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33 వ భాగం       
 మనుడికి బలి ఆ నం- మనావతారం – 7 

 
  వామనుడు ఆశీరవ్చనం ఇచాచ్డు కదా? తరావ్త యధావిధిగా బలి వచిచ్న శీర్హరి కాళుళ్ కడిగి నెతిత్మీద చలుల్కునాన్డు. ఇపుప్డు 

అడుగుతునాన్డు వామనుణిణ్ నువెవ్వరివీ, ఇలా రావడానికేమిటి కారణం అంటూ. 
 
వ. మఱియు నయయ్జమానుం డభాయ్గతున కిటల్నియె.       [8-548] 
 

మ.  వడుగా! యెవవ్రివాఁడ? వెవవ్ఁడవు? సంవాససథ్లంబెయయ్? ది 
యెయ్డకున నీ వరుదెంచుటన సఫలమయెయ్న వంశమున జనమ్ముం;  
గడు ధనాయ్తుమ్ఁడనైతి; నీ మఖము యోగయ్ంబయెయ్; నా కోరికల 
గడతేఱన; సుహుతంబులయెయ్ శిఖులుం; గలాయ్ణ మికాక్లమున.   [8-549] 

 
ఎవరివాడివి? అంటే ఈ చుటుట్పకక్లోల్ మాకు తెలిస్నవాళళ్ కురార్డివా? ఎకక్డుంటావు? అలా అని ఆగాడా? నువువ్ రావడం వలల్ నా జనమ్ 

సఫలమైంది. ఇకక్డ అగున్లనీన్ నువువ్ రాగానే బాగా వెలగడం మొదలైంది. నా బతుకు ధనయ్ం అంటునాన్డు. ఇకక్డ బలి యజమాని, శీర్హరి అభాయ్గతుడు. 
 

ఆగండాగండి. పెదద్ యజఞ్ం జరుగుతోంది. ఎవరి అధవ్రయ్ంలో? బలి చకర్వరిత్ అధవ్రయ్ంలో. బలి చేయిసూత్ంటే శుకార్చారుయ్లు అకక్డే ఉనాన్రు. 
అంటే పెదద్ జన సమూహం అనేకానేక పనులూను బలికి. పర్తీ యజఞ్ కుండం దగిగ్రా బలి కూరోచ్లేడు కదా? అసలే చకర్వరిత్. అంటే ఒక మంచి పర్దేశంలో 
కూరుచ్ని అందరికీ ఏమి చేయాలో పురమాయిసూత్ ఉండొచుచ్. లేకపోతే తానో యజఞ్ కుండం దగిగ్ర కూరుచ్ని మంచి అరుహ్లైన దకుష్లైన వాళళ్తో మిగతావనిన్ 
చేయిసూత్ ఉండొచుచ్. కానీ పర్తీ యజఞ్ కుండంలో తేర్తాగున్లెలా బాగా ఎగసి పడుతునాన్యో అవనీన్ ఎలా తెలుసాత్య? కానీ పదయ్ంలో ఏమంటునాన్డు? 
"సుహుతంబులయెయ్ శిఖులుం..." అంటే తేర్తాగున్లనీన్ బాగా మండుతునాన్యిట. ఎలా చూశాడు ఇదంతా?  
 

