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42 వ భాగం
మనావతారం – 16
మూడడుగుల దానం ఇవవ్డం పూరైత్పోయింది. మరి ఇపుప్డీ చేసుత్నన్ యజఞ్ం పూరత్వావ్లి కదా ఇంకా? మొతత్ం తనకునన్దంతా ధారపోసిన బలి
ఉండడానికి మరోచోటు చూపించాలి. ఇలా తన మనవడు దానం ఇచాచ్డని తెలియగానే పర్హాల్దుడు అకక్డకొచాచ్డు.
శా.

ఆ దైతేయ్ందుర్ఁడు పీనవకుష్, నవపదామ్కుష్ం, బిశంగాంబరా
చాఛ్దున. నిరమ్లసాధువాదు, ఘనసంసారాదివిచేఛ్దు, సం
శీర్దున, భకిత్లతాధిరోహిత హరిశీర్పాదు, నిఃఖేదుఁ, బర్
హాల్దున బోధకళావినోదుఁ గనియెన హరష్ంబుతో ముందటన

[8-650]

ఇకక్డ పోతన పర్హాల్దుణిణ్ ఏమనాన్డో గమనించారా? “ఘనసంసారాదివిచేఛ్దు, సంశీర్దున, భకిత్లతాధిరోహిత
హరిశీర్పాదు, నిఃఖేదు.” అతి కషట్మైన సంసారం అనే రోగానిన్ దాటినవాడు, భకిత్తో భగవంతుణిణ్ లోబరుచుకునన్వాడు. ఇదంతా ఇంతకుముందు ఎలా
జరిగిందో పర్హాల్దోపాఖాయ్నంలో చూసాము కదా? బలికి ఇపుప్డు వామనుడిగా కనిపించే శీర్హరి ఇంతకుముందు తనకి నృసింహరూపంలో
కనిపించినవాడే.
వ. ఇటుల్ సమాగతుండైన తమ తాతం గనుఁగొని విరోచన నందనుండు వారుణపాశబదుధ్ండుఁ గావునఁ దనకుం దగిన నమసాక్రంబు జేయ
రామింజేసి సంకులాశుర్విలోల లోచనుండై సిగుగ్పడి నత శిరసుక్ండై నమర్భావంబున మొర్కుక్ చెలిల్ంచె; నంతఁ బర్హాల్దుఁడు ముఖమండ పంబున
సునందాది పరిచర సమేతుండై కూరుచ్నన్ వామనదేవునిం గని యానంద బాషప్జలంబులుఁ బులకాకుంరంబులున నెరయ దండపర్ణామం బాచరించి
యిటల్ని వినన్వించె.
[8-651]
వచిచ్న తాత పర్హాల్దుణిణ్ చూసి నమసాక్రం చేదాద్మంటే అంతకుముందు గరుడుడు పాశాలతో కటేట్శాడు కనక చేతులు విడిపించుకోలేక అలా
సిగుగ్పడి తలవంచుకునాన్డు బలి. పర్హాల్దుడు వామన రూపంలో ఉనన్ శీర్హరితో చెపుత్నాన్డు ఇదంతా చూసి.
సీ.

ఇతనికి మునున్ నీ విందర్పదం బిచిచ్;
నేఁడు తిర్పుప్టయును నెఱయమేలు
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మోహనా హంకృతి మూలంబు గరావ్ంధ;
తమస వికారంబు దాని మానిప్
కరుణ రకిష్ంచుటఁగాక బంధించుటే?
తతత్వ్జుఞ్నకు మహేందర్తవ్మేల?
నీ పాదకమలంబు నియతిఁ గొలిచ్న దాని;
బోలునే సురరాజయ్ భోగపరత?
తే.

[8-652]

గరవ్ మేపారఁ గనున్లు గానరావు;
చెవులు వినరావు; చితత్ంబు చికుక్పడును;
మఱచు నీ సేవలనిన్యు మహిమ మానిప్
మేలు చేసితి నీ మేటి మేర చూపి.

