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37 వ భాగం       
 మనుడికి బలి ఆ నం- మనావతారం – 11 

 
              ముందు వాయ్సం లో చెపిప్నటూట్, బలి దానం ఇవవ్డానికే నిరణ్యించుకునాన్డు. తానెవరో, ఎందుకు వచాచ్డో శీర్హరి చూచాయగా చెపిప్నపుప్డూ, 
వచిచ్నవాడు మహావిషుణ్వేనని కులగురువు విడమరిచ్ చెపిప్నపుప్డూ అనీన్ వినాన్డు. ఇవవ్డానికి నిరణ్యం అయిపోయింది.  అనీన్ నిరణ్యించుకునన్ బలి దానం 
ఇసాత్డా అనేది చూసేముందు పారధ్సారధి దానం గురించి ఏమి చెపాప్డో ఓ సారి చూదాద్ం. 

 
దాతవయ్ మితి య దాద్నం దీయతేనుపకారిణే 
దేశే కాలే చ పాతేర్ చ  త దాద్నం సాతిత్వ్కం సమ్ృతం  

 
య తుత్ పర్తుయ్పకారారధ్ం ఫల ముదిద్శయ్ వా పునః 
దీయతే చ పరికిల్షట్ం త దాద్నం రాజసం సమ్ృతం 

 
అదేశకాలే య దాద్న మపాతేర్భయ్ శచ్ దీయతే 
అససక్ృత మవజాఞ్తం త తాత్మస ముదాహృతం  (భగవదీగ్త, శర్దాధ్తర్య విభాగయోగం 20-22) 
 
“దానం ఇవవ్డమనేది నా కరత్వయ్ం” అనే భావంతో పర్తుయ్పకారం ఆశించకుండా పుణయ్పర్దేశాలోల్, పుణయ్కాలాలోల్ పాతుర్లైనవాళళ్కి చేసేది 

సాతివ్కమైన దానం. పర్తుయ్పకారం ఆశించో ఆముషిమ్కఫలం అభిలాషించో, అనిఛాఛ్పూరవ్కంగా చేసేది రాజసిక దానం. అపవితర్ సాథ్నంలో, అయోగుయ్లకి 
పిర్యవచనాది సతాక్రాలు లేకుండా తిరసాక్ర భావంతో చేసేది తామసిక దానం.” 

 
దానం అడగడానికి వచిచ్న వటుడు ఎలాంటి వాడు? అతయ్ంత పాతుర్డైన, భగవంతుడూ అతి యోగుయ్డూ అయిన శీర్హరి. వచిచ్నవాడు ఎలా 

వచాచ్డు? చినన్ కురార్డిలా. అంటే మొహం చూసి “ఇవవ్ను” అనడం అసంభవం ఎవరికైనా సరే. అడిగిన వేళా విశేషం ఎటువంటిది? యజఞ్ం చేసే 
సమయం. ఇచేచ్వాడు ములోల్కాలకీ చకర్వరిత్. మరి ఇటువంటివాడు అడిగినపుప్డు, ఇంతకంటే మరో అదృషట్ం ఎకక్డుంది? అందుకే తనకునన్ దక్షత, బుదీధ్, 
మేధసూస్ అనీన్ ఉపయోగించి వచిచ్నవాడెవడో గర్హించాడు బలి. ఇంక ఇవవ్డానికి ఏమీ వెనకిక్ చూసుకోవాలిస్న పనిలేదు. మరోసారి శుకార్చారుయ్లు 
ఏదైనా చెపేప్లోపున తన నిరణ్యానిన్ ఇపుప్డు చెపుత్నాన్డు.  
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మ.  నిరయంబైన, నిబంధమైన, ధరణీ నిరూమ్లనంబైన, దు 
రమ్రణంబైనఁ గులాంతమైన నిజమున రానిముమ్; కానిముమ్ పో;  
హరుఁడైనన, హరియైన, నీరజభవుం డభాయ్గతుండైన నౌఁ;  
దిరుగన నేరదు నాదు జిహవ్; వినుమా; ధీవరయ్! వే యేటికిన?     [8-593] 

 
నరకం దాపురించినా సరే (నిరయంబైన), ననున్ కటిట్వేసినా సరే (నిబంధమైన), రాజయ్ం సరవ్ నాశనం అయిపోయినా సరే, దురమ్రణం వచిచ్నా 

సరే, కులాంతమైనా సరే, వచిచ్నవాడు, హరి హరాదులైనా, బర్హమ్ అయినా  సరే, అభాయ్గతుడు కనక (హరుఁడైనన, హరియైన, నీరజభవుం 
డభాయ్గతుండైన) ఈ దానం ఇవవ్ను అనడానికి నాకు నోరు రావటేల్దు. వేయి మాటలు దేనికి? 
 

