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43 వ భాగం
బలి

తలాగమనం;

మనావతారం – 17

ఇపప్టివరకూ మహా విషుణ్వు బలి గురించి ఏమనుకుంటునాన్డో మనకి చూచాయగా మాతర్మే తెలుసు. ఇపుప్డు బర్హామ్, పర్హాల్దుడూ
వచాచ్రు కనక వాళళ్తో కూడా చెపుత్నాన్డు బలి ఎంతటివాడో
శా.

బదుధ్ండై గురుశాపతపుత్ఁడయి తా బంధువర్జతయ్కుత్ఁడై
సిదైధ్శవ్రయ్ముఁ గోలుపోయి విభవకీష్ణుండునై పేదయై
శుదధ్తవ్ంబును సతయ్ముం గరుణయున సొంపేమియుం దపప్ఁ డు
దుబ్దుధ్ండై యజయాఖయ్మాయ గెలిచెం బుణుయ్ం డితం డలుప్ఁడే.

[8-662]

బంధించబడాడ్డు, గురువు శాపానికి గురైయాయ్డు. ఉనన్ అధికారం సంపదలూ అనీన్ పోగొటుట్కునాన్డు, బంధువులందరీన్ కూడా వదులుకునాన్డు
ఈ దానం ఇవవ్డం కోసం. అయినా సరే సతాయ్నీన్ దయా గుణానీన్ వదులుకోలేదు. ఎంతో కషట్మైన, గెలవడానికి సాధయ్ం కానీ మాయను గెలిచాడు. అంతటి
పుణాయ్తుమ్డైన ఈ బలి చకర్వరిత్ తగిన వాళుళ్ ఇంకెవరునాన్రు?
ఆ.

అసురనాథుఁ డనుచు ననఘుని మరాయ్ద
యేను జూత మనుచు నింత వలుక
నిజము పలికె నితఁడు నిరమ్లాచారుండు
మేలుమేలు నాకు మెచుచ్వచుచ్.

[8-663]

మరి హిరణయ్కశిపుణిణ్ చంపినటూట్ బలిని చంపలేదని అడుగుతారేమో అని చెపుత్నాన్డు ఇపుప్డు. ఈ బలి చకర్వరిత్ చేసే పనులవలల్ (అంటే దానాల
వలల్) పుణాయ్తుమ్డైన రాక్షసేశవ్రుడిగా ఆదరిదాద్మని ఇంతకాలం ఆగాను. ఎనిన్ కషాట్లు వచిచ్నా సతాయ్నిన్ వీడలేదు. నిరమ్లతవ్ం వదులుకోలేదు. ఇపుప్డు నా
మెపుప్ సంపాదించాడు.
క.

సావరిణ్ మనువు వేళను
దేవేందుర్ండగు నితండు దేవతలకు; దు
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రాభ్విత మగు నా చోటికి
రావించెద; నంతమీఁద రకిష్ంతు దయన.

[8-664]

రాబోయే రోజులోల్, సావరిణ్ మనువు అయినపుప్డు ఈ బలి చకర్వరిత్ ఇందర్పదవిలో ఉంటాడు.

ఊహించడానికి వీలుకాని ఆ పదవిలో

కూరోచ్డానికి నేనే పిలుసాత్ను అపుప్డు. అపప్టివరకూ నా రక్షణలోనే ఉంటాడు. అంటే మొదటోల్ చెపుప్కునన్టూట్, నూరు అశవ్మేధాలు చేసేత్ ఇందుర్డవడం
నిజమే కానీ వెంఠనే అపప్టికిపుప్డు అయిపోవడం కుదరదు. అదేం అంటే, మరి ఇపుప్డునన్ ఇందుర్డి పదవీ కాలం పూరిత్ కావొదూద్? అందుకే అలా వేచి
ఉండాలి. మరి అపప్టిదాకా ఏం చేయాలి? పూరిత్గా దానం ఇచేచ్సిన రాజయ్ం తనది కాదు. అకక్డ రాజయ్ం చేయడం కుదరదు; ఎందుకంటే అసలు ఈ
దానం అడగడం దేవతలకి రాజయ్ం ఇవవ్డానికి. అంటే ఇపుప్డు బలికి మరో చోటు చూపించాలి. ఆచోటులో తాను అహరిన్శలూ బలిని రకిష్ంచగలగాలి
మాట ఇచిచ్న పర్కారం.
క.

