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29 వ భాగం
మనావతారం – 3
ఇందార్దులని అమరావతిలోంచి బయటకి తోసేసి బలి చకర్వరిత్ ఇందర్పదవి శాశవ్తంగా అధిషిట్ంచడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు కదా? మరి అసుర
గుణాలు కల బలి పరిపాలనలో ఇంతటి రాజయ్ం ఎలా ఉంది?
శా.

అరుథ్ల వేఁడరు; దాతలుంజెడరు; సరావ్రంభముల పండుఁ; బర్
తయ్రుథ్ల లేరు; మహోతస్వంబులను దేవాగారముల పొలుచ్ఁ బూ
రాణ్రుథ్ల విపుర్లు; వరష్ముల గురియుఁ గాలారహ్ంబులై; ధాతిర్కిన
సారథ్ంబయెయ్ వసుంధరాతవ్ మసురేందార్ధీశు రాజయ్ంబునన.

[8-459]

ఇచేచ్వారికి లోటు లేదు, పుచుచ్కునేవారు అడగనే అడగరు. ఏ పని చేసినా ఫలిసూత్ ఉంది. సకాలంలో వరాష్లు కురుసుత్నాన్యి. భూమికి వసుంధర
అనే పేరు సారధ్కం అయింది. అంటే ముందు ఉనన్ ఇందుర్డికనాన్ ఇపుప్డు బలి చకర్వరిత్ పాలనే బాగునన్టుట్ంది.
సీ.

తన తనూజుపోర్లు దనుజులు గొనుటయు;
వేలుప్ లెలల్ను డాఁగ వెడలుటయును
భావించి సురమాత పరితాపమునఁ బొంది;
వగ ననాథాకృతి వనరుచుండ
నా యమమ్ పెనిమిటి యగు కశయ్పబర్హమ్;
మఱి యొకనాఁడు సమాధి మాని
తన కుటుంబిని యునన్ ధామమునకు నేగి;
నాతిచే విహితారచ్నములు పడసి

ఆ.

[8-461]

వంది వార్లి కుంది వాడిన యిలాల్లి
వదనవారిజంబు వడువుఁ జూచి
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చేరఁ దిగిచి మగువ చిబుకంబు పుడుకుచు
వారజాకిష్ యేల వగచె దనుచు.

[8-461.1]

ఇకక్డ బలి చకర్వరిత్ పని బానే ఉంది కానీ అటువైపు దేవతలకి దికుక్లేకుండా పోయింది. దాంతో వాళళ్ తలిల్ అయిన అదితికి బెంగ పటుట్కుంది.
ఎందుకంటే బలి ఎపుప్డో తపుప్చేసేదాకా ఎంతకాలమని చూడాలి? పోనీ ఈ రాజయ్ంలో ఎవరైనా ఏడుసుత్నాన్రా, ఎవరికైనా కషాట్లునాన్యా, బలి ఏదైనా
అధరమ్ం చేసుత్నాన్డా అంటే అదీ లేదు - సరావ్రంభముల పండు… ధాతిర్కిన సారథ్ంబయెయ్ వసుంధరాతవ్ మసురేందార్ధీశు రాజయ్ంబునన - అని చెపుత్నాన్డు
కదా? ఇలాగైతే దేవతలందరి ఉనికే పోతే? ఈ దిగులుతో ఆవిడ అలా ఉండగా భరత్ కశయ్ప పర్జాపతి తపసుస్ చాలించి ఇంటికొచాచ్డు. అదితి పరిసిథ్తి చూసి
అడుగుతునాన్డు.
మ.

తెఱవా! విపుర్లు పూరుణ్లే? చెలగునే దేవారచ్నాచారముల?
తఱితో వేలుతురే గృహసుథ్లు? సుతుల ధరామ్నుసంధానులే?
నెఱి నభాయ్గత కోటి కనన్ మిడుదే? నీరంబునుం బోయుదే?
మఱ లే కరుథ్ల దాసులన సుజనులన మనిన్ంపుదే? పైదలీ!

[8-463]

ఇంటికొచిచ్న వాళల్నీ, సజజ్నులనీ, యాచకులనీ బాగా ఆదరిసుత్నాన్వా? అనన్ంపెటిట్ నీళుళ్ ఇసుత్నాన్వా? పూజా, హోమాలూ, పునసాక్రాలనీన్
జరుగుతునాన్యి కదా? పరిసిథ్తి అంతా బాగుందా? మనం గమనించ వలిస్ంది, ఇకక్డ భాగవతంలో గృహసుత్ ధరమ్ం చెపుత్నాన్డనన్మాట. ఇంకా ఉనాన్యి
చేయాలిస్నవి. అవి కూడా అడుగుతునాన్డు ఇపుప్డు.
ఆ.

అనన్మైనఁ దకర్మైనఁ దోయంబైన
శాకమైన దనకుఁ జరగు కొలఁది
నతిథి జనుల కడడ్ మాడక యిడరేని
లేమ! వారు కలిగి లేనివారు.