ఏం పదయ్మండీ ఇది? మొతత్ం వామనావతారంలో ఏ పదయ్ం నీకు బాగా నచిచ్ంది అంటే ఇదే. ఈ పర్తిజఞ్ చేసూత్నన్పుప్డు మనమో సారి వటుడి 
పకక్న ఉనన్టుట్ ఊహించుకుందాం. ఇది వినేసరికి వళుళ్ గగురాప్టు రాదూ? నువువ్ చేసిన నూరు అశవ్మేధాల ఫలం పో(బో)తోంది, నీ రాజయ్ం, నీకునన్ 
సరవ్సవ్ం తగలబడిపోతుంది, దానం ఇవవ్కు అని కులగురువు చెపూత్ంటే బలి చకర్వరి ఏమంటునాన్డు? “…రానిముమ్ కానిముమ్ పో.”  అదీ సాతివ్క దానం 
అంటే. మాట తపప్డం లేదు. కుల గురువు కోపం ఏపాటిది? దురమ్రణం వచిచ్నా సరే ఇసాత్ను ఈ దానం అంటునాన్డు. ఎపుప్డైనా మనం జీవితంలో "ఒ-
కక్-సా-రి" ఇలా ఉండగలమా? ఆతామ్రేధ్ పృధీవ్ం తయ్జేత అంటే అరధ్మౌతోంది కదా? 

 
తరువాత పదయ్ం చూసేముందు చినన్ పిటట్ కధ చెపుప్కుందాం. కరుణ్డి సంగతి తెలుసు కదా? ఎపుప్డు ఏ సమయంలో ఎవరు ఏది అడగడానికి 

వచిచ్నా సరే నేరుగా మహారాజు దగిగ్రకి వెళళ్డానికి వీలు కలిపించాడుట కరుణ్డు. అంటే అరధ్రాతిర్ పడుకునన్పుప్డైనా సరే లేపి ఇలా ఫలానాది నాకు కావాలి 
అని అడిగితే లేదనకుండా ఇచేచ్సేవాడుట. ఓ సారి సాన్నం చేయడానికి తయారౌతునాన్డు కరుణ్డు. ముందో బంగారం గినెన్లో నూనె వంటికి 
రాసుకుంటునాన్డు. గినెన్ ఎడమ చేతిలో ఉంది. నూనె కుడిచేతోత్ తీసుకుని వంటిమీద రాసుకుంటునన్పుప్డు ఓ బార్హమ్డు వచిచ్ దానం అడిగాడుట. వెంఠనే 
ముందూ వెనకా చూసుకోకుండా ఎడమచేతోత్ నూనె ఉనన్ ఆ బంగారం గినెన్ తీసుకో అని ఇచేచ్సాడు కరుణ్డు. బార్హమ్డు అది తీసుకోకుండా 'అయాయ్ అలా 
ఎడమచేతోత్ ఇవవ్కూడదండీ' అనాన్డుట. అపుప్డు చెపాప్డుట కరుణ్డు. “దానం ఇవావ్లి అని నాకు అనిపించినపుప్డు వెంఠనే ఇచేచ్యాలి. అంతే గానీ 
కుడిచేతితో ఇసుత్నాన్మా ఎడమ చేతితో ఇసుత్నాన్మా అని చూసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఈ బంగారం గినెన్ ఎడమచేతిలోంచి కుడిచేతిలోకి వచేచ్సరికి నా 
మనసు మారిపోయి నీకు మరోటి ఇవావ్లనిపించవచుచ్ కదా?” ఆ బార్హమ్డు కరుణ్డు చెపిప్నదానిన్ ఒపుప్కుని ఆ గినెన్ తీసుకెళిళ్పోయాడుట. ఈ కధలో ఎంత 
నిజముందో ఓ సారి ఆలోచిదాద్ం. 
 