వాయ్ధులుఁ దపుప్లు నొపుప్లు
బాధలుఁ జెడి విశవ్కరమ్భావిత దనుజా
రాధిత సుతలాలయమున
నేధిత విభవమున నుండు నితఁ డందాకన.

[8-665]

రోగాలూ, శర్మలూ, ఆపదలూ, దుఃఖాలు లేని విశవ్కరమ్ నిరిమ్ంచిన సుతలంలో అపప్టివరకూ అషైట్ శవ్రాయ్లతో ఉంటాడు, అసురలతో
సేవలు అందుకుంటూ. ఇంత చెపాప్క దానం ఇచిచ్న బలి చకర్వరిత్ తో చెపుత్ నాన్డు పర్తయ్క్షంగా.
వ. అని పలికి బలిం జూచి భగవంతుం డి టల్నియె.
సీ.

[8-666]

సేమంబు నీ కిందర్సేన మహారాజ! ;
వెఱవకు మేలు నీ వితరణంబు;
వేలుపు లం దుండ వేడుక పడుదురు;
దుఃఖంబు లిడుములు దురమ్రణము
లాతురతలు నొపుప్ లందుండు వారికి;
నొందవు సుతల మందుండు నీవు;
నీ వంపు జేయని నిరజ్రారాతుల;
నా చకర్ మేతెంచి నఱకుచుండు;

ఆ.

[8-667]

లోకపాలకులకు లోనుగా వకక్డ
ననుయ్ లెంతవార లచట? నినున్
నెలల్ పొర్దుద్ వచిచ్ యేను రకిష్ంచెదఁ
గరుణతోడ నీకుఁ గానవతుత్.
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ఇపుప్డు అహంకారం అనీన్ పోయాయి కనక భగవంతుడు ఏమంటునాన్డు భకుత్ణిణ్? “ఇందర్సేన మహారాజా!” నీకు కేష్మం. భయం లేదు. నువువ్
ఇచిచ్న దానం అతి శేర్షట్మైంది. సుతలంలో ఉండడానికి దేవతలు సైతం కుతూహలం పడుతూ ఉంటారు. ఆకలి దపుప్లూ, రోగాలు లేని ఆ లోకంలో నువువ్
ఉందువుగాని. నీకెవరైనా కీడు చేసేత్ వాళళ్ని శికిష్ంచడానికి నేను నా చకార్యుధం సిదధ్ంగా ఉంటాము. సరవ్వేళలా నీకు కనిపిసూత్ ఉంటాను.
మొదటి వాకయ్ం ఏమిటీ పదయ్ంలో? “సేమంబు నీ కిందర్సేన మహారాజ!” దీనిన్ గమనిసేత్ ఏమరధ్మౌతోంది మనకి? మొదటినుండీ కూడా విషుణ్వు
బలి చకర్వరిత్ని సనామ్రగ్ంలో (భకత్పాలన కళాసంరంభకున, దానవోదేర్క సథ్ంభకు) ఉంచడానికే చూసుత్నాన్డని కదా? అదీకాక మొదటోల్ యజఞ్వాటికలోకి
వసూత్ బలికి వామనుడిచిచ్న ఆశీరవ్చనం ఓ సారి గురుత్ తెచుచ్కుంటే ఏమనాన్డు వసూత్నే? “సవ్సిత్ జగతర్యీభువన..” వసూత్నే సవ్సిత్ వాచకం ఇచాచ్డు.
బర్హామ్ండమైన కారయ్దక్షత కలిగిన బలి అది గర్హించాడు కనకే మనసులోకి కలమ్షం రాకుండా అడిగినది ఇచేచ్సాడు. కానీ ఇకక్డ గురుత్ పెటుట్కోవలిస్ంది
ఏమిటంటే, వచిచ్నవాడు భగవంతుడో కాదో తెలుసుకోవడం ఎలా? అది అందరికీ అంత సులభంగా తెలిసేది కాదు కదా? అందుకే ఇచేచ్టపుప్డు ఒళుళ్
జాగర్తత్గా పెటుట్కోవడం, అహంకారం అడుడ్రాకుండా చూసుకోవడం అనేవి ముఖయ్ం. దీనినే బైబిల లో చెపుత్నాన్రు చూడండి.
“Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have served angels unawares” – Hebrews
13:2.
క.

