
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            nø√ºãsYY      2016 

1  భాగవతంలో రసగుళికలు

       

34 వ భాగం       
 మనుడికి బలి ఆ నం- మనావతారం – 8 

 
   బలి చకర్వరిత్ కావాలిస్ంది కోరుకోమనాన్డు కదా? ఇపుప్డు తాతతో మొదలుపెటిట్ మీ ముతాత్త హిరణయ్కశిపుడు ఇంత గొపప్వాడు, అంత 

గొపప్వాడు అనాన్క ఇపుప్డు తండిర్ విరోచనుడి గురించి చెపుత్నాన్డు. 
 

క.  ఆతుర భూసురగతిఁ బురు 
హూతాదులుఁ దనున్ వేఁడ నొగిఁ గొం డనుచున 
మీ తండిర్ యిచెచ్ నాయువు 
నేతనామ్తుర్ఁడవె నీవు నీలోకమునన?      [8-561] 

 
కషాట్లోల్ ఉనన్ బార్హమ్ణులాల్గా వెళిళ్ ఇందుర్డు మీ ఆయురాద్యం ఇవవ్ండి అంటే సరే తీసుకోండని తనువు చాలించాడు మీ తండిర్ విరోచనుడు. 

నువువ్ మీ తండిర్కి ఏమాతర్ం తీసిపోవు కదా? 
 

క.  ఏలితివి మూఁడు జగములుఁ;  
దోలితి విందార్ది సురలఁ; దొలిల్టివారిం 
బోలితివి దానగుణముల;  
సోలితివి పిశాచరాక్షసుల రకిష్ంపన.       [8-562] 

 
మూడు లోకాలనీ ఏలుతూ ఇందుర్ణిణ్ అమరావతిలోంచి తపిప్ంచి రాక్షసులనీ పిశాచాలనీ కూరోచ్బెటాట్వు పదవులోల్. అలా అని అనీన్ చెడడ్గుణాలా 

అంటే, దానంలో నీ అంతటివాడు లేడని చెపుత్నాన్రు. అంటే నీవింతవాడివి అంతవాడివి అంటూనే తపుప్లనీన్ ఎతిత్ చూపిసుత్నాన్డు పరోక్షంగా. 
 

క.  రాజయ్ంబు గలిగె నేనిం 
బూజుయ్లకును యాచకులకు భూమిసురులకున 
భాజయ్ముగ బర్తుక డేనిం 
దాయ్జయ్ంబులు వాని జనమ్ ధన గేహంబుల.      [8-564] 
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అవనీన్ అలా ఉంచితే, రాజాయ్లూ, లకీష్ కటాక్షం కలిగాక ఏం చేయాలి? అడిగినవాళల్కీ, అరుహ్లైనవారికీ పంచిపెటాట్లి. లేకపోతే అది ఎందుకూ 

కొరగాదు. అంటే ఒకక్డూ అనుభవించడం అనేది ఎపుప్డూ ధరమ్ం కాదు. ఎందుకలా చెపుత్నాన్డో ఓ సారి గమనిసేత్ మనకి అరధ్ం అవుతుంది. మనకి లకీష్ 
కటాక్షం వచిచ్ందనుకోండి. ఆ డబుబ్లు ఎకక్డివి? మిగతావాళల్ దగిగ్రున్ంచి వచిచ్నవే కదా? ఈ విషయం కాసత్ నిదానంగా చూసేత్ పర్పంచంలో అతి 
ధనవంతులైన వారందరూ కూడా ఏదో విధంగా ఇలా దాన ధరామ్లు చేయడం మనం గమనించవచుచ్. ఇంకో విధంగా చూడాలంటే, ఎంతని 
ఖరుచ్పెటుట్కోగలడు ఒకక్ మనిషి? పైగా ఖరుచ్పెటుట్కోకుండా తనకోసం, తనవారికోసం దాసేత్ ఏమౌతుంది? అది ఎవరికో పోతుంది. ఇదే విషయం ముందు 
వాయ్సాలోల్ చూసాం. (దానం భోగో నాశసిత్సోర్ గతయో భవంతి వితత్సయ్, యోన దదాతి న భుంకేత్య్ తసయ్ తృతీయా గతిరభ్వతి - భరత్ృహరి నీతిశతకం. 
[43]). 