[8-652.1]

ఇంతముందు నువేవ్ ఇతనికి ఇందర్పదవి ఇచాచ్వు. అది ఇపుప్డు వెనకిక్ తీసుకోవడం మంచిదైంది.
ఎందుకంటే ఈ రాజాయ్లూ భోగాలు ఉనన్వాడికి గరవ్ం ఎకుక్వైపోయి కళుళ్ కనిపించవు, చెవులు వినిపించవు, మనసు పనిచేయదు. ఇవనీన్ వెనకిక్
తీసేసుకుని ఆ వికారాలనీన్ అంటుకోకుండా రకిష్ంచావు. నినున్ చేరడం కంటే ఈ రాజాయ్లూ పదవులూ అవీ ఎకుక్వకాదు కదా? పర్హాల్దుడు ఎపుప్డో
యుగాల కిర్తం చెపిప్నది ఈ నాటికూక్డా అక్షరం పొలుల్పోకుండా జరగడం మనం చూసూత్నే ఉనాన్ం కదా? దీనేన్ సావ్మి వివేకానంద చెపిప్న దానితో
సరిచూసుకోవచుచ్.
సావ్మి గారు లండన లో మాటాల్డుతూంటే ఒక పెదద్మనిషి అడిగాడుట – “మీ దేశంలో అనీన్ బాగునాన్యనీ, అధాయ్తిమ్కత అదుభ్తం అనీ
చెపుత్నాన్రు మీరు. కానీ చూడబోతే మీ బటట్లూ అవీ ఛండాలంగా ఉనాన్యి. సరైన బటట్లే వేసుకోలేరా?” అని. దానికి సావ్మిగారు ఇలా చెపాప్రుట
సమాధానం – “మీ దేశంలో మనిషికి విలువ బటట్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మా దేశంలో మనిషికి విలువ వాడు చేసే పనుల బటీట్, వాడికునన్ జాఞ్నం
బటీట్ ఉంటుంది. డబుబ్లు ఉనన్వాడు మీ దేశంలో గొపప్వాడు. వాడికి ఎకక్డలేని గౌరవం ఇచిచ్ అధికారం కటట్బెడతారు. అటువంటి డబుబ్నన్వాడు పర్జలకి
చేసే చెడు ఎలా ఉంటుందో జగమెరిగిన సతయ్ం.”
సావ్మిజీ మాటలోల్ మరోవిధంగా చెపాప్లంటే, “డబుబ్ అనేది పర్జా సంకేష్మం కోసం ఖరుచ్ పెటాట్లిస్న ఒక వితరణమైన ముడిసరుకు. ఆ దారిలోనే
దానిన్ వదులుచ్కోవాలి. ఎపుప్డైతే దానిన్ నాది, నాకు అంటూ, దాచుకోవడం మొదలుపెడతామో అపుప్డే సరిగాగ్ మన బుదిధ్ వకిర్ంచడం మొదలుపెటిట్ ఆ
డబుబ్ ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోయి మనకీ ఇతరులకీ హాని చేయడం మొదలుపెడుతుంది.” ఇదే కదా పర్హాల్దుడు చెపోత్ంది?
వ. అని పలికి జగదీశవ్రుండును నిఖిలలోక సాకిష్యు నగు నారాయణ దేవునకు నమసక్రించి, పర్హాల్దుండు పలుకు చునన్ సమయం బున.
[8-653]
మ.

తతమతత్దివ్పయాన యై కుచ నిరుంధచోఛ్ళ సంవాయ్నయై
ధృత భాషాప్ంబు వితాన యై కరయుగాధీ నాలికసాథ్నయై
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పతిబికాష్ం మమ దేహి కోమలమతే! పదామ్పతే! యంచుఁ ద
తస్తి విందాయ్వళి చేరవచెచ్ఁ దిర్జగదర్కాష్మనున వామనున.

[8-654]

ఇలా పర్హాల్దుడు అనే సమయానికి బలి వాళాళ్విడ విందాయ్వళి వచిచ్ వామనుడితో అంది – “పతిబికాష్ం మమ
దేహి” అని. ఇకక్డ వామనుడు ఒకక్సారి తీసుకునేవాడి నుంచే ఇచేచ్వాడి రూపంలోకి మారాడు. మరి అటువంటి మాయా భికుష్వైన వామనుడు బలికి పార్ణ
దానం చేయగలడా? చేయగలడో లేదో పోతనే చెపుత్నాన్డు “దిర్జగదర్కాష్మనున వామనున” అంటూ – ములోల్కాలకీ పర్భువైన వామనుడు. పోతన ఏ
సమయంలో వామనుణిణ్ సందరోభ్చితంగా ఎలా సంభోదిసుత్నాన్డో గమనిసుత్నాన్రా?
వ. వచిచ్ యచేచ్డియతచచ్రణ సమీపంబునం బర్ణతయై నిలువంబడి యిటల్నియె.
క.