 మీరు అలా వీధిలో నడుసూత్ంటే ఓ బిచచ్గాడు ఎదురయాయ్డు. వాణిణ్ చూసి మీకు జాలో మరోటో వేసి ఏదో ఇవావ్లి అనుకునాన్రు. జేబులో చేయి 
పెటేట్ముందు పాపం ఎంత కషట్ంలో ఉనాన్డో, లేకపోతే చేయిసాచి దేహీ అనలేడు కదా అని మీకు అనిపించింది. అందుకు మీరు ఓ యాభై 
రూపాయలిదాద్మనుకునాన్రు. జేబులో చేయిపెటిట్ డబుబ్లు బయటకి తీసేత్ ఓ ఇరవై కాయితం, ఓ వంద కాయితం, ఇవావ్లనుకునన్ యాభై కాయితం 
బయటకొచాచ్యి. జేబులోంచి బయటకొచిచ్న ఇరవై కాయితం చూడగానే, “యాభై ఎకుక్వే, రోజూ చాలా మంది దగిగ్ర అడుకుక్ంటూ బాగానే సంపాదిసూత్ 
ఉండొచుచ్, వీడికి ఇరవై చాలదేమిటి” అనిపించిందా? లేకపోతే మీ పకక్నునన్ భారోయ్, హితుడో, సేన్హితుడో అలా చెపాప్రా? మీ మనసు మారడానికి 
ఎంతసేపు పటిట్ంది? సరిగాగ్ అదే కరుణ్డు చెపిప్నది. ఎడమచేతిలో గినెన్ కుడిచేతిలోకి మారడానికి ఒకక్ క్షణం పటొట్చుచ్ కానీ మనసు మారడానికి అందులో 
వెయోయ్వంతు చాలు కదా?  ఈ కధ ఎకక్డైనా, ఏ దేశకాలాలో అయినా, ఎపుప్డైనా - బలి చకర్వరిత్ కాలంలో అయినా, మహాభారత కాలం అయినా, 
ఈరోజులోల్ అయినా - అనవ్యించుకోవచుచ్. అందుకే సావ్మి వివేకానంద అంటారు, "ఇచేచ్టపుప్డు పుచుచ్కునేవాడికి కృతజుఞ్డవై ఉండు. నువువ్ ఎపుప్డో 
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ఓ సారి అతనికి ఇవవ్వలిసి ఉండడం వలేల్ ఇపుప్డు నీ దగిగ్రకొచిచ్ అడిగాడు. ఇచిచ్నందుకు గరవ్ పడకూడదు ఎందుకంటే వీధిలో కనబడే బిచచ్గాళల్ందరికీ 
ఇవావ్లని మనకి అనిపించదే? మనం ఋణపడి ఉనన్వాడే మన దగిగ్రకొచిచ్ అడుగుతునాన్డు. ఋణం తీరినందుకు కృతజఞ్త ఉండడమే ముఖయ్ం.” 
 
ఆ.  నొడివినంత పటుట్ నుసలక యిచుచ్చో 

నేల కటుట్ విషుణ్ఁ డేటి మాట?  
గటెట్నేనిఁ దాన కరుణించి విడుచును 
విడువకుండ నిముమ్ విమలచరిత!        [8-594] 