 
క.  మునెన్నున్దురు వదానుయ్ల 

నెనెన్డుచో నినున్ఁ దిర్భవనేశుం డనుచున;  
ఇనిన్ దినంబుల నుండియు 
నెనన్ఁడు నినుఁ బెటుట్ మనుచు నీండర్ము జేయన.     [8-565] 

 
ఎవరికైనా ఏదైనా కావాలిసేత్ అడగడానికి నినేన్ఎంచుకుంటునాన్రు ముందు. ములోల్కాలలోనూ నినున్ దానమిచేచ్ అగర్గణుయ్డిగా చెపుత్నాన్రు. 

ఇనాన్ళళ్లో ఒకక్సారి కూడా నేను వచిచ్ ఇది ఇవువ్ అది ఇవువ్ అంటూ పీడించలేదు.  
 

ఆ.  ఒంటివాఁడ నాకుఁ నొకటి రెం డడుగుల 
మేర యిముమ్ సొముమ్ మేర యొలల్;  
గోరిక్ఁదీర బర్హమ్కూకటి ముటెట్ద 
దానకుతుకసాందర్! దానవేందర్!       [8-566] 

 
ఇంత పొగిడి, ఇనిన్ కారణాలు ఎంచి ఇపుప్డు తనకి కావాలిస్నది అడుగుతునాన్డు. దానం ఇదాద్మను ఉవివ్ళూళ్రుతునన్ బలి మహరాజా, ఒంటరి 

బర్హమ్చారిని, నాకు మూడు అడుగుల భూమి ఇవువ్ అంటూ. ఆ కోరిక తీరాచ్వంటే బర్హమ్ జుటుట్ పటుట్కునన్ంత ఆనందం నాకు. అంటే ఈ మూడు 
పాదాలతో నేను బర్హామ్ండం అంతా ఆకర్మించగలను సుమా (బర్హమ్కూకటిముటెట్ద - బర్హమ్యొకక్ జుటుట్ను అందుకొనెదను, మహానందపడెదను) అని 
చెపప్కనే చెపుత్నాన్డు. 
 
వ. అనిన బరమయాచకునకుఁ బర్దాత యిటల్నియె.       [8-567] 

ఆ.  ఉనన్మాటలెలల్ నొపుప్ను విపుర్ండ!  
సతయ్ గతులు వృదధ్ సమమ్తంబు;  
లడుగఁ దలఁచి కొంచె మడిగితివో చెలల్;  
దాత పెంపు సొంపుఁ దలఁపవలదె.        [8-568] 
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ఇలా అడిగేసరికి బలి చకర్వరిత్ ఒకక్సారి చినన్బుచుచ్కుని నిరుతాస్హపడిపోయేడు. వచిచ్న కురర్వాడి బర్హమ్ వరఛ్సుస్ చూసి ఇది ఇదాద్ం, అది 
ఇదాద్ం అనుకునన్ బలి మూడు అడుగులా అని నీరసపడాడ్డు. అసలే కురర్వాడు. మూడు అడుగులంటే మహా అయితే చినన్ చెకక్ వసుత్ంది కదా? కురార్డికి 
ఇంకా జాఞ్నం అదీ రాలేదు అందుకే ఇలా ఆడుకోవడానికో దేనికో అడుగుతునాన్డు అనుకుని చెపుత్నాన్డు ఇపుప్డు - నువువ్ మాగురించి మా వంశం 
గురించి చెపిప్నవి బాగానే ఉనాన్యి కానీ ఇంతా చెపిప్ అడిగేటపుప్డు ఇచేచ్వాడి తాహతు అదీ చూసుకోవదూద్? నూరు అశవ్మేధాలు చేసిన ననున్, 
తిర్లోకాధిపతినైన ననున్ మూడు అడుగుల భూమి అడగడం ఎంత హాసాయ్సప్దం? 
 

మ.  వసుధాఖండము వేఁడితో? గజములన వాంఛించితో? వాజులన 
వెసనూహించితొ? కోరితో యువతులన వీకిష్ంచి కాంకిష్ంచితో?  
పసి బాలుండవు; నేర వీ వడుగ; నీ భాగయ్ంబు లీపాటి గా 
కసురేందుర్ండు పదతర్యం బడుగ నీ యలప్ంబు నీ నేరుచ్నే?    [8-570] 

 
ఏమడుగుతునాన్వు? ఏనుగులా, గురార్లా, అమామ్యిలా, భూమా? ఏమి కావాలో అడగడం కూడా తెలియని చినన్ కురార్డివి నువువ్. అయినా సరే 

నువువ్ అడిగావు కదా అని మూడు అడుగులు అనే చినన్ దానం - అదీ ములోల్కాలకీ చకర్వరిత్నీ, రాక్షసరాజునూ అయిన - నేను ఇసాత్నా? ఇకక్డ బలి, 
పర్దాత - ఇచేచ్వాడు. మరి వామనుడో? పరమయాచకుడు - అంటే మహా భికుష్వు. 