చినన్ సరదా కధ చెపుప్కుందాం. ఆ మధయ్న వంటింటోల్ వాడే పిండి రుబుబ్కునేది పాడైతే బాగుచేయించడానికి ఓ కొటుట్కెళాళ్ం. కొటుట్ మొదటోల్నే 
కుడివైపుకి గలాల్పెటెట్, యజమానీ కూరుచ్ని వచిచ్నవాళల్ని ఇలా లోపలకి, ఇటువైపు కురార్డి దగిగ్రకీ, లేకపోతే ఈ మూల ఇంకో అతని దగిగ్రకీ 
పంపిసుత్నాన్డు. మేము వెళేళ్సరికి లోపల కొటట్ంతా జనం. యజమానికి ఇలా పాడైన విషయం చెపిప్ బాగు చేయగలరా అని అడిగితే, ఓ క్షణం దానికేసి 
చూసి "ఆ, ఒరే రామారావ ఇది తీసుకో" అని అరిచేడు. రామారావ అనే అతని దగిగ్రకి వెళేత్ పది నిముషాలు అటూ ఇటూ తిరగేసి పెదవి విరుసూత్ చెపేప్డు, 
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"ఇది బాగుచేయడం కుదరదు" అని.  మేము ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచించేంతలో, మొదట మాటాల్డిన యజమాని "ఏమిటీ, కుదరదా? తపుప్కో పకక్కి" 
అంటూ ఓ సుతీత్ అవీ బయటకి తీసి సరిగాగ్ పదిహేను నిముషాలోల్ అంతా సరిచేసి ఇచేచ్డు. రామారావు అనే అతని మొహం చూడాలి అపుప్డు. అంటే, తన 
కొటోల్ ఏమి దొరుకుతాయి, ఏమి బాగు చేయబడతాయి, ఎలా చేయొచుచ్, వీటికెంత అవుతుంది? తనతో పనిచేసే వాడు బాగు చేయలేకపోతే ఎలా? వాడు 
బాగుచేయలేకపోతే మరెవరు చేయగలరు? బేరం పోకుండా పని పూరిత్ చేయడం ఎలా? అసలు లోపలకి తాను పంపిన వాళల్తో ఈ రామారావు లేకపోతే 
మరో అతను ఎలా మాటాల్డుతునాన్రు? రామారావుకి పని వచుచ్ండొచుచ్ గాక, కానీ ఆ రోజు కొటోల్ పని ఎకుక్వగా ఉండడం వలాల్, జన సమమ్రధ్ం వలాల్ 
బేరం తిపిప్ కొటేట్సుత్నాన్డేమో? ఇలాంటి వనీన్ కుష్ణణ్ంగా తెలుసినవాడే గలాల్ పెటెట్ దగిగ్ర కూరోచ్గలడనేది ఒపుప్కుని తీరాలి. దక్షత అంటే అదీ. 

 
కారయ్నిరావ్హకుడనేవాడికి తాను పనిచేసే ఫలానా చోట ఏమి జరుతోందో అనేది చెపప్కక్రేల్దు. ఆయన ఒళళ్ంతా కళూళ్, చెవులూ చేసుకుని ఏం 

జరుగుతోందో అంతా చూసూత్, వింటూ ఉంటాడు. ఇకక్డ బలి ఎటువంటివాడు? ములోల్కాలకీ చకర్వరిత్. బలి ఆ మూలన కూరుచ్నాన్డు ఆయంకేం 
తెలుసుత్ందిలే అని అనుకోడానికి లేదు. ములోల్కాలలోనూ ఏమి జరుగుతోందో తెలిస్నవాడికి తన యజఞ్వాటికలో ఏమి జరుగుతోందో, ఎందుకలా 
జరుగుతోందో తెలియదా? అందుకే అనన్ మాట "సుహుతంబులయెయ్ శిఖులుం" అనడం.  బలికి ఉనన్ ఈ కారయ్ దక్షత అనేది ముందు ముందు ఇంకా బాగా 
తెలుసుత్ంది మనకి. 

 
ఇలా వచిచ్న వామనుడితో ఇపుప్డు అడుగుతునాన్డు ఏమి కావాలని ఇకక్డకి వచాచ్వు అంటూ. 

 
మ.  వరచేలంబులొ మాడలో ఫలములో వనయ్ంబులో గోవులో 

హరులో రతన్ములో రథంబులొ విమృషాట్నన్ంబులో కనయ్లో 
కరులో కాంచనమో నికేతనములో గార్మంబులో భూములో 
ధరణీ ఖండమొ కాక యే మడిగెదో ధాతీర్సురేందోర్తత్మా!    [8-550] 

 
ఇదో అదుభ్తమైన పదయ్ం. తనకునన్వీ తాను సాధారణంగా అందరికీ ఇచేచ్వి అనీన్ కలిపి ఇందులో ఏం కావాలి నీకు అని అడిగి, ఏమో ఇవేవీ 

కాకపోతే మరోటి అడగొచుచ్ కదా అనుకుంటూ "కాక యేమడిగెదో.." అంటునాన్డు. ఇందులో మాడలంటే డబుబ్లు, నికేతనములంటే ఇళుళ్, హరులంటే 
గురార్లు, కరులంటే ఏనుగులు. ఇవనీన్ ఇవవ్గలడు కానీ మరోటేదైనా అడిగితే? ఈ అడగడంలో బలి గరవ్ం కాసత్ కనబడీ కనబడకుండా పర్తిబంబిసూత్ 
ఉంటుంది - నేను చకర్వరిత్ని సుమా, చూసుకో నా సంపద ఎంత ఉందో, అనే గరవ్ం. 
వ. అని ధరమ్యుకత్ంబుగాఁ బలికిన వైరోచని వచనంబులు విని సంతోషించి యీశవ్రుం డిటల్నియె.  [8-551] 
 

