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38 వ భాగం       
 మనుడికి బలి ఆ నం- మనావతారం – 12 

 
              కులగురువు శాపం ఇచిచ్నా సరే, బలి చకర్వరిత్ వామనుడికి అడిగిన మూడడుగులు దానం ఇవవ్డానికి సిదధ్మాయాయ్డు కదా? ఇపుప్డు కాళుళ్ 
కడిగి దానం ఇవావ్లి. ఇదిగో ఇవవ్డానికి సిదధ్మౌతునాన్డు. 
 

ఆ.  దనుజలోకనాథు దయిత వింధాయ్వళి 
రాజవదన మదమరాళ గమన 
వటుని కాళుళ్ఁ గడుగ వరహేమ ఘటమున 
జలముఁ దెచెచ్ భరత్ సనన్ యెఱిఁగి.       [8-600] 

 
ఇంతవరకూ అసలు బలి చకర్వరిత్ కుటుంబం గురించి గానీ వాళాళ్విడని అడిగాడా దానం ఇచేచ్ముందు అని కానీ ఏవీ తెలియవు మనకి. కాని 

ఇకక్డికొచేచ్సరికి అపప్టివరకూ చూసుత్నన్ వింధాయ్వళి బలి మనసు తెలుస్ కాబటిట్ బంగారు కలశంతో నీళుళ్ పటుట్కొచిచ్ంది. అంటే “ననున్ అడకుక్ండా 
ఎందుకిచాచ్వ? గురువు కనాన్, నాకనాన్, మన కుటుంబం కనాన్, మన కులం కనాన్ ఈ కురార్డెకుక్వా?” అంటూ గొడవపెటట్టేల్దు సరికదా, మాటాల్డకుండా 
మనసులోది బయటకి చెపప్కుండా దానానికి తానూ సిదధ్మే అని చెపప్కనే చెపూత్ కూడా నీళుళ్ పటుట్కొచిచ్ సిదధ్మైంది. అంటే భరత్కి తగిన భారేయ్. బలి 
ఇందుర్డైతే పకక్న కూరోచ్డానికి తగిన వయ్కేత్ అని సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది కదా? వామనుడికి ఇంతకంటే కావాలిస్నదేముంది? 

 
వ. అయయ్వసరంబునఁ గపటవటునకు న దాద్నవేందుర్ం డిటల్నియె.     [8-601] 
 

క.  రమామ్ మాణవకోతత్మ!  
లెమామ్ నీ వాంఛితంబు లే దన కితుత్ం 
దెమామ్ యడుగుల నిటు రా 
నిమామ్ కడుగంగవలయు నేటికిఁ దడయన?      [8-602] 
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“రావయాయ్ ఉతత్ముడైన బర్హమ్చారీ, నువువ్ అడిగినది లేదనకుండా ఇసాత్ం. కళుళ్ కడగాలి కదా ఇలా రా, ఇంకా ఆలశయ్ం దేనికీ” అంటూ బలి 
ఆహావ్నించాడు. ఇకక్డున్ంచీ పర్తీ పదయ్ంలోనూ మనం పోతన కవితా సమోమ్హనాసాత్ర్లు చూడగలం. ఇకక్డకొచేచ్సరికి మళీళ్ బలి దానం ఇచేచ్ 
దానవేందుర్డు, విషుణ్వు కపట బర్హమ్చారి. పదయ్ం నాలుగు పంకుత్లలో మొదటి రెండక్షరాలలో పార్స గమనించారా? 