 
వ. అనిన మొగంబునం జిఱునగవు మొలకలెతత్ గృహమేథికి మేధావి యి టల్నియె.   [8-571] 
 

మ.  గొడుగో. జనిన్దమో, కమండలువొ నాకున ముంజియో, దండమో,  
వడుఁ గే నెకక్డ భూము లెకక్డ? కరుల, వామాకుష్, లశవ్ంబు లె 
కక్డ? నితోయ్చిత కరమ్ మెకక్డ? మదాకాంకాష్మితంబైన మూఁ 
డడుగుల మేరయ తోర్వ కిచుచ్టది బర్హామ్ండంబు నా పాలికిన.    [8-572] 

 
బలి (గృహమేధి - దానమిచేచ్ గృహసుథ్) ఇలా తనని పసి బాలుడవి, అడగడం తెలియదనేసరికి వామనుడు (మేధావి - విజాఞ్ని) చెపుత్నాన్డు 

నవువ్తూ. గొడుగు వేసుకుని కమండలం, బికాష్పాతర్ పటుట్కుని తిరిగే బర్హమ్చారిని నేనెకక్డా? భూములూ, ఏనుగులూ, గురార్లూ, నువువ్ ఇసాత్ననే ఆ 
సరుకులనీన్ ఎకక్డా? అంటే నాకు అవనీన్ తలకి మించినవి. నేనడిగిన మూడు అడుగుల నేల ఇసేత్ అదే నాకు బర్హామ్ండం ఇచిచ్నంత సుమా.   

 
తరావ్త పదయ్ం చూసే ముందో విషయం చూదాద్ం. మొదటనుంచీ కూడా నాకెవరూ లేరు కానీ నేనందరికీ ఉనాన్ను; లకిష్ ఉండేది మొదటోల్ 

ఇపుప్డు లేదు, నువువ్ ఇచేచ్ది నాకు బర్హామ్ండంతో సమానం అంటూ అనేకానేక విధాలుగా నేను నీ దగిగ్రున్ంచి అనీన్ తీసుకోవడానికి వచిచ్న విషుణ్వుని, నీ 
పుణయ్ం అంతా ఫలం ఇచేచ్ సమయం వచిచ్ంది, సవ్సిత్ - నీకు శుభమగుగాక అని సూచనలు ఇసూత్నే ఉనాన్డు వామనుడు. బలి ఇదంతా గమనించాడా 
గమినించి కూడా ఇసాత్డా అనేది ఇపుప్డు తేలవలిస్ ఉంది. బర్హమ్ జాఞ్నం కలిగే దారిలో ఇదంతా ఓ కర్మం. ఇంత పుణయ్ం చేసీ అనీన్ వదులుకోవడానికి 
సిదధ్ంగా లేడనుకుందాం బలి చకర్వరిత్. అపుప్డు బర్హమ్జాఞ్నానికి అరహ్త లేదు. అంటే మనం ఎపుప్డైతే బర్హమ్ జాఞ్నానికి పాటుపడడం మొదలుపెడతామో 
అపుప్డు పర్పంచంలో అనిన్ శకుత్లూ మనకి సహాయం చేయడానికి సిదధ్ంగా ఉంటాయి. మొదటోల్ కొనిన్ అవాంతరాలొచిచ్నా అవనీన్ దారిలో మనకి 
సహాయంచేసేవే అని గురుత్పెటుట్కోవడం కావాలి.  
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బుదుధ్డు కూడా ఎంతకీ ఆతమ్దరశ్నం కాలేదని తిండీ నీళూళ్ మానేసి తీవర్ వైరాగయ్ంతో నీరసంగా మూరఛ్పడే సిథ్తిలో ఉనన్పుప్డు దూరంగా ఏవో 
అముమ్కోవడానికి వెళేళ్ వాళుళ్ ఓ పాట పాడుకుంటూ వెళుత్నాన్రుట. ఆ పాట బుదుధ్డు వినడం తటసిథ్ంచింది. ఏమిటాపాట అంటే, వీణ తీగెలు బాగా లాగితే 
తెగిపోయి అసలే పాట రాదు. బాగా వదులుగా కడితే అసలు శబద్ం బాగుండదు. అవి ఎలా ఉంచాలి అంటే మధయ్సథ్ంగా బాగా సాగిపోకుండా, మరీ 
వదులుగా లేకుండాను. ఇది వినే సరికి బుదుధ్డుకి ఒకక్సారి తెలిసివచిచ్ంది. తాను చేసే విపరీత కరమ్ వలల్ తనకి విజాఞ్నం లభించదు. తనకి ధరమ్ం 
అవగతమవావ్లంటే శరీరం తపప్నిసరి. అది లేకపోతే విజాఞ్నమనేది విశదమవవ్డం అసంభవం.  అటు బాగా రోజూ తిండిపోతులా తినేవాడికీ, ఇటు అనేక 
ఉపవాసాలు చేసి శరీరానిన్ నాశనం చేసుకునేవాడికీ జాఞ్నం సిదిధ్ంచదు. మధయ్సథ్ంగా ఉనన్పుప్డే ఏదైనా చేయగలం. దానితో సిదాధ్రుధ్డు మళీళ్ ఆహారం 
తీసుకోవడం మొదలుపెటాట్డు. ఎంత? కావాలిస్నంత మాతర్మే. కాసత్ బలం వచాచ్క మళీళ్ ధాయ్నం మొదలుపెటిట్ కొనసాగించాడు. చివరోల్ బోధివృక్షం 
మొదటోల్ కూరుచ్నన్పుప్డు ఇలా అనుకునాన్టట్. 