దానవ దైతుయ్ల సంగతిఁ
బూనిన నీ యసురభావమును దోడోత్ మ
దాధ్య్నమునఁ దలఁగి పోవును
మానుగ సుతలమున నుండుమా మా యాజఞ్న.

[8-668]

ఓ సారి నూరు అశవ్మేధాలు చేయగానే ఇందర్పదవికి అరహ్త వసుత్ంది సరే కానీ వెను వెంఠనే ఇందుర్డైపోవడం కుదరదు. ఉనన్ అసుర భావాలు
పూరిత్గా పోవాలి. అవెలా పోతాయి? అదే చెపుత్నాన్డు ఈ పదయ్ంలో, “మధాధ్య్నమున దలగిపోవు” అదేపనిగా దానవదైతుయ్లతో కలిసి ఉండడం వలల్
అంటుకునన్ అసుర భావాలు పోవాలంటే సతస్ంగం, భగవధాయ్నం తపప్నిసరి. అంటే మంచి ఆలోచనలు రావాలంటే చెడు వదులుచ్కోవాలి. దానికే ఈ
ధాయ్నం అనేది. ఈ ధాయ్నం కోసం సావరిణ్ మనువు కాలం దాకా సుతలంలో ఉండమని చెపుత్నాన్డు. బర్హమ్ జాఞ్నం అనే దారి ఎంత కషట్మైనదో ఇపుప్డు
తెలుసోత్ంది కదా? నూరు అశవ్మేధాలు చేసినా అంత సులభం కాదు. కానీ సాధయ్మే.
వ. అని యిటుల్ పలుకుచునన్ ముమూమ్రుత్ల ముదుకవేలుప్ తియయ్ని నెయయ్ంపుఁ పలుకుఁ జెఱకు రసంపుసోనలు వీనుల తెరువులం జొచిచ్ లోను బయలు
నిండి ఱెపప్ల కపుప్ దపప్ం దోర్చికొని కనుఁ గవ కొలంకుల నలుగులు వెడలిన చందంబున సంతసంబునం గనీన్రు మునీన్రై పఱవ, నురః ఫలకంబునం
బులకంబులు కులకం బులయి తిలకంబు లొతత్ఁ, గేలు మొగిడిచ్ నెకొక్నన్ వేడుకం దొర్కుక్డు పడుచుఁ జికక్ని చితత్ంబునఁ జకక్ని మాటల రకక్సుల ఱేఁ
డిటల్నియె.

[8-669]
ఇలా విషుణ్వు అనేసరికి బలికి సంతోషమైంది – తాను చేసినపనికి భగవంతుడి ఒపుప్కోలు లభించింది అని తెలియగానే. మనసులో సంతోషం

నిండిపోగా ఇపుప్డు చెపుత్నాన్డు.
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ఉ.

ఎనన్డు లోకపాలకుల నీ కృపఁ జూడని నీవు నేఁడు న
నున్నన్తుఁ జేసి నా బర్తుకు నోజయు నానతి యిచిచ్ కాచి తీ
మనన్న లీ దయారసము మాటలు పెదద్ఱికంబుఁ జాలవే?
పనన్గతలప్! నినెన్ఱిఁగి పటిట్న నాపదఁ గలగ్నేరుచ్నే?

[8-670]

ఎపుప్డూ దికాప్లకుల మీద కూడా ఇటువంటి దయ చూపించినటుట్ కనిపించదు. కానీ ఈ రోజు ననున్ కరుణించడానికి సవ్యానా వచాచ్వంటే
అది నా జనమ్కి చాలదా? నినున్ ఆశర్యించినవారికి ఏం ఆపదలు వసాత్యి?
వ. అని పలికి హరికి నమసక్రించి బర్హమ్కుం బర్ణామంబు జేసి, యిందు ధరునకు వందనం బాచరించి, బంధవిముకుత్ండై తన వారలతోఁ జేరికొని బలి
సుతలంబునకుం జనియె; నంత హరి కృపావశంబునం గృతారుథ్ండై కులోదాధ్రకుం డయిన మనుమనిం గని సంతోషించి పర్హాల్దుండు భగవంతున
కిటల్నియె.