 
మ.  బలి దైతేయ్ందర్ కరదవ్యీ కృత జలపర్కాష్ళనవాయ్పిత్కిన 

జలజాతాకుష్ఁడు చాఁచె యోగి సుమనసస్ంపార్రిథ్తశీర్దముం 
గలితానమర్ రమా లలాటపదవీ కసూత్రికా శాదమున 
నలినామోదము రతన్నూపురిత నానావేదముం బాదమున.    [8-604] 

 
బలి ఇలా అనేసరికి వటుడు ముందుకొచిచ్ కాళుళ్ చాచాడు కడిగించుకోవడానికి. కాళుళ్ ఎలా కడగడానికి తయరయేయ్డు బలి? "కరదవ్యీ కృత 

జలపర్కాష్ళనవాయ్పిత్కిన.." రెండుచేతులతోటీను. నా సంపదంతా కొలల్గొటుట్కుబోతునాన్డు బాబోయ అంటూ ఏడుసూత్ ఏదో చిరాగాగ్, ఓ చేతోత్ కడగటేల్దు. 
ఎందుకంటే ఇచేచ్ది సాతివ్త దానం. ఏవిధంగా ఇసుత్నాన్డు? ”సతయ్ పదవీ పర్మాణ తతప్రుండును, వితరణ కుతూహల సతత్వ్రుండును, విమల 
యశసుక్ండును, దృఢ మనసుక్ండును, నియతసతయ్సంధుండును, నరిథ్జన కమలబంధుండును” అయియ్ ఇసుత్నాన్డు. కడిగిన ఆ పాదాలు ఎటువంటివి? 
యోగుల మంచి మనసుస్తో నిరంతరం పార్రిధ్ంచబడేవి, రతాన్లతో పొదగబడిన అందెలు కలవి, మహాలకీష్ కసూత్రి తిలకం కలిగినటువంటివి, అనేక 
వేదాలకి మూలమైంటువంటివి. గమనించారా పదయ్ం మొదటోల్? దానం ఇంకా పూరత్వవ్లేదు; అందువలల్ ఇంకా బలి దైతేయ్ందుర్డే. 
 

క.  సురలోక సముదధ్రణము 
నిరతశీర్కరణ మఖిల నిగమాంతాలం 
కరణము భవసంహరణము 
హరిచరణము నీఁటఁ గడిగె నసురోతత్ముడున.     [8-605] 

 
ఇలా ముందుకి చాచిన శీర్హరి చరణాలని కడిగాడు బలి. ఆ పాదాలు సురలోకానిన్ బాగా కాపాడేవి (సురలోక సముదధ్రణము); కలకాలం మేలు 

కలిగించేవి (నిరతశీర్కరణము), సకలవేద వేదాంతాలకీ అలంకారమైనవి (అఖిల నిగమాంతాలంకరణము), పునరజ్నమ్ అనేది లేకుండా చేసేవి 
(భవసంహరణము). “ణ” అక్షరానిన్ పోతన ఎంత చులాగాగ్ సులభంగా వాడాడో గమనించారా?  కాళుళ్ కడుగుతునాన్డు - అందువలల్ బలి ఇంకా 
అసురోతత్ముడే. ఓ సారి ఆ కాళుళ్ కడగడం అయాయ్క బలిని పోతన ఏమంటాడో చూదాద్ం. 
 
వ. ఇటుల్ ధరణీసుర దకిష్ణ చరణ పర్కాష్ళనంబు చేసి వామపాదంబు గడిగి తతాప్వన జలంబు శిరంబునం జలుల్కొని వారిచ్ దేశ కాలాది పరిగణ నంబు చేసి. 
        [8-606] 