సీ.  ఇది నాకు నెలవని యేరీతిఁ బలుకుదు?  
నొక చో టనక యెందు నుండ నేరుత్;  
నెవవ్నివాఁడ నం చేమని నుడువుదు?  
నా యంతవాఁడనై నడవనేరుత్;  
నీ నడవడి యని యెటుల్ వకాక్ణింతుఁ?  
బూని ముపోప్కల బోవ నేరుత్;  
నదినేరుత్ నిదినేరుత్ నని యేలఁ జెపప్ంగ?  
నేరుపు లనిన్యు నేన నేరుత్      [8-552] 
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తే.  నొరులుఁ గారు నాకు నొరులకు నే నౌదు 

నొంటివాఁడఁ జుటట్ మొకఁడు లేఁడు 
సిరియుఁ దొలిల్ గలదు చెపెప్ద నా టెంకి 
సుజనులందుఁ దఱచు చొచిచ్యుందు.      [8-552.1] 

 
నేనవరన్ని చెపప్మంటావు? ఇకక్డుంటాను అకక్డ ఉండనూ అని ఎలా చెపప్గలను? ఎకక్డబడితే అకక్డే ఉంటాను. ఎవరికి చెందినవాడినా అంటే 

నా అంత వాడిని నేనే. నా నడవడి ఎలాంటిదంటావా? మూడు పోకడలూ కలవాడినే. మూడు పోకడలంటే సతవ్, రజ, తమో అనబడే మూడు గుణాలు; 
శర్వణ, అధయ్యన, ఉపనాయ్సమనే  మూడు విదయ్లు, ముందు, వెనకకి, పకక్కి అనే మూడు గమనాలు. అది నేరుచ్కుంటాను ఇది నేరుచ్కుంటానని 
చెపప్నేరను కానీ అనీన్తెలిసినవాణేణ్. నాకు అవతలవాళుళ్ ఏమీ అవరు కానీ నేను వాళళ్కి అనీన్ అవుతాను. నేను ఎపుప్డూ ఒకక్డినే. చుటట్ం అనేవాడే లేడు. 
అంటే నాకందరూ సమానమే. మొదటోల్ సిరి - లకీష్ దేవి - ఉండేది (అంటే ముందు డబుబ్నన్వాడినే, లకీష్పతినే; కానీ అందరికీ అనీన్ ఇచేచ్సూత్ ఉండడం 
వలాల్, ఇపుప్డీ వామన రూపం వలాల్ లేదు). నా నివాసం (టెంకి) సుజనులోల్. ఈ పదయ్ంలో నిఘూఢంగా భగవంతుడనేవాడు ఎకక్డుంటాడో సరావ్తరాయ్మి 
అనేదీ చెపప్కనే చెపుత్నాన్డు.  

 
అదితి కొడుకు అని చెపాప్డనుకోండి, బలి దానం ఇవవ్కపోవచుచ్. అందుకే అది వదిలేసి నరమ్గరభ్ంగా నేను వచిచ్న సరావ్ంతరాయ్మి అయిన 

విషుణ్వుని సుమా అని చెపుత్నాన్డు. ఇకక్డ బలి విరోచనుడి కుమారుడు - వైరోచనుడు. మరి విషుణ్వో? ఈశవ్రుడు, భగవంతుడు. 
 
పోతన దానం ఇచేచ్ యజమానికీ, దానం తీసుకునే అభాయ్గతుడికీ వాడే పదాలు జాగర్తత్గా గమనిసుత్నాన్రా? 
 