[8-671]
ఇలా అని అందరితోటీ బలి సుతలానికి వెళాళ్డు. అపుప్డు శీర్హరి వలల్ కృతారుధ్డైన మనుమణిణ్ చూసి సంతోషించి పర్హాల్దుడు అంటునాన్డు. ఒక

విషయం గమనించాలి ఇకక్డ. హిరణయ్కశిపుణిణ్ చంపేసాక విషుణ్వు పర్హాల్దుడితో నీ వలల్ నీ తండీర్, “తిర్శపత్ పూరవ్జులుం..” కూడా సదగ్తి పొందారు అని
చెపప్డం చూసాం. అలాగే తరావ్తి తరాలు కూడా వృదిధ్ పొందుతాయి కదా? పర్హాల్దుడి కొడుకు విరోచనుడు దేవతలు అడిగితే తన ఆయువునీ, దేహానిన్
ఇచాచ్డని చెపుప్కునాన్ం. బలి కుడా అంతకనాన్ గొపప్వాడే. అంటే పర్హాల్దుడినుంచీ కూడా తరం నుంచి మరో తరానికి రాక్షసులైనా సనామ్రగ్ంలోకి
మారుతునాన్రు. ఎందువలల్? భగవదద్రశ్నం వలల్ అనే చెపుప్కోవచుచ్. మనుమడు తనంతటివాడని తెలిసింది కనక పర్హాల్దుడికి సంతోషం కలిగింది –
కులానిన్ ఉధధ్రించే బలి అంతటి మనుమడు కలిగినందుకూ, జీవితంలో కృతారుధ్డైనందుకూ.
సీ.

చతురాననుఁడు నీ పర్సాదంబు గానఁడు;
శరువ్ఁడీ లకుష్మ్ల జాడఁ బొందఁ,
డనుయ్ల కెకక్డి? దసురులకును మాకు;
బర్హామ్దిపూజితపదుఁడ వయిన
దురల్భుండవు నీవు దురగ్పాలుఁడ వైతి;
పదమ్జాదులు భవతాప్దపదమ్
మకరంద సేవన మహిమ నైశవ్రయ్ంబు;
లందిరి కాక యే మలప్మతుల

తే.

[8-672]

మధిక దురోయ్నులము కుతిస్తాతమ్కులము
నీకృపాదృషిట్మారగ్ంబు నెలవు చేర
నేమి తప మాచరించితి మెనన్ఁగలమె?
మముమ్ఁ గాచుట చితర్ంబు మంగళాతమ్!
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బర్హమ్దేవుడికి కానీ శివుడికికానీ నీ అనుగర్హం కలగదే అటువంటపుప్డు మిగతావాళళ్ మాట దేనికీ? అయినా రాక్షసులమూ అలప్ బుదుధ్లమూ
అయిన మా మీద నీకు మామీద దయ కలిగిందంటే విచితర్మే కదా?
ఆ.

సరవ్గతుఁడ వయుయ్ సమదరశ్నుఁడ వయుయ్
నొకట విషమవృతిత్ నుండు దరయ
నిచఛ్లేనివారి కీవు భకుత్లు గోరు
తలఁపు లితుత్ కలప్తరువు మాడిక్.