ఇలా కాళుళ్ (దకిష్ణ చరణం - కుడి పాదము, వామపాదంబు - ఎడమ పాదము రెండూ అనన్మాట) కడిగి ఆ పవితర్మైన నీళుళ్ (తతాప్వన 
జలంబు) నెతిత్మీద చలుల్కునాన్డు. అంటే ఇపప్టికి దానవేందుర్డు పవితృడైయేయ్డు. దేశకాలాలు లెకిక్ంచుకుని, ఆచమనం చేశాడు. పూజలో చెపాత్ం కదా 
మనం ఆచమనం చేసేటపుప్డు "…మమ ఉపాతత్ దురితక్షయ దావ్ర శీర్ పరమేశవ్ర పీర్తయ్రధ్ం, శుభే శోభన ముహురేత్, అదయ్ బర్హమ్ణ దివ్తీయ పరారేధ్ శేవ్త 
వరాహ కలేప్ వైవశవ్త మనవ్ంతరే ... అసిమ్న వరత్మానే వాయ్వహారీక చందర్మానేన…" అంటూ, అలాగనన్ మాట. అంటే పంచ మహాభూతాల సాకిష్గా, సరవ్ 
సురాసురలూ చూసూత్ండగా దానమిచాచ్డు. ఏమంటూ? 
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శా.  విపార్యపర్కటవర్తాయ భవతే విషుణ్సవ్రూపాయ వే 
దపార్మాణయ్విదే తిర్పాద ధరణిం దాసాయ్మి! యంచుం గిర్యా 
కిష్పుర్ండై దనుజేశవ్రుండు వడుగుం జే సాఁచి పూజించి బర్ 
హమ్పీర్తమమ్ని ధారపోసె భువనం బాశచ్రయ్ముం బొందగన.    [8-607] 

 
ఇపుప్డు దానం ఇసుత్నాన్డు. "బాహమ్ణుడవీ, నిషట్తో పర్సిదధ్మైనవాడివీ, విషుణ్ సవ్రూపమైనటు వంటివాడివీ అయిన నీకు మూడడుగులు ధరిణి 

దానం ఇసుత్నాన్ను అడిగినటుట్గా” అంటూ ధారపోసాడు. అది చూసి చతురద్శ భువనాలూ ఆశచ్రయ్పోయాయి. ఎందుకంటే ఇంత కషట్పడి శతాశవ్మేధాలు 
చేసి సంపాదించిన పుణయ్ం అంతా ఒకక్ క్షణంలో వెనకిక్ చూసుకోకుండా ఇచేచ్సాడు. పోనీ మామూలుగా ఇచాచ్డా అంటే అదీ లేదు, "నిరయంబైన 
నిబంధమైన .." అనుకుంటూ, కిర్యాకిష్పుర్ండై (పనిలోవేగం ఉండేలా చూసుకునేవాడు) ఇచాచ్డు. ఎందుకు వేగం? ఏమో మరో క్షణం ఆగితే మనసు 
మారిపోయి ఈ దానం ఇవావ్లనిపించకపోవచుచ్ కదా కరుణ్డి కధలో చెపిప్నటూట్? అందుకే. 

 
ఆ.  నీరధారఁ బడఁగ నీక యడడ్ంబుగాఁ 

గలశరంధర్ మాఁపగాను దెలిసి 
హరియుఁ గావుయ్ నేతర్ మటఁ గుశాగర్ంబున 
నడువ నేకనేతుర్ఁ డయెయ్ నతఁడు.       [8-609] 

 
శుకార్చారుయ్లుకిదంతా ఇంకా మింగుడు పడలేదు. దానం ఇచేచ్టపుప్డు బలి వాళాళ్విడ పోసే కలశంలోంచి నీరు చకర్వరిత్ చేతిలో పడకుండా 

ఆఖరి పర్యతన్ంగా అడడ్ం పడాడ్డు. వామనుడు తకుక్వవాడా? ఆ నీళుళ్ సరిగాగ్ పడటేల్దని ఓ దరభ్ పులల్తో కలశం లోపలకి గుచాచ్డు. దానితో 
శుకార్చారుయ్లకి (కావుయ్డు) ఓ కనున్ పోయింది. గమనించారా మనవాళుళ్ ‘ఒరే అవతలవాళళ్ని చూసి ఏడుసేత్ కళుళ్ పోతాయిరా’ అని ఎందుకంటారో? 
మరి ఒక కనేన్ ఎందుకుపోయింది, రెండూ పోవచుచ్గా? దానికి సమాధానం ముందు ముందు దొరుకుతుంది. 

