెలియకుండానూ, ఇపుప్డు తనకనీన్ చేసిపెటిట్న
గురువు శుకార్చారుయ్లు విశదీకరించి మరీ సప్షట్ంగానూ చెపుత్నాన్రు. దానం ఇసేత్ ఏమౌతుందో తెలియదు. ఇవవ్కపోతే పోయేది తెలుసూత్నే ఉంది - తను
దేనికోసం ఇంతకాలం పాటుపడాడ్డో అవనీన్ పోతాయి. ఇటువేపు శుకార్చారుయ్ల మాట వినడమా, అటువేపు దానం ఇవవ్డమా? ఆతమ్ సాకాష్తాక్రమా?
కులమూ, రాజయ్మూనా? ఇంతా చేసి దానం ఇసేత్ ఆ వచిచ్నవాడు విషుణ్వు కాక మామూలు కురార్డు అయితే?
ఇదంతా చూసుత్నన్ వామనుడు ఎలా ఉనాన్డో ఊహించుకోవడం అంత కషట్ం కాదు కదా? ఆతమ్ జాఞ్నానికి ఒకక్ అడుగు దూరంలో ఉనన్వాడు
వెనకిక్ వెళేత్ భగవంతుడి కనాన్ ఎకుక్వ బాధపడేది మరొకరు ఉండబోరు. అంటే ఇపుప్డు బలి శుకార్చారుయ్ల మాటలు వినకుండా ఈ పరీక్షలో
ఉతీత్రుణ్డౌతాడా? అలా అయితే జాఞ్నానికి బలి కంటే అరుహ్డైన మరొకడు ఉండబోడు.
వామనుడు యాగశాలలోకి రాగానే ఒళళ్ంతా కళూళ్ చెవులూ చేసుకుని "సుహుతంబులయెయ్ శిఖులుం..." అనన్ బలి తన గురువైన శుకార్చారుయ్లు
చెపిప్నదంతా విని ఇవవ్నంటాడా? లేకపోతే ఏమంటాడో వచేచ్ వాయ్సంలో.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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