[8-655]

నీకుం గీర్డారథ్ము లగు
లోకంబులఁ జూచి పరులు లోకులు కుమతుల
లోకాధీశుల మందురు
లోకములకు రాజవీవ లోకసుత్తాయ్!

క.

[8-656]

కా దనఁడు పొముమ్ లే దీ
రా దనఁడు జగతత్ర్ యైక రాజయ్ము నిచెచ్న
నా దయితుఁ గటట్నేటికి?
శీర్దయితాచితత్చోర! శిర్తమందారా!

[8-657]

అలా అడిగాక ఎందుకు విడిచిపెటాట్లో కూడా చెపోత్ంది. లోకాలనీన్ నువువ్ ఆడుకునే ఆట సథ్లాలు. తిర్లోకాలకీ
నువువ్ రాజువు; కానీ తెలివిలేని వాళుళ్ కొంతకాలం అధికారం చేతిలోకి రాగానే నేనే రాజుని అంటూ ఉంటారు. నువువ్ అడిగినదానికి కాదనలేదు, లేదు

పొమమ్నలేదు. తిర్భువనాలూ సంతోషంగా ఇచేచ్సాడు. ఎలా ఇచాచ్డు మళీళ్? సతయ్ పదవీ పర్మాణ తతప్రుండును, వితరణ కుతూహల సతత్వ్రుండును,

విమల యశసుక్ండును, దృఢ మనసుక్ండును, నియతసతయ్సంధుండును, నరిథ్జన కమలబంధుండును” అయియ్ ఇచాచ్డు. అటువంటి వాణిణ్ కటేట్యడం
దేనికీ?

వ. అని యిటుల్ వింధాయ్వళియుం బర్హాల్దుండును వినన్వించు నవసరంబున హిరణయ్గరుభ్ండు చనుదెంచి యిటల్నియె.
[8-658]
సీ.

భూతలోకేశవ్ర! భూతభావన! దేవ! ;
దేవ! జగనాన్థ! దేవవందయ్!
తన సొముమ్ సకలంబుఁ దపప్క నీ కిచెచ్;
దండయోగుయ్ఁడు గాడు దానపరుఁడుఁ;
గరుణింప నరుహ్ండు గమలలోచన! నీకు;
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విడిపింపు మీతని వెరపు దీర;
తోయపూరము చలిల్ దూరావ్ంకురంబులఁ;
జేరి నీ పదము లరిచ్ంచునటిట్
తే.

[8-659]

భకిత్యుకుత్ఁడు లోకేశుపదము నందు
నీవు పర్తయ్క్షముగ వచిచ్ నేఁడు వేఁడ
నెఱిఁగి తన రాజయ్ మంతయు నిచిచ్ నటిట్
బలికిఁ దగునయయ్! దృఢపాశబంధనంబు?

[8-659.1]

వీళల్ందరినీ సమరిధ్సూత్ ఇపుప్డు బర్హమ్ చెపుత్నాన్డు, “ఉనన్దంతా మాట తపప్క ఇచాచ్డు కదా, అటువంటివాడు కరుణింపదగినవాడు, దండ
యోగుయ్డు కాడు. అదీకాక ఇచిచ్నపుప్డు కాళుళ్కడికగి నెతిత్మీద చలుల్కుని మరీ ఇచాచ్డు అంటే నీ భకుత్డనన్మాటే కదా? అటువంటి వాడిన్ కటేట్యడం
తగునా?”
వ. అని పలికిన బర్హమ్వచనంబులు విని భగవంతుం డిటల్నియె.
సీ.

[8-660]

ఎవవ్నిఁ గరుణింప నిచఛ్యించితి వాని;
యఖిల వితత్ంబు నే నపహరింతు
సంసార గురుమద సత్బుద్ఁడై యెవవ్ఁడు;
దెగడి లోకము ననున్ ధికక్రించు
నతఁ డెలల్ కాలంబు నఖిల యోనుల యందుఁ;
బుటుట్చు దురగ్తిఁ బొందుఁ బిదప
వితత్ వయో రూప విదాయ్ బలైశవ్రయ్;
కరమ్ జనమ్ంబుల గరవ్ ముడిగి

తే.