 
 సరే ఇపుప్డు బలి ఇచిచ్ తీరుతాననాన్డు కనక దానికునన్ కారణాలు చెపుత్నాన్డు. మొదటిది వటుడు గురువు చెపిప్నటూట్ శీర్హరి అయితే 
ఏమౌతుందనేది. మాటకి తలవొగిగ్ ఇసాత్నని చెపిప్ ఇచిచ్నపుప్డు శీర్హరి అయితే మహావిషుణ్వంతటివాడు ననున్ కటిట్ పారేసాత్డా? పోనీ 
కటేట్సాడనుకుందాం ఇంతటి దానం ఇచిచ్నందుకు ననున్ కరుణతో విడిచిపుచచ్డూ? ఇలా ఎందుకనాన్డో గమనించారా? ఎందుకంటే వసూత్నే 
ఏమనాన్డు శీర్హరి? (సవ్సిత్ జగతర్యీభువన...) అది మనసులో గురుత్ంది బలికి. పోనీ విడవడనుకుందాం, దానివలల్ నాకు పోయినదేమీ లేదు. 
ఎందుకంటే తానిచేచ్ది సాతివ్క దానం; అంటే పర్తుయ్పకారం ఆశించి చేసేది కాదు. అంటే చినన్ కురార్డికి అడిగినది ఇవావ్లని 
ఉవివ్ళూళ్రుతునాన్డు తపప్ వెనకిక్ ఏదో ఆశించి కాదు. భాగవతంలో కొంచెం వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ అంబరీషుడి కధలో కూడా ఇటువంటి 
సందరభ్ం చూడొచుచ్ (పాలేరై పర్వహింపన... వెండి గొరిజల హేమోరు శృంగంబులన అనే పదయ్ంలో).  బలి చకర్వరిత్ కారయ్దక్షత సరిగాగ్ 
గమనిసుత్నాన్రా? 
 
క.  మేరువు దల కిర్ం దైనను 

బారావారంబు లింకఁ బాఱిన లోలో 
ధారుణి రజమై పోయినఁ 
దారాధవ్ము బదధ్మైనఁ దపప్క యితుత్న.       [8-595] 

 
చివరిగా మరోసారి తన నిరణ్యం చెపుత్నాన్డు ఈ సారి మరీ సప్షట్ంగా. మేరుపరవ్తం తలకిందులైపోయినా సరే, సముదర్ జలాలు ఇంకిపోయినా 

సరే, భూమండలం పొడిపొడి అయిపోఇనా సరే, గర్హాలూ పాలపుంతలతోఉనన్ తారాధవ్ం బదధ్లైపోయినా సరే ఈ దానం ఇచిచ్ తీరుతాను.  
వామనావతారం చదువుతూంటే కళల్లో నీరు తిరగడానికి ఈ పై మూడు పదాయ్లు చాలవూ? జీవితంలో నేరుచ్కోవలిస్న సారమంతా ఇందులోనే ఉంది 
కదా? 

 
మతత్.  ఎనన్డుం బరువేఁడఁ బోఁడట; యేకలుం డఁట; కనన్ వా 

రనన్దముమ్లు నైన లేరఁట; యనిన్విదయ్ల మూల గో 
షిఠ్నెన్ఱింగిన పోర్డ గుజజ్ఁట; చేతు లొగిగ్ వసింప నీ 
చినిన్ పాపనిఁ దోర్సిపుచచ్ఁగ జితత్ మొలల్దు సతత్మా!      [8-596] 
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మరి అటు వచిచ్నవాడు శీర్హరి అనుకుని బలి చకర్వరిత్ ఇలా అటునాన్డేమో అనుకోవచుచ్ కదా గురువు? అందుకు మరో కారణం చెపుత్నాన్డు. 
వచిచ్నవాడు శీర్హరి కాకపోతే? వటుడు వసూత్నే చెపాప్డు కదా “ఒంటివాడను చుటట్మొకడులేడు” అంటూ? ఒంటివాడుట, ఎపుప్డూ ఎవరిదగిగ్రకీ వెళిళ్ 
అడగలేదుట, అనిన్ విదయ్లూ తెలిసిన విపుర్డు. ఈ విషయం తాను సవ్యంగా చూసాడు. ఎందుకంటే ఈ వటుడు వసూత్నే యజఞ్గుండాలోల్ అగీన్ బాగా 
వెలగడం కనిపించింది. అదీగాక ఈ కురార్డి చినన్ చేతులు ననున్ అడుగుతూంటే ఇవవ్నూ అని చెపప్డానికి మనసు రావటేల్దు. ఇకక్డ గమనిచవలిస్ంది 
ఏమిటంటే ఎవరో పేర్రేపిసేత్నో, ఏదో ఆశిసోత్నో, ఎవరినో సంతోషపెటట్డానికో క్షణికావేశంలో బలి ఇసాత్నని గొంతెతిత్ అరిచి గీపెటిట్ చెపప్టేల్దు. అతి 
వినయంగా మనసులోమాట ఎందుకు ఇసాత్డో, ఇచిచ్తీరుతాడో చెపుత్నాన్డు. 
 