వ. అది యటుల్ండ నిముమ్.         [8-553] 
 

సీ.  జననాథ! నీ మాట సతయ్ంబు సతీక్రిత్;  
దంబు గులారహ్ంబు ధరమ్యుతముఁ 
గరుణానువరుత్లు ఘనసతత్వ్మూరుత్లు;  
కాని మీ కులమందుఁ గలుగ రొరులు 
రణభీరువులు వితరణభీరువులు లేరు;  
పర్తయ్రుథ్ లరుథ్లు పర్బిబ్కొనిన 
దానశౌండిమమునఁ దనుపుదు రధికులై;  
మీ తాత లందఱు మేటిమగలు       [8-554] 

 
ఆ.  మీ కులంబునందు మెఱయుఁ బర్హాల్దుండు 

మింటి చందుర్మాడిక్ మేలి రుచులఁ  
బర్థిత కీరిత్తోడ భవదీయవంశంబు 
నీరరాశి భంగి నెగడు చుండు.       [8-554.1] 
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ఇపుప్డు బలి చకర్వరిత్ని పొగుడుతునాన్డు వామనుడు. నువువ్ మాటాల్డేవనీన్ నీ కులానికి వనెన్ తెచిచ్పెటేట్వి, యధారాధ్లు. మరి కులం పర్సకిత్ 

వచిచ్ంది కనక ఆ కులం, వంశం ఎటువంటిదో చెపుత్నాన్డు. మంచి సతవ్గుణాలు ఉనన్వాళుళ్ పుటేట్ది (ఘనసతత్వ్మూరుత్లు). పిరికివాళుళ్ లేరు మీ 
వంశంలో. యుదధ్ంలో వెనకడుగు వేసేది లేదు. తండీర్ తాతలందరూ మంచి శూరులు. అడిగితే ఇవవ్ననేవారు లేరు. మరి మీ తాత పర్హాల్దుడో? ఆకాశం లో 
చందుర్డిలా పర్కాశిసూత్ ఉంటాడు. 

 
వ. తొలిల్ మీ మూఁడవ తాత హిరణాయ్కుష్ండు విశవ్జయంబు జేసి గదాయుధుండై భూతలంబునఁ బర్తివీరులం గానక సంచరింప విషుణ్ండు 
వరాహరూపంబున నతని సమయించె; తదార్భ్త యగు హిరణయ్కశిపుఁ డది విని హరిపరాకర్మంబునకు నాశచ్రయ్ంబు నొంది తన జయంబును బలంబునుం 
బరిహసించి గర్దద్న నుదద్విడి నదద్నుజమరద్ను మందిరంబునకుం జనియె; అపుప్డు.       
 [8-555] 
 

మీ మూడో తాత హిరణాయ్కుష్డు ములోల్కాలూ గెలిచి పర్తయ్రిధ్ అనేవాడు కనిపించనపుప్డు విషుణ్వు వరాహరూపంలో అతనిన్ మటుట్పెటాట్డు. అతని 
అనన్ హిరణయ్కశిపుడు అలా తముమ్ణిణ్ చంపినందుకు విషుణ్వు బలానికి ఆశచ్రయ్పడి యుదాధ్నికి బయలేద్రాడు దనుజమరద్నుడి మందిరానికి - అంటే 
వైకుంఠానికి. అపుప్డేమైందంటే 

 
క.  శూలాయుధహసుత్ండై 

కాలాకృతి వచుచ్ దనుజుఁ గని విషుణ్ండుం 
గాలజఞ్త మాయాగుణ 
శీలత నిటల్ని తలంచెఁ జితత్ములోనన.      [8-556] 

 
శూలం పటుట్కుని యముడిలా వచేచ్ హిరణయ్కశిపుణిణ్ చూసి అనేక మాయా విశేషాలు గల విషుణ్వు సమయజఞ్ంతో మనసులో ఇలా ఆలోచించాడు. 
 
మ.  ఎదురై పోర జయింప రా దితనిఁ; గా కెందేనియుం బోవ భీ 

పర్దుఁడై పార్ణులఁ దోలు మృతుయ్వు కిర్యం బైవచుచ్ నంచుం గిర్యా 
విదుఁ డబాజ్కుష్ఁడు సూక్షమ్రూపమున నావేశించె నిశాశ్వ్స రం 
ధర్ దిశన దైతుయ్ హృదంతరాళమునఁ బర్తయ్క్షకిర్యాభీరుఁడై.    [8-557] 

 
ఇపుప్డు వీడికునన్ వరాల బలం వలల్ ఎదురుగా పోయి వీడితో యుదధ్ం చేసి గెలవడం అసంభవం. మరోచోటికి ఎకక్డకైనా పోదామంటే వీణిణ్ 

తపిప్ంచుకోవడం కుదిరేపనికాదు. ఎందుకంటే వీడు ములోల్కాలూ సావ్ధీనం చేసుకునన్వాడు. వీడికి అనుక్షణం నా ఉనికి గురుత్చేయడానికీ, నా నామం 
సమ్రించడానికీ వీలుగా ఉండేలాగ వీడి హృదయంలో ఉంటాను అనుకొని సూక్షమ్రూపంలో వాడి హృదయంలో పర్వేశించాడు. 