[8-464]

తనకి ఉనన్ంతలో అనన్మో, మజిజ్గో, కాయో, పండో అడిగిన వాళళ్కి ఇవవ్డం చేయకపోతే వాళళ్కి ఎంత ఉనాన్ ఏమీ లేనటేట్. ఇంత ఎందుకు
చెపుత్నాన్డంటే ఇదిగో కారణం కూడా తెలియపరుసుత్నాన్డు.
ఆ.

నెలఁత! విషుణ్నకును నిఖిలదేవాతుమ్న
కాననంబు శిఖియు నవనిసురులు;
వారు దనియఁ దనియు వనజాతలోచనుం
డతఁడుఁ దనియ జగము లనిన్ఁ దనియు.

[8-466]

నిఖిల దేవాతుమ్డైన విషుణ్వు వదనం బర్హమ్ వేతత్లకి నివాసం.వాళళ్ని తృపిత్ పరుసేత్ శీర్హరి తృపిత్ పడినటేట్. పోతన ఈ పదయ్ంలో రెండు విషయాలు
చెపుత్నాన్డు - మొదటిది, మహావిషుణ్వు వదనం వేదాలకి మూలం. ఎపుప్డైనా గమినించారా ఎందులోనైనా నిషాణ్తులైన వారి మొహం చూసేత్ అదో రకమైన
బర్హమ్ వరఛ్సుస్ కనబడుతూ ఉంటుంది. అదే ఇకక్డ చెపిప్నది. రెండోది, విషుణ్వుని పార్సకోసమో మరి దేనికోసమో కానీ వనజాతలోచనుడు అనాన్డు.
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వనజాతము అంటే పదమ్ం. పదమ్ములవంటి కనులు కలవాడు - విషుణ్వు. గజేందర్మోక్షంలో హరి, హరి, హరి అదే పనిగా చెపిప్నవాడు ఇకక్కూడా హరి
అనే పదంతో రాయొచుచ్ పదాయ్నిన్ కానీ వనజాతలోచనుండు అని ఎందుకనాన్డంటే, వదనం ఎలా ఉంది? బర్హమ్ వరఛ్సుస్తో ఉంది. కానీ మొహంలో అది
ఎకక్డ పర్సుఫ్టంగా కనిపించేది? కళల్లోనే కదా? అందుకే ఆ పర్యోగం.
చినన్ సరదా పర్శన్. పై మూడు పదాయ్లోల్ అదితిని "తెరువా (సుందరీ)", "పైదలీ (చినన్దానా)", "లేమ (లేత యవవ్నము గల సతరీ)", "నెలత
(చందుర్నివలె చలల్నియామె)" అనీ సంభోదింపచేసాడు పోతన కశయ్పుడి చేత. ఈ పదాలు ఎపుప్డైనా వాడారా నిజ జీవితంలో? తెలుగు వచిచ్నవాళుళ్
చేతులెతత్ండి మరోసారి.
క.

బిడడ్లు వెఱతురె నీకఱ
గొడడ్ంబులు జేయ కెలల్ కోడండుర్ను మా
ఱొడాడ్రింపక నడతురె
యెడడ్ము గాకునన్దే మృగేక్షణ! యింటన.

[8-467]

పోనీ గృహసుత్ ధరామ్లు సరిగాగ్ చేసుత్నాన్నంటావేమో, అయితే ఇది చెపుప్ మరి. పిలల్లు భయభకుత్లతో నీమాట వింటునాన్రా? కోడళళ్ వలల్ ఇంటోల్
ఏమీ ఇబబ్ంది లేదు కదా?
ఉ.

పేర్మ యొకింత లేక దితి బిడడ్లు బిడడ్లబిడడ్లున మహా
భీమ బలాఢుయ్లై తనదుబిడడ్ల నందఱఁ దోలి సాహసా
కార్మిత వైరులయుయ్ నమరావతి నేలుచు నునన్వారు; నీ
కే మని వినన్వింతు? హృదయేశవ్ర! మేలుఁ దలంచి చూడవే?

[8-469]

ఇలా అడిగేసరికి అదితి చెపోత్ంది - అనాన్ తముమ్ళళ్ని చూడకుండా దితి పిలల్లు నా బిడడ్లనందరీన్ హింసిసుత్నాన్రు. ఇపుప్డు వాళేళ్ అమరావతిని
ఏలేది. మీతో ఏమని చెపాప్లి? (చెపేత్ సవతి మీద చాడీలు చెపోత్ంది అనుకుంటాడేమో అని)
క.

అకాక్ చెలెల్ండర్యుయ్ను
దకక్రు నాతోడి పోరుఁ; దానున దితియున
రకక్సులు సురల మొతత్ఁగ
నకక్ట! వల దనదు చూచు నౌనౌ ననుచున.

[8-470]

మేమిదద్రం అకాక్ చెలెల్ళల్మే కదా అయినా సరే దితి బిడడ్లు నా పిలల్లిన్ మొతుత్తూ ఉంటే ఏమీ అనదు. అలా చూసూత్ ఉంటుంది అంతే. పోనీ అలా
అని ఊరుకుంటుందా అంటే అదీ లేదు "అవునవును" అంటోంది.
సీ.