[8-674]

అనిన్చోటాల్ ఉండేవాడివీ, అందరినీ సమదృషిట్తో చూసేవాడివీ అయినపప్టికీ ఒకోక్సారి ఒకరిమీద పక్షపాతం చూపుతునన్టూట్ అనిపిసూత్
ఉంటుంది. భకుత్ల కోరికలు తీరుసూత్ ఉంటావు. అది అంత సులభంగా అరధ్మవదు.
ఈ “భగవంతుడి కరుణ” అనే విషయం మీద ఒక చినన్ కధ చెపుప్కుందాం. పౌండర్క వాసుదేవుడనేవాడు కాశీ రాజాయ్నిన్ పరిపాలిసూత్ తానే
వాసుదేవుణణ్నీ, విషుణ్వు అవతారమనీ నమిమ్ శంఖ చకార్ల ముదర్లు వేయించుకునాన్టట్. కృషుణ్డి సంగతి తెలిసి “ఏమిరా నేను ఇకక్డ మహావిషుణ్వు
అవతారానిన్ ఉండగా నువువ్ కూడా అలా శంఖ చకార్లు ఉంచుకునాన్వు. అవనీన్ తీసేయి లేకపోతే నాతో యుదాధ్నికి వచిచ్ చావ వచుచ్” అని కృషుణ్డికి
సందేశం పంపిచాటట్. అది విని కృషుణ్డు నవువ్కుని యుదాధ్నికి పోయి వాడు వేయించుకునన్ శంఖ చకార్ల గురుత్లూ అవీ చూసి నవివ్ వాణిణ్ యుధధ్ంలో
చంపాక వాడికి తెలిసి వచిచ్ంది అసలు విషుణ్వెవరో. అయితే ఇలా చంపబడిన పౌండర్క వాసుదేవుడికి కూడా, శిశుపాలుడికి కలిగినటేట్ మోక్షం లభించింది.
ఇదేమిటి, ముపొప్దుద్లా భగవంతుణిణ్ తిటేట్వాళళ్కి మోక్షం అంటే, మానవ జనమ్ ఎతిత్న మనకి అరధ్ంకావడానికి కషట్ం. ఎందుకంటే, మోక్షం అనేది అనేకానేక
జనమ్ల ఫలితం. ఒకోక్ మెటూట్ ఎకుక్తూ ఏ దశలో ఎవరు ఉనాన్రో తెలుసుకోవడం మనకి కషట్ం కదా? దీనినే పర్హాల్దుడు అంటునాన్డు – ఒకోక్సారి
కొంతమంది కోరికలు తీరుసూత్ వాళళ్ మీద పక్షపాతం చూపిసుత్నన్టుట్ ఉంటావు. కొంతమంది కోరికలు తీరచ్వు. దీనికేమిటి కారణం? దానేన్ కరమ్ ఫలితం
అనడం. ఒక జనమ్లో చేసిన పనులనిన్ంటికీ ఫలితం అదే జనమ్లో రావడం – మానవ జనమ్ అనేది కొంత ఆయురాద్యం తో కూడినపప్టిది కనక కుదరకపోవచుచ్ కదా? చేసిన కరమ్లు ఎకుక్వా ఆయురాద్యం తకుక్వాను; మరి కరమ్లు చేసూత్ ఉంటే వాటిని మూటకటుట్కుంటూ వాటి ఫలితాలు
అనుభవించడం ఎలా? దానికోసమే మరో జనమ్ ఎతత్డం. ఆ జనమ్లో చేసుకునన్ కరమ్ల వలల్ మరో జనమ్. ఇలా పురరపి మరణం, పునరపి జననం
అపర్తిహతంగా సాగుతోంది. అయితే ఎవరు ఏ జనమ్లో ఏ మంచి, చెడడ్ కరమ్లు చేసారో ఎవరు చెపప్గలరు? మనకి తెలియవుకానీ అనీన్ గమనించే,
అనిన్చోటాల్ ఉండేవాడికీ అందరినీ సమదృషిట్తో చూసేవాడికీ తెలుసూత్నే ఉంటాయి. దీనేన్ నారాయణీయంలో భటాట్తిత్రిగారు శోల్కంలో చెపుత్నాన్రు.
జాడేయ్న బాలకగిరాపి కిలాహమేవ
శీర్వాసుదేవ ఇతి రూఢమతి శిచ్రం సః
సాయుజయ్మేవ భవదైకయ్ధియాగతోభూత
కోనామ కసయ్ సుకృతం కధమితయ్వేయాత

(నారాయణీయం 83-5)