 
వ. అంత నదెద్ౖతయ్వలల్భుండు వైషణ్వాలయంబు జొచిచ్ వెదకి హరిం గానక కోపంబు మానక మినున్ మనున్ ననేవ్షించి తిర్దివంబు నరసి, దిశలం బరికించి, 
భూ వివరంబులు వీకిష్ంచి, సముదర్ంబులు వెదకి, పురంబులు శోధించి, వనంబులు విమరిశ్ంచి, పాతాళంబు పరీకిష్ంచి, జగంబున నదృషట్శతుర్ండై 
మారగ్ణంబు చాలించి, తనలో నిటల్నియె.  [8-558] 
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హిరణయ్కశిపుడు వైకుంఠంలో విషుణ్వు కనబడకపోవడంచూసి ఆలయాలోల్, భూమిలో, సపత్ సముదార్లోల్, పాతాళంలో చూసాడు. ఎకక్డా 

కనిపించకపోయేసరికి తన మనసులో ఇలా అనుకునాన్డు. నృసింహావతారంలో అనన్టేట్ ఇకక్డ హిరణయ్కశిపుణిణ్ పోతన ఏమనాన్డు? దైతయ్ వలల్భుండు. 
ఎకక్డా కించపరచడం అనన్ది లేదు. 

 
క.  పగవాఁడు మడియ నోపును 

దెగడేనియు నెదురుపడఁడె? దేహధరులకుం 
దెగిన యెడఁ బగఱ మీఁదనుఁ 
బగఁ గొనఁ దగ ద నుచు నుడిగెఁ బార్భవశకిత్న.     [8-559] 

 
తన శతృవైన విషుణ్వు, పగవాఁడు మరణించి ఉండొచుచ్. లేకపోతే కనిపించి ఉండేవాడు కదా? మరణించిన శతృవుమీద ఇంకా వైరం 

అవలంబించడం నాలాంటి వీరుడికి మంచిపని కాదు అని దండయాతర్ ఆపేశాడు. 
 

వ. అతండు మీ పర్పితామహుం; డతని గుణంబు లనేకంబులు గలవు; అవి యటుల్ండనిముమ్.  [8-560] 
 

అటువంటి మీ ముతాత్త హిరణయ్కశిపుడికి అనేక మంచి గుణాలునాన్యి.  తితిదే వారు పర్చురించిన భాగవతం పుసత్కాలోల్ దీనిన్ "అటువంటి మీ 
ముతాత్త సుగుణాల రాశి" అని అనువదించారు. తాను అతి కోపంతో నృసింహావతారం ఎతీత్, బర్హమ్ నుంచి కోరుకునన్ వరాలకి అతీతంగా భీకరంగా 
సంహరించిన హిరణయ్కశిపుణిణ్, ములోల్కాలనీ, తన భకుత్డైన పర్హాల్దుణీణ్ కౄరంగా హింసించిన రాక్షసుణిణ్ ఇకక్డ మంచి గుణాలు ఉనన్టుట్ ఎందుకని 
అంటునాన్డంటే, దానం తీసుకునే ముందు నువివ్ంతవాడివి అంతవాడివి అనడం సహజం. అదీగాక తాను అడిగినది ఇవవ్ననకూడదు. పోనీ ఇసాత్ను 
అనాన్క ఎవరైనా చాడీలు చెపేత్ అనన్మాట వెనకిక్ తీసుకోకూడదు. వీటనిన్ంటికీ ఒకటే ఆయుధం - మీ వంశం ఎంత మంచిది? నువువ్ ఎంత గొపప్వాడివి 
అని పొగడడం. ఎందుకంటే అడిగేది మామూలు దానం కాదు. అటువేపు ఇచేచ్వాడు ములోల్కాలకి చకర్వరిత్. 

 
వచేచ్ వాయ్సంలో వామనుడు ఏమి అడుగుతాడో ఆ కోరిక విని బలి ఎంత చినన్బుచుచ్కుంటాడో చదువుదాం. 
  

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

COMMENTS 

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