ఎండకనెన్ఱుగని యిందుర్ని యిలాల్లు;
పలుపంచలను జాలిఁ బడియె నేఁడు
తిర్భువన సామార్జయ్ విభవంబుఁ గోలోప్యి;
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దేవేందుర్ఁ డడవులఁ దిరిఁగె నేఁడు
కలిమి గారాబు బిడడ్లు జయంతాదులు;
శబరారభ్కుల వెంటఁ జనిరి నేఁడు
నమరుల కాధారమగు నమరావతి;
యసురుల కాటపటట్యెయ్ నేఁడు
ఆ.

[8-471]

బలి జగముల నెలల్ బలియుచు నునాన్ఁడు
వాని గెలువరాదు వాసవునకు
యాగభాగమెలల్ నతఁ డాహరించుచుఁ
గడఁగి సురల కొకక్ కడియుఁ నీఁడు.

[8-471.1]

మరి దేవతలు ఎలా ఉనాన్రు ఈ బలి పరిపాలనలో? అసూరయ్ం పశయ్ అయిన ఇందుర్ని ఇలాల్లికి గతిలేదు - పరుల పంచన బతుకుతోంది.
తిర్భువనాలని ఏలే ఇందుర్డో? అడవులోల్ తిరుగుతునాన్డు. సంపదలకి కారణమైన జయంతాదులు బోయవాళల్ పిలల్లాల్ తిరుగుతునాన్రు. అమరావతిని ఏలేది
రాక్షసులే ఇపుప్డు. పోనీ యుదధ్ం చేసి గెలుదాద్మా అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే బలి జగతర్యంలో బలుసూత్ ఉనాన్డు మంచి పరిపాలన చేసూత్. యాగాలోల్
వచేచ్ హవిరాభ్గాలనీన్ ఇపుప్డు బలివే.
ఇవనీన్ ఎందుకు చెపాప్లిస్ వచిచ్ందంటే, ఇపుప్డు చెపోత్ంది కారణం.
క.

పర్జలకు నెలల్ను సముఁడవు
పర్జలను గడుపారఁ గనన్ బర్హమ్వు నయుయ్ం
బర్జలందు దుషట్మతులను
నిజముగ శికిష్ంప వలదె నీవు? మహాతామ్!

[8-472]

నీకు పర్జలందరూ ఒకటే. వీళల్ందరీన్ పుటిట్ంచిన పర్జాపతివి. మరి ఈ పర్జలోల్ దుషుట్లని శికిష్ంచాలి కదా? అలా వదిలేసేత్ ఎలా?
మ.

సురలన సభుయ్ల నారుత్లన విరథులన శోకంబు వారించి ని
రజ్రధానిన నిలుపంగ రాతిర్చరులన శాసింప సతాక్రయ్ మే
వెర వేరీతి ఘటిలుల్ నటిట్ కర్మమున వేగంబ చింతింపవే?
కరుణాలోక సుధాఝరిం దనుపవే? కళాయ్ణ సంధాయకా!

[8-473]

ఇపుప్డు దేవతల కషాట్లు తీరిచ్ మళీళ్ వాళల్ని అమరావతిలో కూరోచ్బెటాట్లి. రాక్షసులని శికిష్ంచాలి. మరి దీనికి మారగ్ం ఏమిటి? వెంఠనే ఏదో
ఒకటి ఆలోచించండి. అమరావతిని ఏమనాన్డో ఈ పదయ్ంలో చూసారా? "నిరజ్రధాని" (దేవతల రాజధాని).
మరోసారి చూదాద్ం ఈ దేవాసుర యుదాధ్ల గురించి. ఇవనీన్ మనలోపల ఉండేవే. అమరావతి అంటే మన దేహమే. ఇకక్డ అదితి అంటే మనలోని
శుభర్మైన మనసుస్ అనన్మాట. పాడు గుణాలతో కొంతకాలం బాగునాన్ మొతాత్నికి వాటిని బయటకి పంపించడం వలేల్ మనకి భగదనుగర్హం కలిగేది. కానీ
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మనకి మనమే పర్యతన్ం చేసుకుంటే ఇవనీన్ గెలవడం కషట్ం కదా? దానికోసం గురువో, మరొకరో సహాయం చేయాలి. ఎవరు సహాయం చేసినా
భగవదనుగర్హం రావాలంటే శరణాగతి తపప్నిసరి అనేది మనకి తెలుసు. ఆ శరణాగతి ఒకక్సారి రాగానే నిరాటంకంగా భగవంతుడి అనుగర్హం
పర్వహిసుత్ంది. కొనిన్ చెడు గుణాలు వదిలించుకోవడం ఎంత కషట్పడాడ్ కుదరకపోవచుచ్. అపుప్డేం చేసాత్ం? పరమేశవ్రా, నీ ఇషట్ం వచిచ్నటేట్ కానియియ్. నేను
అశకుత్ణిణ్ అని అనుకోమూ? అలాగే ఇకక్డానూ. జీవితంలో మనందరికి ఏదో ఒక సందరభ్ంలో అవగతమే ఇవనీన్.
చెపిప్నది అంతా వినాన్క కశయ్పుడి సమాధానం వచేచ్ వాయ్సంలో.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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