 
ఓ సారి బలి చకర్వరిత్ కారయ్ దక్షత గురించి చెపుప్కుందాం. దీని గురించి కాకలు తీరిన పెదద్ పెదద్ ఆచారుయ్లు పాఠాలు చెపూత్ ఉంటారు. నిజమైన 

కారయ్ నిరావ్హకుడికి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి అనేవి. ఓ సారి బలికి అనవ్యించుకుని చూడొచుచ్ వీటిని అనిన్ంటినీ. 
 
మొదటగా చెపుప్కోవాలిస్నది చేసే పనిలో నమమ్కం; ధృఢ నిరణ్యం తీసుకోగలగడం; చేసే పని మంచా చెడా అనేది బాగా తెలిసి ఉండడం. 

రెండోది, అవతలి వాళుళ్ ఎవరైనా చెపిప్నది సరిగాగ్ విని గర్హించడం; ఆ తరావ్త నిరణ్యం  మాతర్ం  తనే సవ్ంతంగా తీసుకోవడం; అంటే చెపుప్డు మాటలు 
విని మనసు మారుచ్కోకూడదనన్మాట. మూడు, అబదాధ్లు కానీ పనికిరాని విషయాలు కానీ మాటాల్డకపోవడం, ఇచిచ్న మాటకి కటుట్బడి ఉండడం.  
నాలుగు, కుల గురువంతటి వాడైనా - అంటే తన మీది ఎంతటి పెదద్ అధికారి అయినా సరే - చెపిప్నది మంచిది కాకపోతే దానిన్ విసరిజ్ంచి 
వదులుకోవడానికి సిదధ్ంగా ఉండటం. అయిదు, ఎవరివేపు అయినా సరే పక్షపాతం చూపించకపోవడం;  కులం అనీ, జాతి అనీ, కాకా పటేట్వాడు అని 
చూడకుండా అందరీన్ సమానంగా చూడడం. ముఖయ్ంగా ఎవరేం చెపిప్నా సవ్ంత నిరణ్యం తీసుకోగలిగే ధృడతవ్ం, ఆ తీసుకునే నిరణ్యం పరమోతత్మంగా 
ఉండడం. ఆరు, ఓ సారి నిరణ్యం తీసుకునాన్క మినున్ విరిగి మీద పడబోతోందని తెలిసినా, నాకునన్వనీన్ పోతాయేమో, నేను నాశనం అయిపోతానేమో 
అనే ఏడుపు లేకుండా, పర్శాంతంగా, నిబబ్రంగా ఉండగలగడం. తనకి ఇటువంటి గుణాలునాన్యని బలికి తెలుసు. ఇంకో విచితర్మైన విషయం ఏమిటంటే 
అటు శీర్హరికి కూడా తెలుసు ఎందుకంటే వసూత్నే ఆశీరవ్చనంలో "సవ్సిత్ జగతత్ర్యీ భువన శాసన కరత్కు.." అనే పదయ్ంలో "హాసమాతర్ విదవ్సత్ 
నిలింపభరత్కు, నుదారపదవయ్వహరత్కున .." అని జోడించాడు కదా? మరో సారి బలి చకర్వరిత్ గురించి ఇవనీన్ ఆలోచించుకుని చూసేత్ ఇపుప్డేమనిపిసోత్ంది? 
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మంచి కారయ్ దక్షత ఉనన్వాడేనా? అందుకే ఆయన పేరు భూమిమీద పార్ణం అనేది ఉనన్వరకూ మారుమోగుతూ ఉంటుందనేది తధయ్ం.  ఇంతవరకూ 
జరిగిన కధ మరోసారి వెనకిక్ చూసుకుంటే, శీర్హరి మోసం చేసి తిర్భువనాలు దానం పుచుచ్కునాన్డా, లేకపోతే బలి అనీన్ తెలిసి కూడా సంతోషంగా 
దానమిచాచ్డా అని అడిగితే ఏం సమాధానం వసుత్ంది? 