[8-661]

యేక విధమున విమలుఁడై యెవవ్ఁ డుండు
వాఁడు నా కూరిచ్ రకిష్ంపవలయువాఁడు;
సత్ంభ లోభాభిమాన సంసార విభవ
మతుత్ఁడై చెడ నొలల్ఁడు మతప్రుండు.

[8-661.1]

అలా అనన్ బర్హమ్ తో వామనుడు చెపుత్నాన్డు. ఎవరినైతే కరుణించాలని చూసుత్నాన్నో ముందు వాడి సంపదలనీన్ తీసుకుని నా దరికి
చేరుచ్కుంటాను. భగవంతుడే లేడనీ, ఈ సంసారమే నిజం అనుకునేవాళుళ్ అలా జనమ్ తరావ్త మరో జనమ్ ఎతుత్తూ ఉండవలిస్ందే. మరి ఈ విధంగా బల,
మద, విదాయ్ గరవ్ం అనీన్ పోగొటుట్కునాన్క నా దగిగ్రకి వచేచ్వాణిణ్ రకిష్ంచవదూద్ మరో సారి సంసారంలో పడకుండా? అందుకే అలా నాకు దగిగ్రగా
ఉండేలాగ బంధించవలిస్ వచిచ్ంది. అటువంటివాడు మరోసారి సంసారంలో పడడానికి ఒపుప్కోడు. ఇకక్డ సంసారం అంటే భారాయ్, పిలల్లూ అనేది కాదనీ,
జనమ్ తరావ్త మరో జనమ్ ఎతుత్తూ అనేకానేక కషాట్లు పడడమే అనీ గర్హించాలి.
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దీనేన్ అంతకుముందు వాయ్సాలోల్ చూసాం. బర్హమ్ జాఞ్నం కావాలంటే సనయ్సించి తీరాలి. అందుకే ‘ఎవవ్నిఁ గరుణింప నిచఛ్యించితి వాని యఖిల
వితత్ంబు నే నపహరింతు’ అని చెపప్డం. దీనినే ఇంకో విధంగా, మన కాలానికి అణుగుణంగా కూడా చెపుప్కోవచుచ్. భగవంతుణిణ్ చేరుకోవడానికి అనేకానేక
మారాగ్లు ఉండి ఉండొచుచ్. కానీ ఏ మారగ్ం చూసినా అది పదునైన కతిత్ అంచుమీద నడవడం వంటిది అనేది అందరూ ఒపుప్కునే మాట. ఏకాగర్తతో
నడవకపోతే ఏమౌతుంది? మరి ఈ ఏకాగర్త ఎలా కుదురుతుంది అనీన్ వదులుకోలేకపోతే? అంటే ఏ పనైనా చేసేటపుప్డు ఇంక దేని గురించీ
ఆలోచించకుండా పనిచేయాలి కదా? బర్హమ్ జాఞ్నం సంపాదించే దారి ఎటువంటిది? రెండు అంచులూ పదునుగా ఉనన్ కతిత్ వంటి అతయ్ంత కషట్మైనది.
మరి ఈ దారిలో ఎంత ఏకాగర్త ఉండాలి? చుటూట్రా రకరకాల వాయ్పకాలు పెటుట్కుంటే ఎలా పురోగమించగలం? అదే పెదద్ పెదద్ ఆచారుయ్లు చెపూత్
ఉంటారు, ఒక పని చేసేటపుప్డు అందులో మంచి పురోగతి సాధించాలంటే మరింకేమీ ఆలోచించకూడదూ అని. దీనేన్ మన వివేకానంద గారు చెపప్డం
పర్కారం, “ఒక ధేయ్యానిన్ నిరణ్యించుకోండి. దాని గురించే ఆలోచిసూత్, కలలు కంటూ బతకండి. అదే ధేయ్యం మీ నరనరాలోల్, మెదడులో, హృదయంలో,
పర్తీ అవయవంలో నింపుకోండి. మరే ఇతర ఆలోచనలూ పెటుట్కోవదుద్. ఇదే ఖచిచ్తంగా ఆ ధేయ్యానిన్ జేరుకునే దారి.“
ఇంతా చెపాప్క, ఇంతటి దానానిన్ ఇచిచ్న బలి చకర్వరిత్నీ, అతని దానానీన్ మహా విషుణ్వు ఎలా గణించాడో, బలిని ఎకక్డ, ఎందుకు
ఉండమంటాడో వచేచ్ వాయ్సంలో చూదాద్ం.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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