జాడయ్ం చేత నేనే వాసుదేవుణిణ్ అని ఎగిసిపడి మనసులో చేసిన సావ్రూపయ్ భావన చేతన తోనే పౌండర్కవాసుదేవుడు నీ సాయుజయ్ సిధిధ్
సంపాదించగలిగాడు. సావ్మీ, లోకంలో ఏ జీవి ఏం పుణయ్ం చేసుకుందో చెపప్డం ఎవరితరం? ఇదంతా మనం వామనావతారంలో చూడవచుచ్. అలాగే
అతి కూర్రమైన హిరణయ్కశిపుడికి పర్హాల్దుడంతటివాడు పుటట్డం అవీను.
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మరి ఈ కరమ్ గురించీ రాబోయే జనమ్ల గురించీ తెలుసుకోవడం ఎలా? అది తెలిసేత్ కాసత్ జీవితం సులభంగా ఉంటుందేమో? దీనికి రామకృషుణ్ల
సమాధానం వింటే తెలుసుత్ంది ఎలాగో – “మనకీ జనమ్ ఎందుకు కలిగిందో తెలుసుకోవడం ఎందుకు? దానివలల్ మనకి వచేచ్ ఉపయోగం ఏమిటి? మనం
మామిడితోటలోకి వెళిళ్ంది పళుళ్ తినడానికి. ఎనిన్ చెటుల్నాన్యి, ఒకోక్ చెటుట్కీ ఎనిన్ ఆకులునాన్యి అనేది చూసూత్ కూరుచ్ంటే ఏమిటి ఉపయోగం?”
అందుకే పర్సుత్తం మనం చేగలిగింది ఏమిటంటే, మనకీ జనమ్ వచిచ్నందుకు భగవంతుడికి కృతారుధ్లమై ఉండడం, మరో జనమ్ రాకుండా ఉండడానికి
భగవధాయ్నం చేసుకోవడమూను. మనం చేసేవనీన్ మంచి కరమ్లైనపుప్డు, ఫలితాలు చూసుకునే పనిలేదు. వాటికవే సరుద్కుంటాయి.
ఇంకో విషయం ఏమిటంటే “మేము ఇంతటి కరుణకి పాతుర్లవడం, మముమ్ఁ గాచుట చితర్ంబు మంగళాతమ్” అనన్ పర్హాల్దుడు విషుణ్వుని, నా
మనవడు కిర్తం జనమ్లో ఎవరూ, ఏం చేసి ఇలా పుటాట్డు అవనీన్ చెపుప్ అని విషుణ్వుని అడిగాడా? అంటే, తోటలో మామిడి చెటుల్ ఎనిన్, ఎనిన్ ఆకులునాన్యి
అనే చెతత్ పర్శన్లు అడగటేల్దు. అవనీన్అనవసరం. సరిగాగ్ అదే శీర్రామకృషణ్ పరమహంస చెపిప్నది.
వ. అని వినన్వించుచునన్ పర్హాల్దుం జూచి పరమ పురుషుం డిటల్నియె.
తే.

[8-675]

వతస్! పర్హాల్ద! మేలు నీ వారు నీవు
సొరిది మనుమనిఁ దోడొక్ని సుతలమునకుఁ
బయనమై పొముమ్ నే గదాపాణి నగుచుఁ
జేరి రకిష్ంప దురితంబు చెంద దచట.

[8-676]

ఇలా అనన్ పర్హాల్డుడితో భగవంతుడు చెపుత్నాన్డు – మనుమడితో పాటు సుతలానికి వెళళ్ండి. నేనకక్డ గదాపాణినై మిమమ్లిన్ సదా రకిష్ంచడానికి
వసుత్నాన్ను.
దానం పూరైత్పోయింది. లోకాలనిన్ంటినీ దేవేందుర్డికీ, దేవతలకీ ఇవావ్లి. అదో పెదద్ పనికాదు కానీ బలి చేసుత్నన్ యాగం ఇంకా పూరిత్ కాలేదు.
దానిన్ అలా వదిలేయవచాచ్? వచేచ్ వాయ్సంలో మిగిలిపోయిన యాగం గురించీ, వామనావతారం ముగింపూ చూదాద్ం.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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