 
ఇహాసనే శుషయ్తుమే శరీరం తవ్గసిథ్మాంసం పర్ళయంచ యాతు 
అపార్పయ్ భోధిం బహుకలప్ దురల్భాం నైవాసనాతాక్ యమతశచ్లిషయ్తే 

 
నా శరీరం శుషిక్ంచిపోయి చరమ్ం, ఎముకలూ, మాంసం మటిట్లో కలిసిపోనీగాక, బహుకలప్ దురల్భమైనటువంటి మహాబోధిని పొందకుండా ఈ 

ఆసనంమీదనుంచి కదిలేది లేదు. అంతటి పటుట్దల పటాట్క ఇంకెవరు ఆపేది? ఆ రోజు రాతేర్ సిదాధ్రుధ్డు బుదుద్డయేయ్డు. అచంచలమైన పటుట్దలా, విశావ్సం 
ఉనన్పుప్డే కదా ఏదైనా సాధయ్మయేయ్ది?  

 
దీని మూలానే బుదుద్డి బోధనలోల్ మధేయ్మారగ్ం బాగా పార్చురయ్ం పొందిన విషయం. ఆయన చెపిప్న ఒక విషయం అవగానకి అందినటేట్ అనిపిసూత్ 

అందకుండా పోతూ ఉంటుంది. మరి దీనిని తెలుసోక్వడం ఎలా? ఒకటే మారగ్ం - సాధన. ధరమ్ం అనేది ఎవరి వారే తెలుసుకోవలిసినది. గురువు దారి 
చూపించగలుడు కానీ ధాయ్నం చేయకపోతే? మనకి మలేల్ ఎకక్డవేసిన గొంగళీ అకక్డే. 

 
గమనించవలిస్ంది ఏమిటంటే, మొదటున్ండీ కూడా ఇలా మొతత్ం బర్హమ్ండం అంతా ఒక పార్ణికి ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం కోసం సహాయం 

చేయడానికి చూసూత్ ఉంటుంది. ఇకక్డ బుదుధ్డికి పాటపాడుకునేవాళుళ్ పరోక్షంగా చెపిప్నటేట్ వామనుడు కూడా చెపుత్నాన్డు బలితో నేను ఫలానా, మరి 
నువువ్ సిదధ్ంగా ఉనాన్వా అంటూ.  ఆతామ్రేధ్ పృధీవ్ం తయ్జేత అని కదా? బలి అనీన్ వదులుకోవడానికి సిదధ్ంగా లేకపోతే ఇనాన్ళుళ్ చేసిన యాగాలూ, దానాలు 
ఇచిచ్నా ఇంకా సాధన మిగిలిపోయినటేట్.  

 
అడిగిన దానం వామనుడికి ఇవవ్డానికి బలికి ఇటువంటి పటుట్దల ఉందా? దానం అవనీన్ అటుంచితే పరోక్షంగా - నేను ఫలానా సుమా అంటూ 

- వామనుడిచేచ్ సూచనలు బలి గర్హించాడా? అది ముందు తెలుసుత్ంది. 
 
  

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

COMMENTS 

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