వ. అని యిటుల్ సతయ్ పదవీ పర్మాణ తతప్రుండును, వితరణ కుతూహల సతత్వ్రుండును, విమల యశసుక్ండును, దృఢ మనసుక్ండును, 
నియతసతయ్సంధుండును, నరిథ్జన కమలబంధుండును నైన బలిం జూచి శుకుర్ండు గోపించి "మదీయ శాసనం బతికర్మించితివి గావున శీఘర్కాలంబునఁ 
బదభర్షుట్ండవుఁ గ" మమ్ని శాపం బిచెచ్ బలియును గురుశాపతపుత్ండయుయ్ ననృతమారగ్ంబు నకభిముఖుండుఁ గాకుండె; అపుప్డు.   
 [8-597] 
 
 ఇలా చెపిప్ దానం ఇవవ్డానికి ముందుకొచేచ్సరికి కుల గురువు కి కోపం వచిచ్ంది. నా మాట వినవు కాబటిట్ నీ పదవి పోతుంది అని శపించాడు 
అకక్డికకక్డే. ఓ సారి పురాణాలోల్ కధలు చూసేత్ సాతివ్కులైన వశిషుట్డు లాంటి వాళుళ్ తిరుగు శాపం ఇవవ్కపోవడం, విశావ్మితృలవంటి వారు ముందూ 
వెనకా చూసుకోకుండా తిరుగు శాపం ఇవవ్డం గమనించవచుచ్. అంటే అహంకారం ఇంకా పోలేదనన్మాటే కదా? మరి ఇకక్డ బలి ఎలా తీసుకునాన్డు ఆ 
శాపానిన్? "...ననృతమారగ్ంబు నకభిముఖుండుఁ గాకుండె" అంటే అబదధ్ం ఆడలేదు; మాట వెనకిక్ తీసుకోలేదు. ఎందువలోల్ గమనించారా? బలి "...సతయ్ 
పదవీ పర్మాణ తతప్రుండును, వితరణ కుతూహల సతత్వ్రుండును, విమల యశసుక్ండును, దృఢ మనసుక్ండును, నియతసతయ్సంధుండును, నరిథ్జన 
కమలబంధుండు" కాబటిట్. తిరుగు శాపం ఇవవ్లేదు. అంటే భగవదద్రశ్నానికి అతి చేరువలో ఉనాన్డు. ఈ పరిసిథ్తులోల్ వామనుడికి ఎంత సంతోషం 
కలుగుతుంది బలిని చూసి? 
 

కిర్తం వాయ్సాలోల్ శుకార్చారుయ్లు ఇవొవ్దద్ని చెపప్డానికాక్రణం కూడా మహావిషుణ్వు కలిప్ంచినదే అని చెపుప్కునాన్ం. అదేమిటి, తానే ఇవవ్మని 
అడుగుతూ ఇవొవ్దద్ని గురువుని పేర్రేపించడం ఏమిటనేదో పెదద్ ధరమ్ సందేహం. దానిసంగతి, రెండు కారణాలోల్ చూదాద్ం. 
 

మొదటిది. కుల గురువు ఇవొవ్దద్ని పేర్రేపిసేత్ బలి మాట వెనకిక్ తీసుకునాన్డనుకుందాం. అంటే ఇందర్పదవికి అరహ్తే లేదు. ఇనాన్ళూళ్ చేసిన 
కర్తువులకి అరధ్మేలేదు. అంటే ఇందర్పదవి అందుకోవడానికి చిటట్చివరి అడడ్ంకిగా పెటిట్న పరీక్షలో బలి విఫలుడైనటేట్ కదా? రెండోది. కరమ్ అనేది ఎవరికీ 
తపిప్ంచలేనిది - మహావిషుణ్వుతో సహా. భరత్ృహరి ఏమంటునాన్డో చూడండి. 
 