మహాభారతంలో చినన్ కధ చెపుప్కుని వాయ్సం ముగిదాద్ం. ధరమ్రాజు యుదధ్ం ముందు రాజసూయం, అయిపోయాక అశవ్మేధం చేసి అనేక 
దానాలు చేసాటట్. దానితో నా అంత దానాలు చేసినవాడు ఈ పర్పంచంలో, ములోల్కాలోల్ ఎవరూ ఉండరు అనే అహం మనసులో మొలకెతత్డం కృషుణ్డికి 
తెలిసింది. ధరమ్రాజుని వెంటబెటుట్కుని సుతలంలో ఉండే బలి చకర్వరిత్ దగిగ్రకి తీసుకెళిళ్ పరిచయం చేసాడుట, ఇదిగో ఈయన ఇలా ధరమ్రాజు గారు, బాగా 
దానాలు చేసాడు అని. బలి చకర్వరి చెవులు మూసుకుంటూ, "ఛీ ఎంత పాడు మాట వినాన్ను ఈ రోజు, దానాలు చేయడం కూడా ఒక గొపేప్నా? మా 
రాజయ్ంలో దానం ఇసాత్నంటే పుచుచ్కోవడానికెవరూ లేరు, ఇచేచ్వాళళ్ని ఛీతాక్రంతో చూసాత్రు" అనాన్డుట. అంటే దానం చేసేవాడు గొపప్వాడు కాదు.  
ఆయన పుచుచ్కునేవాడికి ఎపుప్డో ఋణపడి ఉనాన్డు. దానం ఇవవ్డం వలల్ గరవ్ం వసేత్ అది ఇచేచ్వాడికే అనరధ్ం. అదీ ఇచేచ్వాడికి ఉండాలిస్న మనఃసిథ్తి. 
ఇది సావ్మి వివేకానంద చెపిప్నదానితో సరిపోతోంది కదా?            

దానం అనే పదం వదిలేసి బలి చకర్వరిత్ చినన్ కురార్డు అడిగినది,  "ఏదో చినన్ కురార్డు అడుగుతునాన్డు, ఇవావ్లి" అనుకుని మనఃసూఫ్రిత్గా, 
సంతోషంగా ఇచాచ్డు అనుకుందాం. అది తీసుకునన్వాడికి మంచిదా? ఇచిచ్నవాడికి మంచిదా? దీనికి కంచి పరమాచారయ్ చందర్శేఖర సరసవ్తి సావ్మి 
గారి వివరణ చూడండి. "ధారిమ్క కర్తువులు, పరమేశవ్రునికి పూజ, తోటి మానవులకు చేసే సేవ అనేవి వేరే ఎవరికో చేసినటుట్ అనిపిసాత్యి. నిజానికి అవి 
మనకోసం. ఇతరులకు సాయపడి, ఈశవ్రుణిణ్ పూజించి పర్తిఫలంగా పూరణ్తావ్నిన్ పొందుతునాన్ం. మనం చేసే సహాయం వలల్ ఇతరులు లబిద్ పొందవచుచ్ 
పొందకపోవచుచ్ కానీ మనం లోపల మనసులో శాంతి, ఆనందం పొందుతునాన్ం. అందువలల్ పరోపకారమని ఏది చెపప్బడుతోందో అది తనకు తాను 
చేసుకునే ఉపకారమే." 

ఇదంతా చూసేత్ ఏమనిపిసోత్ంది? బలి ఆతమ్ సాకాష్తాక్రానికి అరుహ్డైనవాడేనా? శీర్హరి ఇటువంటివాడి దగిగ్ర దానం పుచుచ్కోకపోతే ఇంకెవరి 
దగిగ్ర పుచుచ్కుంటాడు? దానం తీసుకునన్ది భగవంతుడే ఐతే బలి చకర్వరిత్ బతుకు ఏమై పోతుంది? శుకార్చారుయ్లు చెపిప్నటూట్ పదవి పోయి అధోగతి పాలు 
అవుతాడా? ఇటువంటి దానం మనఃసూఫ్రిత్గా ఇచిచ్న బలిని మహావిషుణ్వు అలా కరమ్కి వదిలేసాత్డా? అది తవ్రలోనే తెలుసుత్ంది మనకి. 

  

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