బర్హామ్యేన కులాలవనిన్యమితో బర్హామ్ండ భాండోదరే 
విషుణ్రేయ్న దశవతారగహనే కిష్పోత్ మహాసంకటే 
రుదోర్యేన కపాలపాణిపుటకే బికాష్టనం కారితః 
సూరోయ్భార్మయ్తి నితయ్మేవ గగనే తసైమ్ నమః కరమ్ణే    (నీతి శతకం 1.94) 
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ఏ కరమ్ వలనైతే ఈ బర్హామ్ండం అంతా మోసుత్నన్టుట్ కటుట్బడి బర్హామ్,  విషుణ్వు పది అవతారాలు ఎతత్వలిస్న అగతయ్ం, పరమశివుడు కపాలంతో 
బిక్ష ఎతత్డం, సూరుయ్డు గగనంలో అటునించటు కర్మం తపప్కుందా తిరగడం ఇషట్ం ఉనాన్ లేకపోయినా చేసుత్నాన్రో అటువంటి కరమ్ అనేదానికి 
నమసాక్రం. 
 

ఇపుప్డు దానం తీసుకుని బలి పదవి, ఆసుత్లూ, సరవ్ సంపదలూ పోవడానికి తాను కారణమైతే ఆ కరమ్ పోగొటుట్కోవడానికి మరో జనమ్ ఎతాత్లి 
శీర్హరి. ఆ ఎతిత్న జనమ్లో మళీళ్ ఎటువంటి కరమ్ అంటుకుంటుందో?  అటువంటి కరమ్తో అసలు సతవ్ రజసత్మో గుణాలకి అతీతుడైన భవంతుడు మరో 
జనమ్ ఎందుకెతాత్లి? అది ఇకక్డే వదులుచ్కుంటే పోలే? ఏ జనమ్ మూలానైతే అషట్కషాట్లు అనుభవించి దేహబాధ అనుభవించాలో, జరామరణాల 
చటర్ంలోంచి తపుప్కోవడానికి ముముకుష్వులూ, యోగులైనవారు అవిశార్ంతంగా శర్మిసాత్రో, ఆ జనమ్ మళీళ్ ఎందుకెతాత్లి? అందుకే బలి పదవి పోవడానికి 
కులగురువు శాపం ఇచేచ్లా, తనకి ఏమీ అంటుకోకుండా ఈ పాచిక. దీనివలల్ బలి పరీక్షలో నెగిగ్నటేట్, తనకి కరమ్ అంటుకోదు కూడా. అంటే దానం 
తీసుకునాన్క బలి పదవి పోవడానికి తాను కారకుడు కాదు. కులగురువు శాపం వలల్ బలి పదవి పోతుంది అంతే. 

 
ఆ.  బర్తుక వచుచ్ఁగాఁక బహుబంధనములైన 

వచుచ్ఁగాక లేమి వచుచ్ఁగాక 
జీవధనములైనఁ జెడుఁగాక పడుఁగాక 
మాటఁ దిరుఁగ లేరు మానధనులు.       [8-598] 

 
ఇపుప్డు బలి గురించి మరో సారి చెపుత్నాన్డు. అనేకానేక కషాట్లతో బతకడానికైనా సరే, ధనం వచిచ్నా పోయినా సరే, పార్ణహాని వచిచ్నా పార్ణం 

పోయినాసరే అభిమానం ఉనన్వాళుళ్ మాట తపప్లేరు బలి లాగ. 
 

అదీ బలి చకర్వరిత్ పర్తాపం. వామనావతారం ఇంతవరకూ చదివాక ఇపుప్డు చూసేత్, ఎవరిది గొపప్తనం? ఒక అవతారం ఎతిత్ దేహీ అనన్ 
భగవంతుడిదా, లేకపోతే “నిరయంబైన నిబంధమైన” అంటూ “సతయ్ పదవీ పర్మాణ తతప్రుండును, వితరణ కుతూహల సతత్వ్రుండును, విమల 
యశసుక్ండును, దృఢ మనసుక్ండును, నియతసతయ్సంధుండును, నరిథ్జన కమలబంధుండును” అయిన బలి చకర్వరిత్దా? 
 

వచేచ్ వాయ్సం నుంచి తెలుగు సాహితయ్ంలో కవితాకళ పర్యోగించడంలో అక్షయ తూణీరుడైన పోతన ఒళుళ్ గగురొప్డిచే కవితా పర్భంజనం ఎలా 
ఉంటుందో మరో సారి రుచి చూదాద్ం. 

 
 
  

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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